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Center og periferi
I dag finder de fleste vel, at
Øresund er en ganske rime
lig og naturlig grænse til
Sverige. Det er det også ud
fra nutidens - tekniske for
hold. Men i middelalderen
var det farvandene, der
bandt sammen, og Øresund
var et naturligt forbindelses
led mellem de danske land-
skaber på begge sider, mens
de store, øde skovstræknin
ger i det nuværende Mel
lemsverige, hvor røvere og
endnu farligere overjordiske
magter holdt til, dannede en
naturlig grænse mellem de
to riger. I sammenhæng her
med havde begreberne cen
ter og periferi et andet ind
hold end i dag. Vi er vant til
at tænke ud fra det forhold,

at langt den største del afbe
foikningen bor i byer, og at
København er det helt do
minerende center, hvad be
folkning, administration og
trafik angår. Valby Bakke er
blevet et begreb, der ofte
bringes ind i debatten, når
problemer, der har at gøre
med forholdene mellem
center og periferi, kommer
til debat. Men denne situa
tion er resultat af en udvik
ling, hvor transporten og
dens sammenhæng med
produktion og marked i høj
grad er indgået som en med
virkende faktor.

Et af de tidligste politiske
centre var Jelling. Her var
fra gammel tid et vejknude
punkt, og her opstod en lo
kal kongemagt, der med Ha-

rald Blåtand blev et virkeligt
kraftcenter. På den store Jel
lingesten siger han om sig
selv, at han »vandt sig al
Danmark og Norge», og
denne lidt pralende formu
lering synes at rumme en
god del sandhed. Norge skal
dog nok hvad den direkte
dominans angår opfattes
som kystegnene, især i og
omkring Oslofjorden, for
hertil var der let adgang over
havet med vikingetidens
søgående fartøjer. Men
Danmarks samling fra Jel
ling synes at være en kends
gerning, om end vi naturlig
vis ikke skal forestille os en
centralmagt som i senere
tid. Men imponerende nok
har den været, når vi ser på
de rester, den har efterladt

Vej- og transport-
problemer før
vejreformerne
Af lektor, dr. phil. Alex Wittendorff.

Samfundets transportproblemer til forskellige tider er et emne, der desvær
re ikke har fristet mange historikere her i landet.

Mens ingen vil være i tvivl om, at samfærdsel og transport er så afgøren
de sider af de moderne samfundsliv, at det må have sin egen forskning,
har historiefagets traditioner ført i retning af, at man mere har interesseret
sig for politisk historie, senere også for social- og økonomisk historie, men
også inden for sidstnævnte område er transport og samfærdsel blevet no
get overset. Egentlige undersøgelser, f.eks. af samspillet mellem land- og
søtransport foreligger ikke for Danmarks vedkommende.

Hvad der her kan gøres rede for er derfor dels nogle hovedtræk og dels
nogle eksempler. Vi ved alle, at der var meget, der var helt anderledes i tid Ii
gere tider end i det samfund, vi nu lever i. Alligevel går vi nok allesammen
rundt med nogle mere eller mindre bevidste forstillinger hentet fra nutiden
om, hvordan samfund fungerer, og det er ofte dem, vi tænker ud fra, når vi
gør os forestillinger om fortiden. Det er derfor hensigten her at gøre op
mærksom på nogle overordnede forhold, som skabte andre forudsætnin
ger for samfærdsel og transport i tidligere tider, end dem vi kender i vort i
teknisk og administrativ henseende mere veludviklede samfund.
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sig fra den tid, da den bredte
sin magt ad færdselens veje
og undertvang de danske
» landes» indbyggere.

Et af disse efterladte vi
densbyrd er resterne af den
gigantiske træbro over Vejle
A-dalen ved Ravning. Den
var over 700 m lang og næ
sten 6 m bred, et vældigt in
geniørarbejde, der ikke kan
være bygget af hensyn til
den lokale trafik. Den har
været led i en større, strate
gisk vigtig forbindelsesvej.
Ved studium af det bevarede
træværks årringe har træet
kunnet dateres til 979, hvil
ket betyder, at broen er sam
tidig med vikingeborgene
Trelleborg, Aggersborg,
Fyrkat og den dårligere be
varede Nonnebakken i
Odense. Disse borge må, ef
ter den præcise datering, der
nu har været mulig, opfattes
som et led i landets samling,
mililtære støttepunkter lagt
ud på steder, hvorfra den lo
kale befolkning og deres
høvdinge kunne undertvin
ges. Men derefter havde disse
anlæg tjent deres hensigt.
Ravning-broen bærer intet
spor af reparationer og ved
ligeholdelse. Også borgan
læggene har haft en ganske
kort levetid.

Det hænger uden tvivl
sammen med næste fase i
landets samling. Harald
Blåtand og de følgende kon
ger flyttede kongesædet til
Roskilde, et center for Midt-
sjællands rige landbrugs
område og med gode besej
lingsmuligheder. Jelling
blev periferi, den lokale be
folkning følte ingen tilskyn
delse til at vedligeholde det
monstrum af en bro, kong
Harald havde efterladt sig,
trafikken kunne sagtens kla
re sig med de gamle veje
længere vestpå, og Ravning
broen fik lov at forfalde. Den
kom ikke til at indgå i noget
transportsystem, da dens
militære funktioner var til
ende. De tekniske mulighe
der for den slags anlæg var
til stede, men handelen og

dermed transportbehovet
kunne sagtens klare sig med
mindre. Men alligevel var
den rigssamling, som udgik
fra Jelling, og som broen
uden tvivl skal ses i forbin
delse med, en afgørende eta
pe i det danske samfunds
udvikling og dermed også
en faktor af betydning for
produktionsfordeling og
transport. Fra centralmag
tens første begyndelse her i
landet har det været følt som
en selvfølgelig opgave for
den at fremme organiserin
gen og beskyttelsen af sam
færdselen mellem rigets de
le. Det var en tidlig erken
delse, at det var en absolut
forudsætning for rigets sam
menhæng, at kommunika
tion mellem dette fra natu
rens hånd så delte lands en
kelte områder sikredes.
Gennem århundreder har
det været kongemagtens po
litik at skabe sammenhæng
og ensartethed i lovgivning,
retspleje og administration
som en modvægt imod den
ældgamle opdeling i »Ian
de» med hver sit landsting
og sine særlige love. Et vig
tigt led i hele denne samlede
bestræbelse har været opret
holdelsen af et trafiksystem
med veje, havne og færgevæ
sen.

Byerne opstår
Rigssamling skal dog tages
med forbehold. Det var end
nu i århundreder »landene»,
d.v.s. Jylland, Fyn, Sjæl
land, der dannede enheder
med egne love, f.eks. jyske
lov, og egne tingsteder. De
byer, hvor landstingene
holdtes, som Viborg, Oden
se og Ringsted, blev samti
dig informationscentre og
markeder, hvor »landets»
indbyggere kunne lade sig
friste afmangeartede og me
re eksotiske varer. I den
overvejende selvforsynende
naturalieøkonomi var det
fortsat en relativ beskeden
mængde af landbrugets tun
gere produkter, der trans
porteredes over længere af
stande. Transporten gjaldt
først og fremmest varer, hvis
produktion var lokalbestemt
som fisk og tømmer.

I løbet af 1200-tallet be
gyndte en hidtil næsten ene
rådende fjernhandel med
luksusvarer at blive supple
ret med en voksende inter
national handel med jævne
dagligdags varer. Det er den
samme proces, som skabte
de egentlige købstæder i mo
derne forstand, altså tætte
bebyggelser, som ikke kan
ernære sig af egen produk
tion af levnedsmidler. Også

i forbindelse med byudvik
ungen spillede kongemag
ten en betydelig rolle, bl.a.
ved gennem handelsprivi
legier at støtte kobmands
standen, hvorved den søgte
at skaffe sig øgede indtægter
af byerne.

De nye købstæder var næ
ster alle betinget af trans
portmulighederne. De op
stod, hvor der var havne, og
meget ofte hvor transport-
veje krydsedes. Det gælder
de østjyske, der ligger, hvor
den nord-sydgående lande
vej møder fjordenes havne-
muligheder. Og det gælder
København, der opstod,
hvor Øresund med Østersø
handelen mødte vejen fra
Sjællands indre over Lejre-
Roskilde til de store silde
markeder ved Skånes kyst.
Den lille by med de gode
havnemuligheder - »køb-
mændenes havn» — blev et
center for Øresundsregio
nen og Sjælland, og dens be
betydning blev i bogstavelig
forstand befæstet, da Roskil
debispen Absalon erkendte
stedets betydning og anlag
de en borg til beskyttelse af
havnen og handelen på ste
det.

Fra købstænderne udski
bedes i de følgende århun
dreder korn, der solgtes for
trinsvis til hanseatiske køb-
mænd, som dog i løbet af
1500-tallet blev udkonkur
rede af de mere effektive
nederlændere. På de sydlige
dele aføerne var der bønder,
som sejlede til de nordtyske
byer med det korn, de kunne
sælge, og der var adelige, der
deltog i den samme trafik til
stor fortørnelse for køb
mændene, der både efter
egen og i øvrigt også efter
regeringens mening burde
have eneret på denne han
del. Men ellers blev største
delen af landbrugets pro
duktion fordelt inden for
»landene» af bønderne. De
skulle bringe deres landgil
de til herregården og deres
tiende til kirkeladerne, og
hvis de selv havde et over-

Et stykke at den gamle nedlagte Viborg-Skive vej, fotograferet i lg2Oerne.
Arhundreders færdsel har slidt denne hulvej, der bedre end mange ord
fortæller, hvor besværlig landtransporten har været på de gamle veje.

Her efter Torben Topsøe-Jensen.
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skud at sælge, når skatter og
afgifter var betalt, kunne de
køre til nærmeste købstad og
afsætte det til byens hand
lende på torvet. »Forprang,
d.v.s. handel uden for køb
stadens marked, var for
budt.

Kongen - det rejsende
center
I dette samfund, hvor
mindst 80% afbefoikningen
var bønder, og hvor land
transportens tekniske hjæl
pemidler var indskrænket til
kørsel med bøndernes små
vogne, ad usle og på visse
årstider nærmest ufrem
kommelige jordveje, som
trafikken selv sled i terræn
net, var det stadig en be
grænset del af produktio
nen, der kom ud på længere
transporter. Købstæderne
var små, de fleste under
1.000 indbyggere. Kun Ca.
10% af befolkningen boede
her. Centralmagten, konge
og administration, fungere
de også på landbosamfun
dets præmisser. I middelal
deren og endnu i 1500-tallet
havde kongerne ingen fast
residens. De havde nok de
res foretrukne slotte, og det
kunne hænge sammen med
jagtmulighederne, men dis
se slotte og gårde var fordelt
over »landene<. og regerin
gens førelse foregik i hoved
sagen på den måde, at kon
gen, hoffet og kancelliet,
det eneste regeringskontor,
rejste rundt i landet. Der
blev så holdt herredage,
d.v.s. møder mellem kongen
og hans råder, hvor skatter
og lovgivning blev forhand
let, og retterting (højesteret)
blev holdt. På disse rejser
var kongen ofte fulgt af flere
hundrede personer. På den
ne måde kunne de fortære
naturalieindtægterne af de
res gods og dem, der kom
ind i form af afgifter fra
egnen. Dette omrejsende
regerings- og administra
tionscenter var altså i høj
grad en funktion af produk
tionens art og transportmid

lernes tekniske stade. Kro
nen kunne også forbruge va
rerne ved at sende andre af
kongehusets medlemmer
med hoffolk og følge på rejse
med kortere eller længere
ophold på de forskellige
slotte.

Den nye centralmagt
I sidste halvdel af 1500-tal
let kom et vendepunkt. Ten
densen gik nu i retning af, at
et mindre antal slotte blev
foretrukket som opholds-
sted for konge og hof. Det
var København og slottene i
Nordsjælland, og denne ud-

vikling kulminerede i 1660,
med enevældens indførelse,
da København blev egentlig
residensby, hvor centralad
ministrationen og højesteret
fik sit faste hjemsted. Nu var
det her og på de nordsjæl
landske slotte, hoffet som
regel holdtes. I en tidligere
artikel i dette tidsskrift er der
gjort rede for de »konge
veje, der byggedes i denne
periode, og som alene var
forbeholdt kongen og hans
hus (Dansk Vejtidsskrift,
1983).

Denne udvikling måtte
modsvares af nye og øgede

transporter. Når kongen ik
ke ville komme til produk
tionen, måtte produktionen
transporteres til kongen.
Endnu under Frederik II
(1559-1588) kunne et over
skud afkorn og smør fra Fre
deriksborg og Krogen (det
senere Kronborg) len og fra
Hørsholm birk sælges til
købmænd på 3-årige kon
trakter, ifølge hvilke kro
nens fæstebønder skulle le
vere købmændene varerne i
København og Helsingør.
Under Christian IV (1588-
1648) gik der en stadig
strøm af varer til Frederiks-

Århundreders vigstigste middel til landtransport, bondens pindevogn. Her har den kørt kornsække (landgilde?)til herregàrden Ulfeldsholm (nu Holkenhavn) på Fyn. Billedet i Jacob Ulfelds Jordebog 1588.
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borg og København. Selv
om pengeøkonomien vandt
frem også i lensstyrelsen,
kunne det stadig i vid ud
strækning betale sig for kro
nen at fortære sin egen avl.
Det hænger sammen med et
forhold, som igen er ganske
anderledes end i dag: trans
portomkostningerne var
»usynlige» i den forstand, at
det kun kostede en ordre om,
at det fornødne antal bønder
skulle ud på hovarbejde
med heste og vogne.

Lenet som
transportorganisation
Jorden — og dermed den helt
overvejende del afprodukti
onen — var efter reformatio
nen i 1536, da kongen konfi
skerede kirkens gods og
gjorde bisper og præster til
noget i retning af det, vi i
dag kalder tjenestemænd,
fordelt på denne måde: ade
len ejede omkring 40% og
kronen henved 60%. De ifi
selvej ende bønder, der var
tilbage, havde en stilling,
der i praksis svarede til fæ
sterne på krongodset. Det
vil sige, at kronen på den tid
disponerede over langt den
største del af produktionen
og gennem lensvæsenet, se
nere amterne, kunne tran
sporten organiseres. Lens
mandens pligter bestod ikke
blot i varetagelse af lokalad
ministrationen som kongens
repræsentant, men også i be
styrelsen af lenets krongods
og salg, køb og transport af
landbrugsproduktionen, alt
efter kongens anvisninger.
Under krigene drejede det
sig om forsyninger til hær
og flåde, men langt det me
ste blev sendt til kongens op
holdssted. Fra lenene uden
for Sjælland blev varerne
kørt til nærmeste havn og la
stet i skuder. Fra de sjæl
landske len kørte bønderne
dem hele vejen.

Vi har ikke samlede opgø
relser af de transporter af
»kongelig majestæts brød,
smør, gryn, havre, gæs,
høns, spind og andet», som

bønderne førte til Køben
havns og Frederiksborg slot
te. Om kødforbruget melder
et kongebrev fra 1628, at det
hver måned var på 12 ko
kroppe 143 fare- og lamme-
kroppe, 21 kalvekroppe, 27
svin, 28 gæs, 164 par høns,
56 par ænder, 68 par duer og
84 snese æg. Transporten af
disse varer var fordelt såle
des: Antvorskov, Drags
holm og Vordingborg len
skulle aflevere deres nøje
specificerede andele 1. janu
ar, 1. maj, 1. september;
Tryggevælde, Roskilde og
Kalundborg len deres 1.
april, 1. august og 1. decem
ber; Kronborg, Frederiks
borg og København len de
res 1. marts, 1. juli og 1. no
vember; og Møn og Hel
singborg len deres 1. febru
ar, 1. juni og 1. oktober. No
get skulle tages af lenets
egen produktion, noget kø
bes, og det alt sammen skul
le leveres til kongens køk
kenskriver på det slot, hvor
hoffet holdtes på det pågæl
dende tidspunkt.

Sundby færgehavn nær
det nuværende Frederiks
sund kom til at spille en stor
rolle for transporterne til
især Frederiksborg. Mellem
havnen og slottet gik en evig
strøm af bøndervogne fra
mange egne af Sjælland,
hvis kronbønder havde disse
transporter som hoven: Sæ
dekorn til slottets ladegård
fra f. eks. Malmøhus len,
korn og smør fra bl. a. jyske
len, fisk fra Ribe len, potte
magervarer, kalk og meget
andet. Sundby fungerede
også som udskibningshavn,
når der var overskudskorn
fra de midtsjællandske len.
Korntransporterne til slot
tene kunne være på 1.000 el
ler 2.000 tønder korn ad
gangen og har krævet ind
sats af hundreder af bønder-
vogne. Over hele landet var
der bønder på krongodset,
som skulle bage brød til hof
fets forbrug, men det aflø
stes efterhånden med en
pengeskat flere og flere ste

der, og endeligt i 1636.
Et par andre store og kon

stante transportopgaver skal
nævnes, fordi de normalt er
blevet overset i Danmarks-
historien, selv om de har
spillet en meget stor rolle —

også for de bønder, der skul
le løse opgaverne. Den ene
var fremførelsen af sten,
som brugtes som ballast i
skibene. Det drejede sig om
tusinder af læs ad gangen,
som bønderne kørte eller
slædede til kysten og an
bragte på steder, hvor de
kunne tages om bord ved
hjælp af pramme. Denne
virksomhed har gennem
mange generationer været
med til at mindske antallet
af sten i den dyrkede jord.
Den anden transportpogave
har til gengæld været med til
at formindske de danske
skove. Det drejer sig nemlig
om brændselsforsyningerne
til husholdning og opvarm
ning på de kongelige slotte.

Brændselsbehovet steg
meget stærkt på de sjælland
ske slotte i 1600-tallet og vi
dere frem. 11594 brugtes på
København slot 9.500 læs
brænde fra sjællandske
skove. Det var under Chri
stian IV’s umyndighed. I
1607 befalede kongen, at
lensmændene for fremtiden
skulle lade fremføre til slot
tets forbrug 13.000 læs om
året fbrdelt således: Fra kro
nens skove på Sjælland og
Møn 5.500 læs, fra Skåne,
Halland og Blekinge 4.500
læs og fra Jylland 3.000 læs.
I en årrække leveredes sam
me mængde, men i 1641
17.800 læs, og i 1645 var
man kommet op på 21.000
læs brænde til Københavns
slot. Til træet kom de fleste
år torvene. Tilsvarende
transporter er naturligvis
hvert år gået til Frederiks
borg, Kronborg, Kolding-
hus og de andre kongelige
slotte, afvekslende mængde
efter slottenes størrelse og
det omfang, hvori de benyt
tedes af hoffet og admini
strationen.

De bønder, både kronens
og adelens fæstere, som boe
de nær de ruter, ad hvilke
hoffet flyttede fra slot til
slot, havde til opgave at
transportere det kongelige
fadebur, d.v.s. alt hvad der
hørte til husholdningen og
dens personale. Christian
IV, der også på dette punkt
organiserede sagerne helt
ned i detaljer, udfærdigede i
1596 en nøjagtig liste over
hvor mange vogne, hans folk
måtte fa til disse rejser: kok
ken 40, vinkælderen 24, spi
sekælderen 2, sølvkammeret
16, bageren 7, fyrbøderen 4
o.s.v. For den kongelige fa
milie, kancelliet med arkiv,
hofunkere, hofprædikant,
apoteker, skrædder, draban
ter, musikere, læger o.s.v.
opregnes i alt 516 vogne, og
denne liste er tænkt som en
beskyttelse for bønder mod,
at hoffolkene tog for mange
vogne.

Transportarbejderne
Det transportsystem, hvis
opgaver der her er givet en
række eksempler på, var,
som det allerede er fremgå-
et, organiseret gennem lens
væsenet. Lenet med lens
manden, hans fogeder,
skrivere og øvrige ansatte,
må opfattes som et led i en
landsdækkende transportor
ganisation, der med befor
dringen af administratio
nens bude og alle nødvendig
forsyninger opretholdt hele
statsapparatets interne kom
munikation og dets forbin
delse med udlandet. Det, vi
i dag vil kalde samfundets
transportsektor, omfattede
desuden alle de små kørsler,
ægter, som var knyttet til av
lingshoveriet både på kro
nens og adelens godser. Og
det omfattede transport af
forsyninger til købstæderne.

Det var bønderne, der
sammen med skudesej lad
sens folk, varetog dette ar
bejde som hoven. Enhver
dansk bonde var samtidig
transportarbej der. Bønder
nes vogne, kærnen i al land-
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transport, var meget små.
Det er karakteristisk for
navnlig tidligere tiders opfat
telse af historie, og hvad der
var værd at huske og bevare,
at vi på vore museer ikke er i
stand til at vise en alminde
lig dansk bondevogn fra
middelalder eller 16. og 17.
århundrede. Men vi ved,
dels fra enkelte billeder,
hvor den tilfældigt er kom
met med som staffage, og fra
oplysninger i regnskaber o.
lign., at læssene har været
meget beskedne. 100 mur
sten, i eller 2 tønder korn el
ler i skippund (160 kg) bly
udgjorde et læs — for at næv
ne nogle konkrete eksemp
ler fra regnskaberne.

For bønderne har de små
vogne været en fordel. Det
var bedst for både kusk og
heste, at læssene var små,
når der skulle køres for kon
ge eller herremand. Op
blødte jordveje med dybe
hjulspor kunne være van
skelige nok, og vadesteder,
hvor der endnu ikke var bro
over vandløbene, indbød
heller ikke til store vogne
med meget tunge læs. Vi hø
rer ikke meget om bønder
nes strabadser på de elendi
ge veje. Selv har de ikke ef

terladt sig noget skriftligt fra
disse fjerne århundreder, og
det er kun, når problemerne
kom ind i forbindelse med
begivenheder, der blev reg
net for mere væsentlige, at
transportproblemerne berø
res i kilderne. Om forbere
delserne til et afvendertoge
ne fortæller Saxo, at de sjæl
landske bønder kom køren
de til skibene med levneds
midler, men til sidst måtte
opgive at ra vognene gen
nem æltet. De læssede så va
rerne på hestene og gik selv
ved siden af. Det har været
en situation, der har været
velkendt for enhver dansk
bonde i alle de følgende år
hundreder, hvor der ikke
skete mange forbedringer i
vejenes usle tilstand. Mens
broernes antal forøgedes,
navnlig fra 1500-tallet, da
det blev almindeligt, at ho
nette folk kørte i vogn, når
de skulle rejse, skete der ikke
meget på vejteknikkens om
råde før vejreformerne fra
sidste del af 1700-tallen og
fremefter. Vejenes vedlige
holdelse bestod i, at bønder
ne som pligtarbejde skulle
fylde grus og sand i huller
og dybe hjulspor, og nye
regnskyl, tøbrud eller blot

mere færdsel fik snart ska
derne til at bryde op på ny
de samme steder eller ved si
den af. Brolægning kom vel
mere og mere i anvendelse i
tiden frem mod vejreformer
ne, men det var stadig kun
på de mest udsatte steder, så
som steder, hvor der til sta
dighed opstod »onde hul
ler». Ved tilkørslerne til
vejbroerne synes brolæg
ning at have været nærmest
obligatorisk. Den nævnes
normalt i forbindelse med
brobyggeri. Da Asum bro på
Fyn i 1642 skulle nybygges,
mente herredstingets syns-
mænd, der foreslog denne
løsning, at brolægningen
ved vestenden skulle gøres
30 alen lang.

Forsøg på vognreform
Den helt dominerende vej-
bane var altså den ubehand
lede, nøgne jordvej. Det var
færdselen selv, der skabte
vejen, og denne blev derfor
identisk med de nedslidte
hjulspor. Bøndernes og bor
gernes vogne havde samme
aksellængde, de passede til
de veje, de selv havde dan
net, og dette virkede i ret
ning afat bevare de små vog
ne. Men det var i regerin

gens interesse at fa gjort vog
nene større, og denne be
stræbelse på at effektivisere
transportvæsenet måtte der
for også dreje sig om at f
vejene, hjuisporene, gjort
bredere.

Problemet dukker første
gang op i 1558, da Christian
III sendte breve til en lang
række lensmænd med på
bud om, at vejene overalt
skulle være 31/2 sjællandske
alen (Ca. 2,2 m) brede og
med 21/4 alen »mellem hjule
ne((. Også fra sønnen, Frede
rik lis tid har vi tilsvarende
påbud. 11562 udsendte han
breve til en række sjælland
ske lensmænd om, at han ag
tede i højere grad at gå over
til at benytte en ny type
transportvogn, rustvognen,
men vejene var for smalle
for denne store, tunge vogn,
der især benyttedes af mili
tæret, og derfor skulle vej e
ne nu gøres et sjællands
kvarter, Ca. 15 cm, bredere.
Det lyder ikke af meget,
men det drejer sig om, at ak
sellængden på rustvognene
netop var en kvart alen stør
re end de almindelige sjæl
landske bondevogne. Vejene
på Sjælland og Lolland-Fal
ster var smallere end i de an
dre landsdele, simpelthen
fordi bønder og borgere her
havde smallere vogne, og
regeringens bestræbelse gik
under Frederik II ud på at ra
alle bønder her til at gøre de
res vogne lige så brede som
de jyske. For at ingen sjæl
landsk hjemmefødning
skulle undskylde sig med
ukendskab til det jyske for
billede, fremsendtes til lens
mændene et mønster, der vi
ste den nye aksellængde,
med ordre til at sende et så
dant mål ud til hvert sogn.
Bøder for at køre med de
gamle vogne efter den 1. maj
1574, d.v.s. to måneder efter
ordren, blev sat til to gode
stude til herskabet.

Et så fordringsfuldt pro
gram har naturligvis ikke
kunnet gennemføres blot til
nærmelsesvist. Disse breve

- .-.

Militære transporter ved erobringen at Ditmarsken 1559. Fra Ca spar Ens, Rerum Danicarum Friderico II, 1593.
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skal snarere tages som ud
tryk for transportsystemets
problemer i disse tider end
som udtryk for, at reformen
blev gennemført. Da
spørgsmålet blev taget op
igen i 1616 af Christian IV,
skete det med langt større
kraft og energi, og den strøm
af breve med påbud og ind
skærpelser og pålæg om
kontrol, der udgik fra kan
celliet i de følgende mange
år, viser både den vægt, re
geringen tillagde sagen, og
den træghed, hvormed bøn
der og borgere reagerede
over for disse nymodens på
fund.

Kampagnens mål var nu
at fa alle vogne over hele lan
det gjort lige brede, så de
målte to sjællandske alen
(Ca. 1,25 m) mellem inder
kanterne affjælene. Også al
le landets slæder skulle gø
res to sjællandske alen mel
lem mederne. De gamle ve
jes dybe hjulspor måtte na
turligvis jævnes, for at der
kunne køres med de nye
vogne.

Reformen gik uhyre lang
som. Endnu i 1634 var det
nødvendigt for kongen at la
de sætte en særlig vagt i Kø
benhavns byporte for at un
dersøge, om vognene havde
den befalede bredde. I de
egne af landet, hvor den
energiske konge ikke kom så
meget, har kontrollen været
mindre effektiv, og påbud-
dets gennemførelse har væ
ret endnu mere tvivlsom.
Men det er bemærkelses
værdigt, at regeringen i den
ne tid førte en så målbevidst
politik på dette område. At
f?i alle vogne til at slide de
samme hjulspor var et væ
sentligt mål for en tid, da det
største transportproblem
var at gøre de brugsskabte
jordveje egnede til en stadig
voksende vogntrafik.

Professionelle
vognmænd
Ikke blot bønderne, men og
så de mange borgere havde i
middelalderen og de følgen-

de århundreder selv heste og
vogn. Før 1500-tallet har
der næppe været eksistens-
basis for egentlige vogn
mænd, bortset fra Køben
havn, hvor de i 1518 fik stad
fæstet deres lavsskrå — altså
vedtægterne for deres fagli
ge organisation, lavet. Men
en udvikling var i gang, og
det var ikke mindst den vok
sende personbefordring til
vogns, der satte skub i den.
Det havde før været almin
deligt, at rejsende red, hvis
de da ikke var alt for svageli
ge, men i løbet af 1500-tallet
blev dette umoderne, og næ
sten alle rejser foregik med
vogne. Det gav muligheder
for professionelle vogn
mænd. Vi har en tysk rejsen
des ord fra 1586 for, at der på
dette tidspunkt på ruten
Korsør-København var
»nogle folk, som i hovedsa
gen ernærer sig ved at køre<.
En engelsk rejsende beretter
i 1593: »Vognmændene har
et bestemt sted i Køben
havn, hvor de har stald til
deres heste for to danske skil
ling pr. nat, men køber selv
hø og havre. Og næste dag
ved middagstid må de vende
tilbage til deres hjemsted,
også selv om de kører med
tom vogn, når der ikke er no
gen passagerer(<. Det er et
organiseret, professionelt

befordririgsvæsen på de
stærkt trafikerede ruter om
kring hovedstaden, der her
beskrives.

Efterhånden kom der
vognmandslav i flere og fle
re købstæder, og deres for
hold blev i stigende grad
genstand for lovgivning. I
1615 kom den første forord
ning om »vognmænd og
færgeløn», hvis takster for
kørsel revideredes flere gan
ge siden. En forordning af
1661 fastsatte, at der i alle
købstæder skulle være et
vognmandslav, som skulle
være pligtig at befordre rej
sende og samtidig bestem
tes, at vognmændene kun
måtte køre passagerer. og
gods til næste købstad. Den
ne begrænsning ophævedes
i 1662 for igen at blive ind
ført i 1680 — et eksempel på,
hvor svært det også i trans
portsektoren kunne være at
forene gamle lavsinteresser
med samfundets udvikling.

Vedrørende de professio
nelle vognmænds betyd
ning for varetransporten
som helhed er det svært at f
sikre holdepunkter i kilder
ne. Christian IV havde ideer
om i højere grad at lade
vognmændene afløse bøn
derne i kronens transportop
gaver, men det blev aldrig til
ret meget. I lensregnskaber

ne fra1600-tallet finder man
jævnligt udgifter til vogn
mænd for transport af gods
eller personer, men det dre
jer sig kun om fà poster
hvert år, og i nogle len fore
kommer de slet ikke. Man
tager næppe fejl ved at anta
ge, at de professionelle
vognmænds andel i samfun
dets samlede vareudveks
ling i disse århundreder har
været beskeden. Det var
bønderne, der bar hoved
byrden.

Studetransporterne
I en forordning fra 1578
hedder det: »Efter at vi er
kommet udi erfaring, at
øxendriverne (studedriver
ne) nu udi i år har lidt stor
skade på deres øxen, og der
derover findes stor mangel
på penge her udi riget, efter
at det er fast den største han
del, som bruges, hvormed
der kan bliver penge udi ri
get...«. Denne officielle vur
dering af studehandelens
økonomiske betydning for
landet er ikke uden interesse
i en periode, hvorfra der
endnu ikke foreligger nogen
samlet oversigt over Dan
marks udenrigshandel.

Det ældste bevarede over
slag over Danmarks ind- og
udførsel er udarbejdet af
rentekammeret i 1642. For
de to vigtigste eksportvarer,
stude og korn, anføres
37.646 udførte stude og ca.
300.000 tønder korn og
kornvarer. Værdien angives
ikke, men historikeren Poul
Enemark, der grundigt har
studeret studehandelen, har
beregnet værdien afekspor
ten på grundlag af markeds-
prisen i Hamborg og under
hensyntagen til, at en del
blev købt af udenlandske
opkøbere i Danmark til en
lavere pris. Den har ligget et
sted mellem 525.000 og
7000.000 rigsdaler. Korneks
porten samme år beregner
han til en værdi af Ca.
450.000, hvortil kommer
værdien afkorneksporten til
Norge, som ikke er med i

i----

Faste færge forbindelser har gennem århundreder været et vigtigt led itransportsystemet. Her ses den tungt lastede rofærge over Sallingsundtil Fur, malet af Hans Smidth 11917. Privateje i London, her efter TorbenTopsøe-Jensen.
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overslaget. Korneksporten
kan altså godt i nogle år have
været på niveau med eller
måske overgået studeekspor
ten i værdi.

Disse beregninger er med
taget her, fordi de kan bidra
ge til at give et indtryk af
transportopgavernes karak
ter — og også fordi de fortæl
ler noget om historikernes
metoder og vanskeligheder,
når det drejer sig om at klar
lægge nogle af de forhold,
der er så indlysende i det
moderne samfund. Mens
kornet transporteredes i

bondevogne og skibe, havde
studene den for en eksport-
vare udmærkede egenskab,
at de selv kunne deltage i
transporten, hvilket i be
tragtning afvejenes tilstand
dengang har været en umå
delig fordel.

Der findes sporadiske vid
nesbyrd om dansk kvægeks
port helt tilbage til 1200-
tallet. Det er dog først i
1400-tallet, at drivning afle
vende okser kom i gang, og
først hen imod 1450 kom
denne eksport ind i fastere
rammer med særlige okse-

markeder i Ribe og Kol
ding, som søgtes af opkøbe
re fra hertugdømmerne og
Hansebyerne. Disse byer
samt Assens, hvorfra de fyn
ske okser udskibedes til Arø
sund, blev toldsteder for
eksporten over grænsen til
hertugdømmet Slesvig.
Længere sydpå passerede
dyrene toldstederne Got
torp i Slesvig og Rendsborg i
Holsten. Det er toldregnska
berne herfra, der har givet
oplysninger om disse trans
porter.

Det fremgår bl. a., at der
kort efter år 1500 skete noget
afgørende nyt: I stedet for at
eksportere græsoksne, d.v.s.
stude der blev drevet om ef
teråret, gik man over til at
eksportere staldøksne,altså
dyr som var fodret på stald
om vinteren, og som blev
drevet tidligt om foråret.
Man kunne kalde det over
gang fra råvare til halvfabri
kata. De danske græsøksne
var for ringe, når de nåede
frem efter den lange vand
ring. Tyskerne og hollæn
derne foretrak staidfodrede
dyr, som kunne nå at få en
sommerfedning i marskeg
nene, før de blev solgt vide
re. Ved samme tid var dan
ske købmænds andel i eks
porten voksende. Det var de
mest velstillede danske han
deisfolk, der nu selv kunne
stå for denne eksporthandel.
I 300 år var de staldopfodre

de forårsstude dominerende
i dansk kvæghandel og en af
Danmarks vigtigste eks
portvarer. Den helt store tid
for studedriften var årene
1550-1620.

Allerede i slutningen af
februar eller begyndelsen af
marts kom studene af stald
for at begynde den trælsom
me vandring ad de opblødte
veje sydpå. I al slags vejr
stred flok efter flok afsted til
drivernes tilråb og forvand
lede de vinterstille veje til
støjende færdselsårer. I bog
staveligste forstand har stu
dene banet de nord-syd gå
ende veje gennem Jylland —

ikke som faste kørespor, men
mange steder som kilome
terbrede drivveje gennem
heder og moser. Nogle ste
der drejede alternative vejfø
ringer fra og fulgte nye ba
ner, når høj vandstand mid
lertidigt gjorde gamle ruter
ufremkommelige. De styk
ker af »Hærvejen — eller
som den rettelig bør hedde
Oksevejen — gennen Jyl
land, der nu ligger tilbage
som kørespor, giver kun et
ufuldkomment billede af
disse helt specielle trans
portveje. Generation efter
generation fulgte de samme
vejføringer, hvis forløb især
bestemtes af vandløbene.
Med den højere vandstand
og manglende regulering af
åløbene var disse dengang
fulgt af brede sumpedeKort over studedrifternes vigtigste veje gennem Jylland, således som de

har holdt sig gennem århundreder. Den vestlige vej førte til Husum, den

østlige til Gottorp. Efter Poul Enemark.
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Studedrivning pa de jyske veje — som en tegner til Illustreret Tidende

1867-68 forestillede sig den.
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strækninger, der var langt
værre hindringer for dati
dens transport end vandlø
bene selv.

Det fremgår af toldregn
skaberne, at den samme eks
portør har fortoldet kæm
peflokke på 6-800 dyr, un
dertiden over 1.000. Det er
mest sandsynligt, at dyrene
under driften var opdelt i
småflokke under 2-3 drive
res opsyn. Strækningen fra
Limfordsegnene til marke
det i Hamborg var på 350-
400 km og kunne tilbage-
lægges i dagsrejser på 20-30
km, alt efter terræn og vejr.
Dyrene overnattede under
åben himmel, mens driver
ne skiftedes til at holde vagt.
Jeppe Aakjær har i fortællin
gen »En omløber» (1900)
givet en skildring af stude-
drift i hedeegnene, der i ho
vedtrækkene meget vel også
kan gælde for ældre tider.

Med nogle hviledage un
dervejs til dyrene tog hele
turen henved 3 uger. Der
dukkede efterhånden kroer
op langs ruterne, som ernæ
rede sig af denne trafik. Det
kunne være svært for dem at
levere hø nok, når der duk-

kede 7-800 okser op samti
dig. Mange dyr døde under
transporten.

Der var en del smugleri,
ikke mindst efter at tolden i
sidste halvdel af 1500-tallet
en tid var oppe på 15-16%af
opkøbsprisen. 11571 sendte
kongen brev ud om, at
smugling af stude skulle
straffes »som andet tyveri»,
d.v.s. hængning. Et par år
efter greb man en købmand
på fersk gerning, og lens
manden fik besked om at rej
se en galge på stedet, lade
dom gå over ham og ekse
kvere den uden nåde. I
1600-tallet blev, der ansat
folk til at holde tilsyn med
de ulovlige vadesteder langs
grænsen til hertugdømmer
ne. Disse »vadestedsridde
re» var begyndelsen til sene
re tiders toldbetjente.

Også fra Skånelandene,
Sjælland og Fyn blev der
drevet stude til de sydlige
markeder. Assens og Rødby
var vigtige toidsteder for
eksporten af heste og stude
fra disse dele aflandet. Som
et led i handelskontrollen og
færgelavenes privilegier
måtte der kun overføres stu

de ved de etablerede færge-
steder, og det kunne godt
give problemer, når de store
drifter ankom. 11557 klages
over, at studene tit måtte
vente i 14 dage eller tre uger
i Helsingborg, fordi det kun
var tilladt de to færger ved
byen at sætte stude over til
Sjælland, og de kunne til
sammen kun tage 30 dyr ad
gangen. Der blev nu her
truffet den bestemmelse, at
når der kom en studedrift til
byen, skulle færgemændene
have den første fragt med så
mange stude, de kunne have
om bord, og byens borgere
måtte derefter overføre så
mange, de kunne.

Vejreformerne
Disse fa træk aftransportens
Danmarkshistorie har for
håbentlig gjort det klart, at
transporten og dens proble
mer står i den nojeste forbin
delse med samfundsudvik
lingen i øvrigt. Produktion
og politisk-administrative
forhold kan ikke skilles ad,
og teknik og samfærdsel hø
rer til som sider af samme
sag. Også vej reformerne,
der gennemførtes fra 1770-
erne, var et led i en større
udvikling og omstrukture
ring af samfundet, hvortil
også hører landboreformer
ne og fæstevæsenets gradvi
se opløsning. Den nye tids
bønder var specialister på
deres felter. Ligesom indu
striens og transportens folk
blev det på deres.
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En signalregulering -

i trafiksikkerhedens tjeneste!

At Ulla Engel og Lars K Thomsen,
forskere i Rådet for Traf iksikkerhedsforskning sekretariatet.

Traditionelt anses signalregulering primært for at være et middel til afvik

ling og regulering af trafikken. Det har derimod ikke været almindeligt at

etablere signalregulering alene af sikkerhedsmæssige grunde. I Køben

havn er der for flere år siden installeret et sådant signal oven i købet i et

svagt trafikeret kryds. Resultaterne hvad angår trafiksikkerhed skal beskri

ves i det følgende

Historien
I forbindelse med et trafik
saneringsprojekt i Køben
havn blev der etableret en
trafikstyret signalregulering
i et mindre firevejs-kryds.

Det var ikke trafikstrøm
menes størrelse, der var ud
gangspunktet for krydsets
regulering, men alene øn
sket om en reduktion i antal
let af ulykker, der fandt sted
i det pågældende kryds.

Udgangspunktet
De to gader, der mødes i et
kryds, er begge såkaldte for
delingsgader i et tæt bebyg
get halvcentralt boligområ
de. Den ene gade var oprin
deligt prioriteret over den
anden, således at der var
indmundingslinier samt
gult hellefyr på den under
ordnede gade.

Mellem kl. 6 og kl. 20 på
hverdage kørte der i den

overordnede gade omkring
2500 motorkøretøjer, 1000
cyklister og knallertkørere,
og der gik ca. 3500 fodgæn
gere. I samme tidsrum kørte
der på den underordnede ga
de omkring 3000 motorkø
retøjer, 1500 cyklister og
knallertkørere, og der gik ca.
1500 fodgængere.

I det pågældende kryds
skete der 13 ulykker i en tre-
års periode.

Fig. i og 2 viser krydset
før sanering.

Ulykkkesanalyse
Af de 13 ulykker var 8 af ty
pen 510, kollision mellem
krydsende køretøjer under
svingning, to af typen 874,
uheld med fodgænger fra
højre efter køretøjets passa
ge af kryds og én af typen
650, uheld ved venstresving
ud foran »medkørende<. De
nævnte 11 ulykker mente
man alle at kunne forebygge
vha, en signalregulering af
krydset.

Endvidere fandt der to
ulykker sted i krydset, én af
typen 30, eneuheld ved
svingning i kryds og én afty
pen 930, uheld med af
mærkningsmateriel på køre
banen (vejarbejde). Disse to
ulykker mente man ikke at
kunne forebygge med den
valgte foranstaltning.

De nævnet ulykkessitua
tioner er vist på fig. 3.

Trafikstyret
signalregulering
Da trafikken i krydset er re
lativ svag, blev der valgt en
meget fleksibel form for sig
nalregulering, den trafiksty
rede. Her kan såvel fodgæn
gere som cyklister, knaller
ter og andre motorkøretøjerFig. 1. Tegning at krydset før sanering
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aktivere signalet. Fodgæn
gere påvirker signalet vha.
en trykknap på signalstan
deren, de øvrige trafikanter
ved at køre over detektorer,
der er nedlagt i kørebanen.

Signalet viser rødt i alle
retninger, indtil det aktive
res. Efter aktivering stilles
signalet atter på rødt. Det
betyder, at signalet kan give
grønt for trafikanter fra den
ene gade flere gange i træk
uden ind imellem at give
grønt for den tværgående ga
des trafik.

Fig. 4 og 5 viser krydset
efter sanering.

Effekt-beregning
Efter at signalreguleringen
var etableret skete der tre tra
fikulykker i en efterfølgende
tre-års periode, to af de ty
per, der var søgt forebygget
vha. saneringen (510 og

878), og én afen type, der ik
ke var søgt forebygget (312).
Ved effekt-beregningen er
der i det følgende alene set
på signalets effekt på de
ulykkestyper, man mente at
have mulighed for at fore
bygge. Det drejer sig om 11
ulykker før og 2 efter. I tabel
I er vist opbygningen og re
sultatet af effekt-beregnin
gen.
I tabellens kolonne i ses det
tilbagelagte antal trafikant
km. i krydset på én dag mel
lem kl. 6 og kl. 20 i før- og
efter-perioden, og der kan

registreres en svag stigning i
trafikarbejdet.

I kolonne 2 ses antallet af
ulykker, af den type der er
søgt forebygget, i før- og
efter-periode.

I kolonne 3 ses det antal
ulykker, man ville forvente i
efterperioden, hvis man ta
ger hensyn til ændringen i
trafikarbejdet.

I kolonne 4 ses den æn
dring (her stigning) i ulyk
kestallet fra før-periodens
ulykker til efter-periodens
forventede ulykker, der ale
ne kan henføres til en æn

dring i trafikarbejdet.
I kolonne 6 ses den æn

dring (her fald) i ulykkestal
let, der alene kan henføres
til saneringen af krydset.
Tallet fremkommer som dif
ferencen mellem det forven
tede antal ulykker i efter-pe
rioden og det observerede
antal ulykker i efter-perio
den.

Der er sparet 9 ulykker.
Kolonne 5 og 7 indehol

der de relative mål for ulyk
kesændringen i kolonne 4 og
6.

Resumé af
effektberegning
Den trafikstyrede signalre
gulering, der permanent vi
ser rødt i alle retninger, ind
til den bliver aktiveret, har
forebygget 9 ulykker over en
periode på tre år. Signalet er
anvendt i et kryds med en
trafikintensitet, der normalt
ikke berettiger til regulering
vha. signalanlæg.

Ventetiden og krydsning
mod rødt.
Et argument mod signalre
gulering af svagt trafikerede
kryds er, at trafikanterne ik
ke respekterer signalet.

Der er i den forbindelse
observeret trafikant-adfærd i
en periode efter at signalet
var etableret.

Ca. halvdelen af alle fod
gængere og bilister, der
kom frem til krydset, måtte
vente, og de ventede gen-

030 312
Uheld ved vvng- I uhei ved flojre
nrnQvryds sv,flglndloran
ndKo,se Ø I ,nedko,ende

4—

510 650 574
Uheld mellem Uheld ved vensire. Uheld med lod
kn9dSende kOre- svmq ud loran gængere Ira flelre

I
bier uden oulngnleg ..med%orefldo.. . flfi,hd’IOIh

878
Uheld med lad
gæhgere Ira holre

veeSlresv,flg

4.

Fig. 2. Foto at krydset før sanering set fra den underordnede gade mod syd

1 2 3 4 5 6 7trafik ulykker forventede ulykkes- relativ ulykkes- relativarbejde ulykker reduktion u-reduktion reduktion u-reduktionperiode i km efter pga. trafik pga. trafik pga. sanering pga. sanering
før 132,40 11

0,25 16,09 100%—0,01 0°/ø 9,01 82°/oefter 144,35 2 11,01 -0,27 1,99 5%

Tabe! 1. Beregning at den ulykkesreducerende effekt at trafikstyret signalregulering.

alspærr.nqSmalelrel
Oa eoreoafl€r’

Fig. 3. Ulykkessituationer for krydset ulykker i tør- og efter-periode
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nemsnitligt i 10—12 sek. For
cyklisternes vedkommende
måtte godt 30% vente ved
redt lys. Denne gruppe måt
te vente i knap 10 sek.

Omkring 7% af de lette
trafikanter krydsede mod
rødt. For cyklisternes ved
kommende dog overvejende
i forbindelse med højre-
sving. Ingen motorkøretøjer
kørte over for rødt lys.

Der er ikke foretaget ob
servationer i krydset før sig
nalet blev installeret eller i
andre, traditionelle signal
regulerede kryds, så det er
ikke uden videre muligt at
afgøre, om netop dette sig
nal har ændret på trafikan
ternes adfærd på nogen sær
lig gunstig måde.

Der er imidlertid ingen
tvivl om, at den opdeling og
adskillelse af trafikanternes
indbyrdes manøvrer, som
signalanlægget medfører,
har haft en gunstig virkning
på ulykkestallet.

Selv om man ikke kan sige
noget om, at andelen af
krydsende mod rødt i dette
specielt regulerede kryds er
særligt høj eller lav i forhold
til traditionelle signalregu
leringer, kan man konstate
re, at andelen af krydsende
mod rødt ikke på afgørende
vis har influeret på signalets
ulykkesforebyggende effekt.

Tilsvarende
signalreguleringer?
Denne artikels forfatter er
interesseret i oplysninger
om tilsvarende signalregule
ringer for at kunne udbygge
erfaringerne med denne
ulykkesforebyggende foran
staltning.

Det, der særligt interesse
rer, er oplysninger vedrø
rende eksisterende og plan
lagte signalreguleringer af
svagt trafikerede kryds med
eller uden trafikstyring.

Litteratur.
Engel, Ulla og Thomsen, Lars K.

(1983):
Tra/iksanering pd Østerbro. Del i —

Ulykkesanalyse. RfT Notat 101983

Fig. 4. Tegning at krydset efter sanering

5

,g.

Fig. 5. Foto at krydset efter sanering set fra den underordnede gade mod syd.

Engel, Ulla og Thomsen, Lars K.

(1984):
Trafrksanerrngpå Østerbro. Dc12 — Ad

fcrdsanalyse. RIT Notat 1/1 984

Engel, Ulla og Thomsen, Lars K.

(1983):
Trafiksazerzng på Østerbro. Sammen

fatning. RIT Rapport 25
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Asfalt
Tandem eller Kom bl
Vægt indtil 6500 kg

Bund
Vægt indtil 11.500 kg
Mange modeller

L;\\

,,‘?

g.g. trykluft als
Rugvænget 33
2630 Tåstrup
Tlf. 025224 11

Kom ud og lej
— eller ring og få et
godt tilbud på sæsonleje.
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PROG RAM
for

Dansk Amtsvejsingeniorforenings
generalforsamling og årsmøde

den 31. maj - 2. juni 1987 Ringkøbing amtskommune

Søndag den 31. maj 1987 Kl. 12.30 Frokost.
på Hotel Fjordgården i Ringkøbing Kl. 14.00 Vand i veje
Kl. 18.00 Generalforsamling v/civ.ing. Borch-Jensen,

Statens Vejlaboratorium.
Mandag den 1. juni 1987
på Hotel Fjordgården i Ringkøbing Kl. 15.10 Pause.

Kl. 09.00 Årsmødet åbnes af Kl. 15.20 Rundkørsler
formanden. v!civ.ing. Harry Lahrmann,

Kl. 09.15 Ringkøbing amt Ålborg Universitetscenter.

v/overingeniør Kl. 16.00 Asfaltgenbrug og
Knud Erik Pedersen. miljøproblemer

Kl. 10.00 Udbydelse af landinspek- v/dir. J. la Cour, AOV.

tørarbejder i licitation Kl. 19.00 Festmiddag på
v!(andinsp. Hans Faarup, Hotel Fjordgården
Århus amt.

Kl. 10.30 Pause. Tirsdag den 2. juni 1987
Kl. 09.00 Besigtigelsestur i

Kl. 10.40 Entreprenørforeningens Ringkøbing amt.
forbehold vedr. 5-årig
ansvarsperiode Kl. 13.00 Ringkøbing amtsråd er

v/adv. Mogens Hansen, vært ved frokosten.

Entreprenørforeningen og Kl. 15.00 Årsmødet slutter.
civ.ing. Mogens Fejer,
Vejd i rektoratet.

Kl. 11.30 Elektroniske
vejrmeldestationer
v/ing. P. Enggaard
Sørensen, Roskilde amt.
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Det er mig en glæde at byde amtsvejingeniørerne velkommen til Ringkøbing til års
mødet 1987.

Jeg håber, at deltagerne rar tid til at gå en tur i byen og nyde, at vi har opretholdt
den gamle bvplan, og allerede for næsten 20 år siden skabt regler for bevaringen afgadebille
det fra tidligere tid. Ingeniører ved bedre end de fleste, at det er dyrt at tage brolægningen i
gaderne op og Pa den fuldt fagmæssigt nedlagt igen, men vi synes helt afgjort, at det har været
det værd.

Husk også at gå en tur
ned til fjorden og kigge ud
over vandet, hvor Helten
kommer fra. Den fisk, der
er blevet så berømt i kold-
røget tilstand. Jeg er sikker
på, at jeres lokale kolleger
vil vise, hvordan man spiser
Helt med fingrene og gerne
med en lille klar til.

Broslensbelægningen i
Øster Strandgade.

Amtsborgmester
Anton Kristensen,
Ringkøbing amt.

lle veje fører til Rom, siger man. Det er sikkert rigtig.
Men der er nu også ganske mange veje, der fører til
Ringkjøbing amt. Det er der rent bogstaveligt, men

det er der også i overført betydning. Vi har ikke mindst set det
i de senere år, hvor Ringkjøbing amt har haft landets største
erhvervsudvikling.

Denne udvikling er vi naturligvis glade for. Den har bety
det, at vi i år har landets laveste amtsskatteprocent. Det har
været muligt i kraft af dynamiske virksomheder og dygtige
medarbejdere. Det er borgernes indtjening, der er den altafgø
rende forudsætning for både en lav skatteprocent og for et ri
meligt serviceniveau for befolkningen.

I areal fylder vi ganske meget på landkortet. Ringkjøbing
amt er landets næststørste, når vi regner i kvadratkilometer,
men kun 5 pct. af landets befolkning bor herovre. Vi har altså
plads nok og muligheder for udsyn. Det er et udsyn, som vi
ikke ønsker spoleret af erhvervsudvikling for enhver pris. Vi
har mange naturværdier i Ringkjøbing amt, og den fortsatte
erhvervsudvikling, vi ønsker, må ske på naturens præmisser.
Det er klart formuleret i vor regionpian. Her er der givet brede
rammer for erhvervsudvikling — men på en måde, så naturen
ikke løbes over ende.

Ringkjøbing amtskommune har ansvaret for Ca. 1000 km

veje. Ca. 440 km er amtsiandeveje, som vi selv skal betale for.
Ca. 550 km er hovedlandeveje, som vi bestyrer for staten. Vi
kan ikke prale af at have de store motorveje. For os kan mindre
gøre det. Vi vil hellere, at folk fàr tid og mulighed for at se det
afvekslende landskab, der præger vort amt — samtidig med, at
vi naturligvis gør, hvad vi kan for at skabe gode transportveje
for såvel erhvervslivet som for persontrafikken.

Det glæder mig, at amtsvejingeniørerne i år har lagt deres
årsmøde til Ringkjøbing amt. Det glæder mig af flere grunde.
Dels fordi vi altid gerne tager imod besøg, dels fordi amtsvejin
geniørerne landet over er et godt kontaktied mellem embeds
mænd i de enkelte amter. Selv om de enkelte amter naturligvis
gerne vil have deres eget særpræg, må vi aldrig komme i den
situation, at vi er os selv nok. Det er der i øvrigt næppe den
store fare for i en tid, hvor kommunikationsmidlerne bliver
stadig mere avancerede og i en tid, hvor der er mange proble
mer, der kun kan løses i fællesskab.

Jeg vil ønske amtsvejingeniørerne velkommen til årsmødet
i Ringkjøbing. Jeg håber, at I synes så godt om vort amt, at I
gentager besøget.

Anton Kristensen
amtsborgmester

Borgmester
Knud Dalgaard-Knudsen,
Ringkøbing



Velkommen til Ringkøbing!
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Biologisk hudpieje Køb gaver til kone og børn hos:
Klinik og parfumeri

v/LOTrE KAALUNDNygade 21 BefldiXefl
6950 Ringkøbing Nygade 17 - 6950 Ringkøbing

Tidsbestilling: Tlf. 07 32 42 77
Ø 07320184 Brugskunst - duge - plakater

L—-7

--

SPAREKASSEN
i

NANNAS
LEGETOJS-BAZAR

Nygade 24, 6950 Ringkøbing
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Kirkeslippen
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Ringkjøbing
Ringkøbing TuristkontOr
Torvet• 6950 Ringkøbing
tlf. (07) 32 00 31
Åbningstider
1/6-31/8:
Mandag-fredag kl. 9.00-17.30
Lørdag kl. 9.00-12.00
1/9-31/5:
Mandag-fredag kl. 9.30-17.00
Lørdag kl. 10.00-12.00

Vi er behjælpelig med:
Turplan lægn ing
HotelværelSer
Sommerhusudlejning
Cykeludleining
ørochuremateriale
Udatedelse af lelrpas
Vand rekort
Fskekort
Flybilletter
Vekaling al valuta
udenfor pengeinsti
tutternea åbningatider

Til lands
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Til vands
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En af byens hyggelige gårdhaver.
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Ringkjobing Fjord.

Stauning Lufthavn.



Ringkjøbing
Ringkjøbing er en af Danmarks ældste
købstæder. Arkæologiske udgravninger
har vist, at byen blev grundlagt som sø
handelsby omkring år 1250.

I dag er Ringkjøbing en moderne by,
hvor det er lykkedes at bevare meget af
det oprindelige miljø. De pyntelige rød
stenshuse med afvalmede tage og hvid-
kalkede gesimser er et særkende for kyst-
egnens byer. Bevaringen af Ringkjø
bings gamle bykerne er blevet en af by
ens store attraktioner til glæde for såvel
byens egne indbyggere som de mange
gæster fra ind- og udland.

Kirken er den eneste bygning, der er
bevaret fra byens ældste tid. Af andre se
værdigheder kan nævnes museet med
samlinger fra oldtiden, statuen af grøn-

landsfareren Mylius-Erichsen, og på by
ens torv statuen af en afVestjyllands be
tydeligste politikere, I.C. Christensen.
På torvet finder man også Hotel Ring
kjøbing i en bindingsværksgård fra Ca. år
1600.

I omegnen findes flere særdeles inter
essante kirker, bl.a. Stadil Kirke med
Det gyldne Alter, Vedersø Kirke, hvor

digteren og præsten Kaj Munk ligger be
gravet og Hee Kirke, der med sin vældi
ge granitbygning leder tankerne hen på
en domkirke.

I Husby Klit findes museet Strand-
gården, der er en typisk vest jysk klitgård
og i Hee, 7 km fra Ringkjøbing, ligger
Sommerland West, en meget stor forly
stelsespark for store og små.

Naturen omkring Ringkjøbing er af
vekslende. Klitter brede, fine sandstran
de, fjordene med mulighed for lystfiske
ri, sejlsport og windsurfing. Byen ligger
også tæt ved store naturområder med
plantager, heder og vandløb.

I hele området findes gode hoteller,
velbeliggende campingpladser, vandrer
hjem og 1. klasses fritidshuse.



Ringkjøbing

»Velkommen til Ringkjøbing» står der på de gamle, malede
træskilte ved byens indfaldsveje. Det er et synligt udtryk for,
at byen gennem mange år har sat stor pris på sine tilrejsende
gæster.

Turismen her på egnen begyndte for mere end hundrede år
siden, da jernbanen var blevet åbnet i 1875. Byfolk fra andre
egne af landet begyndte at rejse til Vesterhavet over Ringkjø
bing for som sommergæster at nyde badelivets glæder. Byens
håndværkere og handlende tog i 1884 initiativet til opførelsen
af det første badehotel i Søndervig, og de første private som
merhuse blev bygget allerede før århundredskiftet. Turistfor
eningen blev oprettet i 1912 og har i sit mangeårige virke gjort
en stor indsats for, at forholdene kan være de bedst mulige for
byens og egnens gæster.

Ringkjobing er en af Danmarks gamle købstæder fra mid
delalderen. Arkæologiske udgravninger har vist, at byen blev
grundlagt som søhandelsby i 1250’erne. Bykernens gadenet
går tilbage til middelalderen, og kirken er den eneste bygning,
som er bevaret fra byens ældste tid.

Ringkjøbings opståen må ses som et led i den generelle ud
vikling i middelalderen, men har også været betinget af store
ændringer af kystlinjen. Kort fortalt blev Ringkjøbing gen
nem mange århundreder NV-Jyllands havneby. I 1700-tallet
sandede indsejlingen gennem Nymindegab til. Det blev van
skeligere at opretholde sejladsen, som ophørte brat, da jernba
nen kom hertil. Småskibsfarten på Ringkjøbing genoplevede
dog en kort renæssance i 1930’erne og 1940’erne, efter at Hvi
de Sande slusen var blevet åbnet i 1931.

I ældre historisk tid tjente byens købmænd deres penge på

studeeksporten. Senere blev der kornhandel og import afbyg
gematerialer, kolonialvarer m.v., der var baggrund for velstan
den. 11800-tallet havde byen en række tobaksfabrikker, grund
lagt afdriftige købmænd. Foruden at være en aktiv handelsby
har Ringkjøbing gennem et par århundreder været admini
strationscentrum for Ringkjøbing amt.

Efter en stagnation i første halvdel af 1700-tallet kom Ring
kjøbing omkring år 1800 ind i en opgangstid. Byens køb-
mænd fik, som de første, råd til at forny og udskifte de gamle
bindingsværkshuse med nye grundmurede gårde. Stråtagene
blev gravist erstattet af tegl. Mangel på bygningstømmer var
en medvirkende årsag til murstensbyggeriet.

De pyntelige rødstenshuse med afvalmede tage og hvidkal
kede gesimser blev efterhånden et særkende for kvstegnene. I
begyndelsen af vort eget århundrede blev Ringkjøbing-bygge
stilen inspirationskilde for en særlig dansk arkitekturstrøm
ning. Mange af byens ejendomme fra tiden omkring 1. ver
denskrig kom derved til at føre den gamle tradition videre.

Siden 1960’erne har der været øvet en aktiv bevaringsind
sats for Ringkjøbings gamle bykerne, og vi har undgået at få de
fleste afde gamle huse revet ned og erstattet af kedeligt nybyg
geri. Bevaringsinitiativet udgik fra privat side og blev i løbet
af få år bakket kraftigt op afbvstvret. Bevaringen af det gamle
Ringkjøbing er blevet en afbvens store attraktioner, der både
er til glæde for byens egne indbyggere og for vor mange gæster
fra ind- og udland. Velkommen!

Jens Aarup Jensen
nlnscu)nslnspekto,; Ringkjøbing A’Iuseu;n
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Nyt fra v Vejdirektoratet

det gør Vejdirektoratet her og nu...

Kursus for
vejteknikere fra
udlandet
Vejdirektoratet har i de sidste år arbej
det med eksport af know-how på vej
sektorområdet i nært samarbejde med
danske rådgivende ingeniørfirmaer.

Sideløbende hermed har Vej direkto
ratet kørt en kursusvirksomhed for vej-
teknikere fra sådanne lande, hvor eks
port af dansk know-how var etableret,
eller var under udvikling. Denne kur
susvirksomhed har kørt i 2 år. Der til
bydes 4 kursuspakker:

I Traffic Management and Safety
(MTS)

II Road Maintenance — Pavement
Management

III Road Construction Management
and Supervision

IV Bridge Management.
Hvert kursus løber i 8—10 uger.
11987 afholdtes kursus I i august-

september og kursus II i oktober-de
cember. Hvert kursus havde 20 delta
gere fra Fjernøsten, d.v.s. Kina, Philip
pinerne, Papua Ny Guinea, Indonesi
en, Thailand og Nepal.

Udgifterne i forbindelse med kurser
ne har været afholdt af DANIDA.

Ud fra spørgeskemaer, som kursi
sterne velvilligt har udfyldt, kan det
fastslås, at kurserne har været en suc
ces.

I marts startede et nyt hold på kurset
»Traffic Management and Safety«, som
løber til begyndelsen afjuni. De ialt 20
deltagere fordeler sig med 2 fra Kina, 1
fra Philippinerne, 1 fra Papua Ny Gui
nea, 4 fra Indonesien, 6 fra Thailand, 4
fra Nepal og 2 fra Tanzanie, Dar es Sa
laam.

Deres tekniske baggrund varierer
meget, men alle har de arbejdet i en pe
riode inden for vejsektoren i deres
hjemland. De vil ligesom tidligere væ
re indlogeret i Hedehusene, og under
visningen foregår fortrinsvis på Statens
Vej laboratorium i Roskilde. Civilinge
niør Carsten Wass, Vejdirektoratet står
for arrangementet. Lærekræfterne er
hentet fra flere steder. 8 lærere kommer
fra rådgivende ingeniørfirmaer, 5 fra
kommunale og amtskommunale tekni
ske forvaltninger, 4 fra Danmarks tek
niske Højskole og 11 fra Vejdirektora
tets forskellige afdelinger.

Af de mange emner, der vil blive
gennemgået kan nævnes:

Vejnettets infrastruktur, vejadmini
stration, planlægning og projektering
afveje, vejklassifikationssystemer, Road
Management Systems, trafiksikkerhed,
registrering af trafikuheld, økonomiske
og sociale konsekvenser af trafikuheld,
årsager til bekæmpelse af trafikuheld.

Det teoretiske undervisning følges
op med besøg hos forskellige institutio
ner og besigtigelse af særlig karakteris
tiske vej strækninger.

Sideløbende er planlagt en række
ekskursioner med civilingeniør H.C.
Nørgaard som guide til forskellige kul
turhistoriske seværdigheder. Til slut
en 5-dages tur gennem Jylland og Fyn,
hvor en række firmaer besøges, og vej-,
bro og tunnelanlæg besigtiges.

Per Clausen konstitueret
som leder af broafdelingen
Som omtalt i dagspressen er civilinge
niør H. H. Gotfredsen udnævnt til tek
nisk direktør for Storebæltsprojektet.
H. H. Gotfredsen forlod pr. primo
april stillingen som leder afVejdirekto
ratets broafdeling.

Nyt om
Helsingørmotorvejen
Ved et møde den 16. marts var Køben
havns Amt, Frederiksborg Amt, Ho
vedstadsrådet og Vej direktoratet sam
let for at diskutere vedligeholdelse og
renovering af Helsingørmotorvejen.
Specielt står det galt til med belægnin
gerne. Samtidig var målet at skele til
mulighederne for en eventuel kapaci
tetsudvidelse.

Det blev vedtaget, at projektet skulle
udføres af Motorvej skontoret med ing.
Per Sund (Næstved) som projektleder.
Projektet skal være færdigt i løbet af
2—3 måneder.

Emil giver tryghed
Vejdatalaboratoriet er i gang med en
Effektundersøgelse af miljøprioriteret
gennemfart i de tre forsøgsbyer på ho
vedlandevejsnettet: Vinderup, Skær
bæk og Ugerløse. — Resultatet fra Vin
derup foreligger nu!

Resultatet er et bedre miljø. Bilerne
kører langsommere. Der er skabt øget
tryghed for de bløde trafikanter. Byen
er blevet kønnere og grønnere, og der
er tydelig tilfredshed i lokalbefolknin
gen. Halvdelen afbilisterne er tilfred
se, og undersøgelserne viser da også, at
de fartdæmpende foranstaltninger, bi
listerne udsættes for, kun betyder for
sinkelse på ca. 10 sekunder, og at de en
dog sparer benzin!

Vinderup, der ligger mellem Hol
stebro og Skive, har 3000 indbyggere.
Byen gennemskæres af hovedlandevej
rute 189. Trafikbelastningen er ca.
4000 køretøjer i døgnet — heraf ca. 600
lastbiler.
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I stedet for at løse trafikproblemet
ved at bygge et dyr omfartsvej valgte
man i 1984 at bygge gennemfartsstræk
ningen om til en miljøprioriteret gen
nemfart.

Metoden går ud på at reducere biler-
nes hastighed ved at indsnævre køreba
nen, lave rumlefelter og porte. Målet er
større sikkerhed og tryghed for alle
parter, men især betyder det en forbed
ring af forholdene for de bløde trafi
kanter. Et væsentligt element er såle
des en meget tydelige makrering afcy
kelstier og fodgængerfelter.

VDL’s effektundersøgelse er baseret
på før- og eftermålinger. Den omfatter
mange elementer: detaljerede hastig
hedsmålinger, luftforurening, støj pro
blemer, bilernes energiforbrug, trafik
tællinger, køproblemer, analyse af b
kalbefolkningens oplevelse af tryghed,
konsekvenser for butikshandelen, ak
tivitetsmuligheder langs hovedvej en
osv.

En samlet vurdering fører til konklu
sionen, at en miljøprioriteret gennem-
fart virker efter hensigten. De gener,
som den gennemkørende trafik skaber
for lokalsamfundet, er tydeligt blevet
formindsket. Måleposterne viser, at de
hurtigste biler er forsvundet. Hastig
hedsbilledet er derved blevet mere ens
artet. Spørgeskemaer før og efter om
bygningen viser, at indbyggerne i Vin
derup nu oplever trafikbelastningen
som mere acceptabel, og at de er mere
trygge ved at færdes langs hovedvejen.

En del bilister er utilfredse. Især er
det lastbiler uden ærinde i byen, men
undersøgelser viser, at forsinkelsen for
bilister kun er 7 sekunder pr. km. Gen
nem Vinderup betyder det en forsin
kelse på ca. 10 sekunder.

Ombygningen af hovedlandevejen
gennem Vinderup har kostet 10 mio.
kr. Ud fra erfaringerne i Vinderup,
Skærbæk og Ugerløse vil man afgøre, i
hvilket omfang miljøprioriteret gen
nemfart skal bruges som model for tra
fiksanering i de ca. 300 byer på hoved
landevejsnettet, der er belastet af gen
nemfartstrafik.

En mere detaljeret beskrivelse af
EMIL-projektet giver sammenfatnin
gen »Emil i Vinderup». Den er gratis
og kan fra 1. maj bestilles på Vejdata
laboratoriet.

Hvilke normer
arbejder De efter?
SV-ASTM-BS eller DIN?

Gravquick leverer
udstyret.

Ekstraktionscentrifuger

Penetrometre

Marshalpresser

Isotopudstyr

Ring og få
tilsendt
brochure.

CPN DENSITY- OG MOISTURESONDE
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Statisk knækstyret tromle

FABRIK FOR VEJMASKtNER
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Genanvendelse af opbrudt asfalt
som erstatning for grusbærelag
Af overingeniør Dan Marquart, Superfos Dammann-Luxol als

På baggrund af den stigende
interesse for genbrug af as
faitmaterialer i nye asfaltbe
lægninger besluttede Super
fos Dammann-Luxol i
1983—84 at etablere en kon
trolleret plads for modtagel
se og bearbejdning af op-
brudt asfalt i Reerslev
Grusgrav ved Roskilde.

I begyndelse af 1985 blev
tilladelsen givet og pladsen
etableret.

På grund af en indgået
kontrakt med HNG om
modtagelsen af asfaltbrok
ker blev vi klar over at til
førslen ville blive større end

den mængde vore asfaitfa
brikker kunne aftage.

Derfor rettede vii januar
1985 henvendelse til Miljø
styrelsen for at f tilladelse
til at anvende den knuste as
falt som erstatning for tradi
tionelt stabilgrus, hvilket
medførte at Miljøstyrelsen i
juli 1985 udsendte et cirku
lære hvoraf det fremgår, at
det ikke er nødvendigt at
indhente tilladelse efter
Miljøbeskyttelsesloven når
opbrudt asfalt anvendes til
bundsikring og befæste ise af
veje, stier, pladser og lignen
de, uanset om disse forsynes

med vandtæt bærelag/slid
lag eller ikke.

Genbrugspladsen og
anlægget
Genbrugspladsen består af
en skålformet asfalteret og
tæt bund og afløbssystemet,
så alt overfladevandet via en
olieudskiller og en pumpe-
brønd kan pumpes ca. 500
m til den offentlige spilde
vandsledning i Reerslev.

For at begrænse støjen til
omgivelsene er der anlagt
støjvolde hele vejen rundt
om pladsen. Voldene er be
plantet med hurtigvoksende

træer og buske.
Anlægget for bearbejd

ning af brokkerne består af
en lamelføder, en forknuser
og en kegleknuser samt en
sigte.

Knuseriet er i stand til at
tage asfaltbrokker i en stør
relse på 0.5 m x 0.5 m i en
tykkelse på ca. 0.4 m. Det er
derfor vigtigt, at der ikke
sker en nedknusning afsten
materialet, derfor er knuse-
net indstillet således, at as
faltklumperne blot »nulres<
fra hinanden. Materialerne
må ikke være forurenede,
dog kan et naturligt ved-
hæng af grus og sten accep
teres, men ler og jord tolere
res ikke. I praksis er det ikke
noget problem, idet de mod
tagne materialer er forbav
sende »rene<.

Asfaltblokkene bliver
neddelt til fraktionerne 0/16
mm og 0/32 mm. 0/16 mm
fraktionen anvendes på as
faitfabrikkerne, hvor den
indgår i GAB-produktionen
med op til 50%. 0/32 mm
fraktionen anvendes som
bærelag i stedet for traditio
nelle grusbærelag.

Genanvendelse i
bundlag
For at teste produktets egnet
hed som hel eller delvis er
statning for traditionelle
grusbærelag blev der i maj
1985 anlagt en forsøgsstræk
ning på 200 m ved indkørs
len til genbrugspladsen i
Reerslev.

Strækningen består af 3
felter, hvor lagtykkelserne er
ens medens bærelagsmateri
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alet er afforskellig art. (Un
derlaget for de tre forsøgsbe
lægninger er selvfølgelig
ens).

Strækning 1: 80 mm as
falt. 150 mm 50% 0/32 as
faltgenbrug, 50% 0/32 sta
bilgrus type I

Strækning 2: 80 mm as
falt. 150 mm 100% 0/32 as
faltgenbrug

Strækning 3: 80 mm as
falt. 150 mm 100% 0/32 sta
bilgrus type I.

På disse felter målte firma
et Dynatest i august 1985
bæreevne med faldlodsmå

ler og konklusionen blev, at
af de tre bærelagstyper giver
uden tvivl 100% asfaltgen
brug den bedste bæreevne
efterfulgt af 50%/50% as
faltgenbrug.

Yderligere blev der målt
statisk pladebelastning di
rekte på overfladen af bære
lager og her viste belægnin
gen med 100% asfaltgen
brug den mindste nedsynk
ning.

Hele prøvestrækningen
ligger idag helt intakt trods
den tunge trafikbelastning
og det vil nok vare nogen tid

inden praktiske erfaringer
m.h.t. hoidbarheden kan
drages.
Siden anlæggelsen af for
søgsstrækningen har Super-
foss Damman-Luxol udlagt
knust asfalt som bundlag
flere steder i bI.a. Kastrup
Lufthavn og på hovedlande
vej 136 i Roskilde Amt.

Erfaringerne viser at ma
terialet kræver en lidt større
komprimeringsindsats for
at opnå den ønskede kom
primeringsgrad, derimod er
materialet ikke nær så vand-
følsomt som almindelig

grusbærelag, hvilket speci
elt har vist sig at være en for
del ved udlægning i vådt
vejr.

På trods afde gode erfarin
ger med materialet, vil det
bedste naturligvis være at
indarbejde den opbrudte
knuste asfalt i nye asfaltma
terialer, men hvor dette ikke
lader sig gøre må anden gen
vendelse i vejkonstruktio
nen under alle omstændig
heder være at foretrække
fremfor en dyr og plads-
krævende lossepladsdepo
nering.

Ekskursion til
Sydøstsjælland

SØNDAG DEN
14. JUNI 1987

Besigtigelse af broanlæg fra
ældre tid og bevarede brud-
stykker afveje fra forhistorisk
og historisk tid.
Guide: Museumsinspektør
ved Nationalmuseet mag.art.
Kirsten-Elizabeth Høgsbro.
Afgang med bus fra Valby sta
tion (Lyshøjgaardsvej)
kl. 9.00.

Hjemkomst kl. Ca. 18.00.
Turens hovedpunkter vil blive:
Drifts bro og Onde Aftens
bro nord for Køge. Bro fra
1804 i Køge by. Bro med 5
hvælvinger over Suså ved
Herlufsholm. Gammel ian
devejsbro ved Holme 01-
strup.

Forhistoriske vejanlæg ved
Broskov og Risby. Hulvejssy
stemer ved Gjordslev Bøge-
skov og i Teglstrup Skov.
Frokostpause ved Vindby
holt Kro.

Prisen for turen vil blive
100 kr. pr. person.

Tilmelding absolut senest
tirsdag den 9. juni 1987 til

Morten Ludvigsen,
Sortedam Dossering 23,
2200 København N.
Tlf. 01 37 13 18.

Pårørende kan deltage i tu
ren.

25 års
jubilæum
1. juni 1987 kan afdelingsin
geniør Erik Ronsbro fejre 25
års ansættelse ved Holbæk og
Vestsjællands Amtsvejvæse
fler. Reception på Amtsgår
den i Sorø den 3. juni kl.
11—12.

Snit A-A

I4-L
F -

Dansk
Vejhstorisk
Selskab

Av[
Dansk
Amtsvejingenior
forening



Phønix introducerer
revnemastiksen med
indbygget friktion.
Revnemastiks har altid været en
effektiv løsning til reparation af rev
ner, krcikeleringer, samlinger og
mindre slaghuller. Så effektiv, at
man nu også bruger den på større
sammenhængende arealer.

Den udvikling har desværre givet
slinger i valsen, ikke mindst for de
2-hjulede.

Phønix har nu tilpasset revnemastik
sen, så også sikkerheden tilgodeses.

Phønix’s nye revnemastiks har
samme friktion som slidlag, og
udlægges med samme værktøj som
hidtil.

Den gode klæbeevne og den høje,
vedvarende elasticitet er der ikke
ændret ved.

Revnemastiks

frikt0
SQ

PHØNIX
AIS Phønix Contructors
6600 Vejen
Tlf. 05361111 z
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Drænasfalt med maksimalkorn
storrelser på 8, 12, og 16 mm er
gode eksempler på miljøvenlige
vejbelægninger, der formindsker
trafikstøj og forhindrer generen
de vandsprøjt fra trafikken,
Fremstilles også med det foræd
lede bindemiddel Caribit, der sik
rer slidlagene lang levetid på
tungt trafikerede veje.

Asfaltvejbygning på et sikkert grundlag



ETBLICÏT’EKET

Nyt fra vejsektorens leverandører

Digitizer og
planimeter i
samme
instrument
Et nyt præcisionsinstru
ment fra USHIKATA i Ja
pan har skabt mulighed for
halvautomatisk optagelse af
koordinater fra kort og andre
plane figurer. Både landmå
lings- og matematiske koor
dinatsystemer kan anven
des. Som udgangspunkt kan
vælges et vilkårligt punkt
med indtastning aftilhøren
de koordinatsæt og med ak
serne i vilkårlig retning.

Udover angivelse af koor
dinater er instrumentets
indbyggede computer pro-

grammeret til også at kunne
beregne linielængder, area
ler og krumningsradier.

Instrumentet er forsynet
med et tydeligt 2-liniers
display samt miniprinter,og
kan således anvendes som en
selvstændig enhed. Ønsker
man de opmålte data indlæst
i en ekstern PC for elektro
nisk lagring eller for videre
beregninger, kan printeren
afmonteres og instrumentet
kobles til PC’en. Signalet er
R5232C, og der er mulig
hed for kommunikation
begge veje, så instrukser fra
PC’ens program kan vises
på instrumentets display.

Det er lykkedes USHI
KATA at fremstille et in
strument, hvor linielængder
og radier bestemmes blot

ved plotning af 2 til 3 punk
ter. Denne epokegørende fa
cilitet har i høj grad øget
præcision og målehastig
hed.

Instrumentets opløsning
på 0.05 mm, gør det muligt
at opmåle selv små figurer
med stor præcision.

X-PLAN 360i har ind-

bygget opladeligt Ni-Cd
batteri, så det kan benyttes
uafhængigt af lysnettet.

Nærmere oplysninger:
denpan trading a-s, Kor

dilgade 18, 4400 Kalund
borg, tlf. 03 51 49 96.

Renovering af overfladebehandlede kantstriber med:

SPRAYPLASTIC

Gamle grå kantstriber kan
blive bedre end nye med tynd
SPRAYPLASTIC
hvid og reflekterende og
strukturen bevares

KA K
- et led i KAK’s

KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS

______________

SCANDIAGADE 14 - 2450 KØBENHAVN SV - TLF. (01) *21 4111


