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Om

de engelske Veie
ester

MacAdam og Paterson.

Kjvbenhavn 18 2 8.

Trykt hos Andreas S c i - e l i n,
£t>f. og Universitets-Bogtrykker.

Allernaadigste Konge!

-C)eres Majestät, som med Kienderblik overstuer Statsstyrelsen baade i det
Hele og i det Enkelte, trccttes ikke ved at
udstrcckke Deres Kongelige Omhu til Alt,
hvad der er godt og nyttigt. Dette veed
hver Dansk, og derfor modtages herpaa
daglige Beviser uden Forundring, men nied
desto mere levende Taknemmelighcds - Følelser.
Saaledes har Deres Mcyeslatts VUsdom
ogsaa erkiendt dm Jndffydclse, gode Vcic have
paa at befordre Handelens Flor og fremme
enhver Vindstibeligheds-Green. Den efter

Skotlamderen

MacAdam

Veilcrgningsmaade,

bencevnte

nye

som -lover at forene

Penge-Besparelse med Vel-Forbedrings kunde

desaarsag ikke undgaae at tildrage sig Deres

Majestcrts Opmærksomhed,

hvorom de alle

rede for rum Tid siden her i Landet giorte

Forjog vidne.
At bidrage til, at denne, ved Deres
Majestæts aarvaagne Forsorg her kiendte,

ncermere maatte

kunne

bedommes, er disse Blades Formaal.

Naar

Veilwgningsmaade
Overscrtteren,

"--- - E ««

efter Deres Majestcrts aller-

B

naadigste Tilladelse, vover at scctte Deres
Kongelige Navn foran dem, saa er det ingen
lunde i den Formening, at hans Bearbeidelse
kunde gime dem vårdige til en saadan Harder;
men, ligesom han tilftilde indseer, at denlie
hole Gunst kun er et Beviis mere paa dm
allernaadigste Opmærksomhed, der er stienket den omhandlede Gienstand, saaledes for
drister han sig til at haabe, at Deres Ma
jestæt, mellem hvis Kongedyder Mildhed ind
tager en saa udmccrket Plads, vil vcerdige,
med allmiaadigst Overværelse for de Ufuld-

kommenheder, den indsigtsfulde Dommer deri
vil sinde, at modtage dette ringe Arbelde,
som et Forsog, kun foranlediget ved Vnffet,
om muligt, at fremme et for Fcrdrenelandet
gavnligt Anliggende.
Kiobenhavn, i August 1828.

allerunderdanigst

Oversetteren.

^)enafSkotltrnderen MacAdam indforteMaade
at lagge Veie, eller, som den efter ham ogsaa kaldes,

Macadamisering, der i det Vasentlige ffal stemme
overeenö med den Fremgangömaade, som i Sverrig

allerede i lang Tid er fulgt, har i adffillige Aar
opvakt Opmærksomhed, baade i England, fo ni dog i

Forveien var bekiendt for sine fortræffelige Veie, og
andre Steder, og har varet anvendt, ikke allene i
hiint Land, men tillige i Tydffland.

Den er ogsaa,

jTiønbf ganske i det Sniaa f sorssgt et Par Steder t
og i Nærheden as Kie-benhavn, men, saavidt vides,
er der hidtil intet skrevet om denne Gienstand i det

danffe Sprog.

Nogen Underretning derom turde

maaffee derfor ikke vare uvelkommen.

X

MacAdam selv har, angaaende sit saakaldte

System for Veilagning, udgivet et Skrift, der, for
uden den egentlige Mishandling, indeholder tvende Be
retninger fra Committeer af det engelske Underhuus,

af hvilke den ene efter Husets Befaling er sarffilt
trykt.

Denne Omstændighed viser, hvormegen In

teresse Sagen selv har opvakt i Parlamentet; og at
MacAdams Skrift maa vcere vel optaget af det

engelske Publicum, ffionnes deraf, at det allerede i
1824 havde oplevet 8 Udgaver.

I den Forventning,

at det ogsaa i Danmark vil anseeS Opmærksomhed

vard, leveres en Oversættelse deraf.
MacAdam har-imidlertid fundet Modstan

dere i England, og en saadan, Vei-Conducteur

James Paterson, der har udgivet to Skrifter
angaaende Veilagning, har i det ene af disse bestridt
endeel uf MacAdams Theorie, og navnligen hans
Lare om smalfalgede Hiulö Uffadelighed for Veiene.
Da adffillige af dennes Bemærkninger, saavel om

Veilagning i Almindelighed, fom om Mac2ldams
Maade i Særdeleshed, synes velgrundede, og det
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overhovedet er interessant at hore Fleres Domme om
en Sag, har Oversætteren troet,

at ogsaa disse

Skrifter fortjente at være her bekicndte, men han har,
da det forste tildeels er gientaget i det andet, og dette

sidste desuden er fuldt af Udfald mod Mac A dam,
ved hvilke isar dennes Krav paa at være Opfinder af

en ny Veilægningsmaade bestrides, anseet det tilstræk

keligt og tillige mere passende, at levere dem i Udtog.
Hvad Mac Ad am 6 Skrift angaaer, da vil
den opmærksomme Læser letteligen ssionne, at det inde

holder mange Gientagelser, og at Gienstanden ikke er
planmcrssigen behandlet,

hvilket vel tildeels er en

Folge af, at det bestaaer af adskillige usammenhængende
Dele, i det Forfatteren, foruden sin egentlige Afhand

ling om Veilagning, leverer Brudstykker af flere, til

forffiellige Tider og i forssiellig Hensigt skrevne,
Betænkninger, og, som allerede bemærket, to Beret
ninger fra Committeer til Parlamentets Underhuus,

Dette er imidlertid Ufuldkomrnenheder,

kunne tilregnes Oversætteren.

som ikke

Det vil og bemærkes,

at en stor Deel af Skriftet, isar de navnte Beretnin-
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ger, mindre angaae den egentlige Veilagning selv,

end Veienes Bestyrelsesmaade i England; men, da

det maaskee dog ikke vil vare uden Interesse for endeel
Læsere at lcrre at kiende denne sidste, og tillige at

erfare, hvorledes MacAdams System erbedemt
af de af det engelle Underhuus nedsatte Committeer,

leveres Skriftet selv heelt, saaledes som det er kom
met fra Forfatterens Haand. Dog ere de, som et An

hang til den ene Beretning vedfoiede, vidtlostige
Forklaringer, afgivne for en Committee af Underhu

set, deels af MacAdam selv, deels af flere andre
Personer,

hvilke

have

varet fremkaldte

for at

oplyse Veienes Tilstand forhen og nu med mere,
ikke meddeelte udforligen eller samlede, da Resul
tatet af disse Forklaringer for storfte Delen fin

des i Afhandlingen; derimod ere de med mueligste

Noiagtighed giennemgaaede, og, forsaavidt de inde

holde yderligere Oplysninger eller interessante BemLrkninger, ere disse tilfoiede i Noter til Texten.
Paa samme Maade har Oversetteren benyttet et, til

Parlaments-Committeenö Beretning af 20de Juni
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1823 horende, Anhang, som indeholder lignende For

klaringer, of hvilket Anhang kun enkelte Stykker findes

i MacAdamS Skrift, hvorimod det er trykt tilli
gemed Beretningen efter det engelske Underhuses Be

faling. Det har undertiden været vanskeligt at sinde et
passende Sted til en eller anden, i disse Forklaringer

giort, Bemarkning, som dog forekom Oversetteren
ikke at burde forbigaaes.
skyldning ,

Dette maa tiene til Und

hvis Sammenhangen mellem Text og

Noter paa enkelte Steder skulde synes noget tvungen.

Oversetteren haaber, at man, ved at sammen
holde MacAdamS Afhandling og de tilfoiede No

ter med Patersons Bemarkninger, vil, saameget
som det ved Skrifter er mueligt, kunne erholde Be

greb om, hvorledes man i England behandler Veiene,
som, uagttt MacAdam klager over dem, dog vist

nok ere bedre der, end de sindes i noget andet Land.

Om der i øvrigt herved meddeles noget Nyt for practiske Veibetiente, og om Saadant kan anvendes i

Danmark, drister Oversatteren sig ikke til at bedomme,

da han selv er aldeles uindviet i dette Fag.

Han har
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imidlertid troet,

da Veiene her i Almindelighed

behandles paa en Maade,

hvilken saavel Mac-

Adam som Paterson ere enige i at forkaste, at
de, deelS theoretiske, deels practice, Vemærknin

ger, fom disse Forfattere giore, kunne vare til nogen

Nytte, om end ei for de, til Veifaget videnffabeligen

dannede,

Embedsmand,

saa dog ved Vejanlæg,

hvor disses Anviisning maa savnes.

Oversatteren

indseer fuldkomment vel, at en systematisk Fremstilling

af VeilagningS-Konsten, efter de Materialise, disse
Skrifter frembyde, vilde vare mere hensigtsvarende,
mcn dertil udfordredee en Kyndighed, fom han har til-

staaet at mangle; dog har han, for at giore Oversigten
over dette Skrifts Indhold lettere for dem, der maatte

ville practifft prove MacAdam6 Theorie, og for,

saa meget fom mueligt, at bode paa den deri mang
lende Orden, forsogt, til Slutningen i et sammentrangt Udtog at samle de vigtigste af de Regler og

Bemærkninger, det indeholder, og at hensere disse,

i den Orden, der forekom ham den meest vejledende,

til visse Hovedrubriker.

Imidlertid maa Oversat-

term, for ikke at blive anseet for at have den Mening,

mod hvilken MacAdam advarer et Par Steder i
sit Skrift, at man ved Låsning kan blive en duelig
Veila'gger, giere opmarksom paa, at det ikke er ham,
der giver de nedffrevue Regler, men at disse kun ere

et Uddrag af de benyttede Skrifter.
Tilsidst vil findes nogle Beregninger over, hvad
saavel nye Veianlcrg, som gamle Veies Behandling,
efter MacAdamS Grundscrtninger, antages her

at kunne koste.

Til Undskyldning for de Feil, som maatte findes
ved Fordanskningen, eller i andre Henseender, maa

Oversætteren bemærke, at Sproget i de af ham benyt
tede Skrifter ikke er correct, hvilket den ene Forfatter
selv har vedgaaet, og at dette, da Oversetteren, for

medelst sit flere Gange paaberaabte Ubekiendtffab med
den omhandlede Gienstand, har troet sig forpligtet til,

faa lidet som mueligt at afvige fra Originalerne, har

forvoldet ham adskillige Vanskeligheder.

Desuden

har han kun til dette Arbeide kunnet benytte de ikke

mange Timer, Embedsforretninger levne ham.

Han
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vil anfee disse vel anvendte, og have naaet sin Hen

sigt, hvis Bogen maatte findes at indeholde noget

Nyttigt, eller og, om andre mere Kyndige maatte ved

den foranlediges til at drsfte den behandlede Gien
stand, hvilken maastee netop nu fortiener sårdeles

Opmærksomhed, da den hurtigere og lettere Forbin-

delse, som den tiltagende Dampskibsfart sletter Oö i
med fiernere Steder, synes at indeholde en Opfordring
til, ogsaa at sorge for, at Samfærselen i Landets

Indre giores faa beqvem fom muelig.

■i

Bemærkninger
om

Maaden at leegge Veie
as

John Loudon MacAdam,
Over-Opsynsmand ved Vcicne t det Bristolffe District.

(Oversat efter den 1824 i London udkomne 8b.c Udgave.)

Forfatterens Forerindring.
\Lfter at de tidligere Udgaver af dette Forssg vare komne
for Lyset, har Forfatteren med megen Fornøjelse bemærket,
at en stor Deel af Bomveiene (turnpike roads) og tildeels
ogsaa Søgneveiene (parish roads) ere forbedrede.
At

Forandringen ikke har været mere Udstrakt og heldig, maa
tilskrives den Feil, hvori SBærgerne (Trustees) vedblive at
gjore sig ffyldige, at beholde fom Vei-Conducteurer (road8nrvo^or8) Personer, der ere ikke allene aldeles ukyndige i
Faget, men endog fnlde af Fordomme for deres egen feib
agtige Praxis.
Man har nylige« pan forskiellige Steder i Landet
begaaet en anden og værre Feil, og det netop fordi man
vristede at anvende den nye Maade at anlægge Veie.
Denne Feil besiaaer t, at man har brugt Personer, som
udgave sig for at være underviste i Veilægning efter viden,'
skabeligs Grundsætninger, uden, som man burde, at
erkyndige sig om deres Duelighed, Flid og Retskaffenhed.
Af de mange Personer, som melde sig for at blive

underviste, er der klin et meget ringe Antal, som erhverr

(1*)
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ver en tilstrcekkelig Kundffab i Faget, og dette Antal for;
mindskes endvidere derved, at nogle siden afffediges for
medelst Skiodesleshed, Drukkenffab og siet Opforsel.
En stor Deel af disse bortvisie og udygtige Personer
spredes om i Landet og sege Ansættelse, og mange ere
uforsigtigen blevne antagne, uden at Vcergerne have
undersøgt deres Characteer eller Duelighed.
Endog naar alt bidrager til at lette en Mester, hvis
Credit er afhængig af, at Arbeidet udfores vel og med
Sparsomhed, en uafbrudt og strceng Control, er det vanr
skeligt ot holde Vei; Piesnenrerne (sub - surveyors) til

deres Pligters neiagtige Opfyldelse; det er da let at indste,
hvormeget det Offentlige maa lide, naar Personer, som
ere bortvisie for siet Opfersel, bruges og anscettes i betroede
Poster, uden hiin Control, der er den eneste, fom med
Nytte kan anvendes.
Denne Feil, ffisndt den først
nyligen har indsneget sig, har allerede paa fiere Steder
havt meget stemme Folger.

En 6 Aars Erfaring har bestyrket Forfatteren i sin
Mening, at de Committeredes (Commissioners) Control
med Veibetientene aldeles ikke tiener til at veilede disse
under Udførelsen af deres Forretninger, eller sikkrer Veü
Indtægterne for nt blive slet anvendte og mob Underflceb.
Det er derfor aldeles nødvendigt, at der fores en bestanr
dig Control og et neie Tilsyn afen Person, som Betienr
tene erkiende for deres Overmand, ligesaavel i Dneligr
hed og Kundskaber, som i Henseende til Stilling i Livet
og Tiltro fra de Committeredes Side. Hvor dette Tilsyn

fores som det ber, vil Bestyrelsen vwre god og sparsom-

MacAdam om Veie.
melig, men saaleenge en falff Oeconomie forhindrer Indr
fvrelsen af en saadan gavnlig og nødvendig Control, ville
Veiene blive flet vedligeholdte, og Pengene, som ere hen,'

lagte dertil, bortodslede.
Efter de Parlamentet meddeelte Efterretninger er den
Sum, som aarligen opkræves for Veiene, storre end
Postvæsenets Netto-Indtægt*), og dog er Anvendelsen
af denne betydelige Sum betroet Personer i den laveste
borgerlige Stilling under en kun tilsyneladende Control,
fom baade bedrager Publicum og skuffer Overbesiyrernes
Forventning.
De Committerede knnne kun virke med Nytte som et
deliberarivt Collegium, og deres gavnligste Bestutninger
blive uvirksomme formedelst Mangel af en stadig execntiv
Myndighed. Ethvert Forsøg af enkelte Committerede at

udøve saadan Myndighed gier Sagen værre. Pluraliter
tens Planer knnne herved forstyrres eller modarbeides ved
en enkelt Mands senere Indblande«.
Alle andre Grene af de offentlige Indkomster ere

sikkrede ved de vedkommende Bestyreres Stilling og Char

racteer. Lovgivningen og Regieringen have med Nette
anseet det i oeconomifk Henseende af Vigtighed at lønne
Mænd af Talenter og Anseelse for at betrygge den rigtige
Anvendelse af Stats-Indtægterne; men hvad Veiene
angaaer, have de giort en Misregning i Henseende til den

*)

Forfatteren har i Parlamentscommitteen paa Opfordring

lsseligen giort den Beregning, at Veipengenes Belob kan
være 14 Million L. St. aarlig.
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controlerende og bestyrende Authoritets Magt og Virk)
ning. Man har ikke giørt en rigtig Sammenligning meb
lem hvad der kan fordres og ventes, paa den ene Side af
frivillige og ikke ansvarlige Personer fom Veicommitterede, og paa den anden Side af Collegier, besiaaende af
Mænd, som ere gagerede og Regieringen ansvarligefor
rigtig Bestyrelse af det dem overdragne Hverv, og font
igien have Betiente, der atter ere dem ansvarlige, under
sig. Den Tilsiand de offentlige Veie ere i, det frygtelige
Beløb af den voxende Gield, og den Uorden og Forsøm,
melse, som herffer i de forskiellige Disiricters (Trusts)

Negnffabsvcesen, ere de bedste Beviser paa Indretningens
Feilagtighed og dens Uhensigtsmæssighed.
De til Parlamentet indkomne Beretninger fra de for;
fliellige Districter i Riget give, hvor ufuldstændige de end
ere. Anledning til alvorlige Betragtninger. England
allene er inddeelt i 955 smaa Districter, som kunne ansees
at have scerstilte Interesser, medens det er klart,'at Een/
hed i Bestræbelserne hos Alle, som have med den samme
Gienstand at bestille, er af den væsentligste Indflydelse for
at naae det store foresatte Maal. Saalcenge derfor ethvert
af hine smaa Districter er udsat for at blive ledet af prir
vate Interesser, vil det neppe ansees for upassende ak
anbefale en Central,'Control over de Committerede, for at
bringe mere Obereensstemmelse i deres Forholdsregler, øg
i mange Tilfælde at give deres Anffuelser en bedre Netning. Denne Central- Control knnde med størst Nytte
oprettes i enhver Provinds (county) med saadanne Ver

MacAdam om Veie.
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siemmelser og en saadan Myndighed, som Parlamentet
maatte ansee meest hensigtsmæssig.
En almindelig Veir Forordning bsr, for at opfylde
Tidernes Fordringer, have en omfattende Oversigt over
Gienstanden, og paa en kraftig Maade raade Bod paa de
store Uleiligheder, som have deres Oprindelse fra Feilagr
tigheden af den nu bestaaende Indretning, og ere vedblevne
formedelst Mangel af Opmærksomhed paa den forandrede
Tilstand af Handel, Agerdyrkning, Manufactnrer og
Rigets almindelige Interesser.
Ingen omfattende og
nyttig Forbedring kan finde Sted, forend Lovgivningen

tager Sagen i alvorlig Overveielse. Den store Gield (som
for Tiden er mere end 7 Millioner L. Sterling) vil vedr
blive at foreges, og Hielpen vil besiandigen mede Hi nr
bringer, som ingen anden Magt end Parlamentets kan

rydde af Veien.

Fortale til den 7Udgave.

at levere en ny Udgave af de forffiellrge Actsiykr
ker angaaende Veie, som jeg har udgivet i de sidste 6
Aar, vil det maaskee være nyttigt at give en kort Oversigt
over Sagen felv og over VeirForbedringens gradvise
Fremgang over hele Landet.

At der, efter de mange Tillæg hvormed det oprinder
lige Skrift er blevet forøget (især den sidste Meddelelse til
Agerdyrknings Collegiet), endnu kan enffes videre Underretning, er et talende Veviis paa, hvor umueligt det er,
ved Skrifter at give Veiledninger, som i practiff Henr
seende ere fyldestgørende. Det er imidlertid af den yderste
Vigtighed, at Theorien bliver rigtigt forstaaet, da Mangel
paa Begreb om Systemets egentlige Beskaffenhed har givet
Anledning til de mange frugteslsse Forsøg paa Efterlig
ning, som have kostet det Offentlige saa store Summer.
Den practiske Nytte af nogle Dele af Systemet er
saa i Dine faldende, ak de paa forstiellige Steder have
været antagne, endog hvor man ei har havt Lyst til at
gaae videre. Man trceffer nu sie!den Veie, fom ere istand
satte med store Steen, eller som have den farlige buede
Form, der for 5 Aar siden var almindelig; men da den
gamle feilagtige Maade t svrigt er fulgt, saa have disse

MaeAdam om Veie.
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Forbedringer ikke kunnet bevirke den hurtige Formindflelse
af Bekostninger, og de varige Fordele, som vilde være en
umiddelbar Folge af Antagelsen af det hele System, saar
ledes fom jeg har anbefalet det.
De, fom vedblive tildeels at folge den celdre Maade
at lægge Veie, ere sig maaskee ikke selv bevidste de Grunde
sætninger, ester hvilke de handle. Jeg har forhen bemær<
fet, at de gamle Veie t Almindelighed bleve ledede langs
Toppene af Hvie for at finde en tor og fast Grnnd; og
det er klart, at de første Challsseer (turnpike-roads) vare

blot Forsog paa at aabne mere lige Forbindelser giennem
Landet, ved at fortsætte ved Konst de af Naturen dannede
SteemVeie, som de Reisende vare nødsagede at søge. I
denne Hensigt bleve først store Masser af Steen snnkne i
Grnnden, og siden tykke Lag af i Stykker siagne Steen
lagte oven paa for at danne en konstig Steenmasse. Usikr
kerheden af denne flette Sammenfoining er i Sine falr
dende. Regnen trængte igiennem enhver Deel afOverflar
den, og holdt den bestandig i en lss Tilstand; og da den

var lagt lavere end Grnndvandet, blev den ideligen om

Vinteren brndt op af Frosten. Dette er Aarsagen til de
store Summer, der udfordredes for at anlægge nye Veie,
og til den trykkende og daglige Bekostning paa at holde
dem i taalelig Stand. De Forbedringer, der ere giorte i
denne Plan, have allene havt Hensyn til Jævnheden af
Overfladen, og besiaae i mere Omsorg for Stenenes Paar
lægning, som natUrligbiis har forøget Udgivterne; men i
Lvrigt har man fulgt den samme Plan ved alle Veie,
paa hvilke ikke det nye System har været ganske anvendt.
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og man kan saaledes ikke undre sig over,

at Veiloeg-

ningen ikke har holdt Skridt med andre nyttige Konster.
De store Summer, som behsvedes til det forste Anlæg,
og saadanne Specillationers jævnlige Mislykken, da
Veiene vare siette øg kostede meget at istandsætte, ere Aar,'
sager nok til de langsomme Fremffridt, Veilcegningen
gier. Overbeviisningen om Uhensigtsmcessigheden og Ver

kosieligheden af den hidtil fulgte Maade bragte mig til at
overveie, om det ikke stulde være mueligt, efter reen viben;
stabelige Grundsætninger, at danne Forbindelses r Linier,
som kunde bære de tungeste Byrder over ethvert Slags
Jordbund og til alle Aarstider: en Plan, som endog i
Theorien er ligesaa vidt forffiellig fra de hidtil brugte simple
Maader at lcrgge Veie, som, efter Principet, en Bue,
bygget over en Flod, er forffiellig fra den Steenhob, som

danner et Vadested.
Nytten af denne Opdagelse er nu sat udenfor al
Tvivl ved 7 Aars Erfaring, den store Udstrækning nf
Veie, som ere lagte ganske efter min Anviisning, og de
uforkastelige Vidnesbyrd af de Committeer af Underhuset,
som have været udnævnte til at undersøge Sagen. Ieg

overlader det til mit Fædreneland at Udfinde den bedste og
virksomste Maade at drage Nytte af Systemet.
Enhver, som med Opmcrrksomhed har overveiet de
NU gieldende Veil Anordningers Svaghed og Utilstrækkelighed ril at vcerne om deres vigtige Gienstand, vil have mb;
feet, hvor hsist nødvendigt det er, at nye Lovbestemmelser
gives, som ere mere passende til Landets nærværende Fol,'

fatning.

Veivcesenet er maaskee den vigtigste Deel af

MacAdam om Veie.
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vore indre Anliggender. De Indtcegter, fom opkræves
dertil, ere ligesaa store som Postvæsenets, og enhver Feil,
der begaaes, virker som en Hindring imod Handelens, Mar
nufactnrernes og Agerdyrkningens Fremgang. Dog vedblir
ver en offentlig Giensiand af saa omfattende Vigtighed at
besiyres ene og allene ester den kortsynede Politik og de
snevre Anffuelser, som herske i de ældre Veianordninger
(turnpike-acts), hvilke ikke vare andet end blot Forsøg
i Lovgivningsfaget, medens den uhyre Indkomst gives til
Priis for de lavere Stænders Discretion eller Begierlighed.
De Fordele, jeg har tragtet efter at forskaffe Landet,
ere af en dobbelt Beffaffenhed, og mine Bestræbelser have
altid været ligesaa meget henvendte paa at indføre en klog
og velordnet Bestyrelse af Veiene, som paa deres meftv

niste Dannelse. Jeg har ved enhver Leilighed yttret den
Overbeviisning, at ingen varig Forbedring knude finde
Sted uden Lovgivningens Medvirkning; ja endog det
Held, som min Families Anstrængelser paa mange ©te;
der har havt, har paa ingen Maade svækket denne Mer
ning. Fordelene ved den nye Maade at lcegge Veie ere
indlysende, det har heller ikke manglet paa, at disse jo ere
blevne bemærkede, men jeg har ikke været ligesaa heldig rat
henlede Vedkommendes Opmærksomhed paa de Midler, ved
hvilke Besparelse er bleven forenet med VeienesForbedring.
Det er ikke ene Simpelheden af det nye System, og
den Besparelse det medfører, der ere Aarsager til den store
Forstiel i Bekostningerne. Man har paa ethvert Sted,
hvor Systemet rigtigen er anvendt, tillige draget Omsorg

for at sætte Veivcesenet paa den samme ordentlige Fod som

12
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andet offentligt Arbeide; et filldstændigt executive Depart
tement er blevet oprettet, og Underbetientene, som ere
Udsøgte mellem de agtvcrrdigste Landmcend, ere satte under
et aarvaagent Opsyn af en Overbetient, hvis Ansvarlige
hed borger for hans Opmærksomhed, og som ikke er udsat
for i sine Pligters Opfyldelse at lade sig lede af noget Hem
syn. Det store Held, som har ledsaget denne Plans An.'
ragelse uagtet den stadelige Indflydelse af de nu bestaaende
Veianordninger, er et Beviis paa hvad den vilde kunne
bevirke, uaar den blev Udfort i det Store med Parlament
lets Sanction.
Endskiondt endnn intet er giort for at indføre en sysier
niatiff Plan for Veienes Behandling, er det opmuntrenbe
at fee den Lyst til Forbedringer, som udbreder sig i Landet.
Dette er i flere Henseender aabenbart.
For omtrent 6
Aar siden begyndte man i det Bristolffe District at foram
dre Gadernes Steenbroe til Steenveie, og det kan med

Grund ventes, at det ikke vil vare længe, inden den sivrre
Veqvemmelighed, Sikkerhed og Oeconomie, der ere for,'
bundne med Steenveie, ville næsten ganfle bringe Steenbroe Ud af Brug. Om Veienes sivrre Beqvemmelighed
kan der intet Sporgsmaal vcere, og de mindre Indven
dinger, man har fremfort imod dem, ere saa lette at

besvare, at der for enhver Upartisk kun behoves meget
liden Overveielse. Jndvaanerne af Stceder befrygte i Al
mindelighed, at Veie ville vcere mindre beqvemme for
gicrngere end Steenbroe; men, naar behorig Omhue drar
ges for Reenholdelse og Vanding, vil en Vei af flagne
Steen vcere at foretrække for en saadan Steenbroe som

MacAdam om Veie.

13

den Londonffe. I nogle Byer, hvor de fornemste Gader
ere Chavsseer (turnpike-roads), have Vedkommende ladet

dem lægge af meget smaat siaaet Materiale, fom, naar
det rigtigen benyttes, danner en jcevn, fast Overflade.
Forffiellen mellem Bekostningerne paa en Vei og
endog den sletteste Londonffe Steenbroe er saa ffor, at den
vilde sætte Staden t Stand til at anvende saarnegen Omr
hue paa Kioreveienes Reenholdelse, at Indbyggerne
kunde nyde alle Fordelene af en jævn Vei, og Fødgiamr
gerne en endog heiere Grad af Veqvemmelighed.

Indledning.

Bekiendtgkorelsen af de herefter følgende Bemærkninger
er foranlediget ved Veienes meget maadelige Tilstand i hele
Landet, og den bestandige og, som det synes, ubegrEndr
sede Forøgelse af Veipengene *).
Den kyndige Lceser vil ftlv bedst kunne bedømme,
hvad V«rd disse Bemcrrkm'nger have; kun tillader For
fatteren sig at forsikkre, at de faa Kiendsgierninger, fom
ere anførte, ere med storsie Flid blevne undersøgte, at de
Meninger, der ere yttrede, ere Resultatet af megen Efterø
tanke og ufortrøden Overveielse, at hvad der kan synes
theoretistt er allerede for sivrsie Delen udfort i Praxis, og
at, hvor denne mangler, der har en lang Erfaring om de
Uleiligheder, som det nærværende System medfører, og
ikke blot Nyhedssyge, foranlediget de giorte Forflag.
Imidlertid underkaster han dem gierne Publikums
forstandige og upartifle Bedemmelse, i det han blot beder,
*)

William Waterhouse, Eier af endeel lVlail og 8iageCoacher har den 2den Marts 1819 for Parlamcntscommitteen forklaret, at Veipengene afen Vogn med 4 Heste

kunne i Gicnnemsnit antages at beløbe over hele Landet
3$

Miil.

, hvilket udgisr omtrent 13 Rbss, r. S., pr. (engelsi)
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med en beremt Forfatters Ord, at hvo, som becrrer disse
Blade med sin Opmærksomhed, ikke vil bedemme næsten
30 Aars Arbeide efter faa Timers Lcesning.
I de folgende Capitler vil Giensianden angaaende
Veie blive betragtet fra 3 forftiellige Sider, fom har
forekommet Forfatteren at vcere den tydeligste og meesi
omfattende Inddeling, nemlig:
1. Manden at lægge Veie,
2. De Veicommitterede og de under dem
ansatte Betiente,
3. Den oeconomiske Bestyrelse.

1st.- Part.
Om Manden at lagge Veie,
Der er t de forffiellige Dele afNiget saa mange Maader
at lægge og forbedre Veie, at det vilde være et uendeligt
Arbeide at prove paa at beffrive dem alle. Imidlertid er
det maaffee mueligt at give et almindeligt Begreb om
dem efter det Materiale, fom enhver Deel af Landet
frembringer.
I Omegnen om London ere Veiene af Gruus
(gravel); i Essex og Sussex af Flint; i Wilts,
Sommer set og Glocester bruges især Kalksieen
(limestone); i den nordlige Deel af England og i

Skotland er Gronsieen (whinstone) det fornemste
Materiale, og i Shropshire og Staffordshire
store Kieselsteen (pebbles) blandede med Sand.
Med ethvert af disse Materialer kan giores fortræffer
lige Veie.
Det Grims, med hvilket Veiene omkring London ere
lagte, er det sietteste, efterdi det er blandet med en stør
Deel Leer, og de enkelte Stykker ere runde og mangle de
vinkeldanuede Bersrelsespnncter, fom bringe slagne Steen
til at forbindes og danne et fasi Legeme; at Veiene ncerved
London ere saa lose, er en Felge af denne Beskaffenhed
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ved Materialet og deraf, at man har forsomt eller ikke
kiendt Maaden at forbedre det.
En noiere Undersøgelse af hvad der vedkommer
Veiene omkring London har endnu viist forffiellige andre
Aarsager til disses maadelige Tilstand. Den fornemste
synes at være deres Adskillelse i mange smaa Dele
under forffiellige Bestyrelser (many small trusts), hvilket
gisr det umueligt at lægge en almindelig Plan ril det Heles
Forbedring. En omfattende Oversigt over Districtets Be
liggenhed er derfor nsdvendig, hvis Veiene ved London
stnlle rigtigen forbedres, og enhver unyttig Udgivt spares.
En anden sior Anstvdssteen er, at der gives Love og
Bestemmelser, som forhindre Tilførsel af godt Veimateriale
til Soes, og dets Landen paa Steder, som ere beqvemme

London ligger faa fordeelagtigt for Tilforsel
paa Floden og paa de Canaler, som siaae i Forbindelse
for Veiene.

med den, at man blot behøvede at hæve disse Indskrænkuinger med Hensyn til Steen, Flint eller anden lignende
Ballast, for at erholde hvad der udfordres til alle Veiene

i Nærheden, til en billig Priis og af en god Beskaffenhed,
saa at man ikke lcengere havde nedig at anvende det flette
*).
Gruus
Men stal dette lede til nogen Besparelse og
*)

ma<t ikke forstaacs, som om en god Vel ikke kunde
lægges med det londonske Gruus, naar det tilberedes og
anvendes vel. Veien ved Reading i Berkshire er nyligen blevcn lagt fuldkomment jævn, fast og flad, med et
sletterc Gruus end det londonske, og med mindre Bekost
ning end før. Vogne giøre intet Spor i denne Bei, og den
er forbleven god ved alle Forandringer af Veir. Da man

(2)
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virkelig Nytte, maa det stee i det Store; det maa blive
en Almeensag, øg styres ved een Samling af Mcend med
Indflydelse, Duelighed og Bestemthed.
En Vei ved London kan lægges ligesaa jcevn og
fast, og vcere ligesaa let at kisre paa som Veien ved 25rt;
jlol, og naar den londonffe Vei er lagt saaledes, vil
den vare længere, og folgeligen være mindre kostbar end
den bristolffe, efterdi man kan have et stærkere Materiale
og for bedre Kieb.
Flint danner en fortræffelig Vei, naar man har til

børligt Hensyn til dens Sterrelse, men af Mangel herpaa

ere mange dermed lagte Veie ujcrvne, lsse og kosibare.
Kalksteen giver, naar den rigtigen tilberedes og brm
ges, en jævn, fast Vei, og sammenfsies lettere til een
Masse end noget andet Materiale; men efter dens Natur
er den ikke den varigsre.
Grensteen er det stærkeste af alt Materiale, og naar
den anvendes vel og med Skiensomhed, blive Veiene gode

og koste ikke meget.
Kieselsteuene fra Shropshire og Stafford
shire ere afen haard Natur, og behøve kun en forsigtig
Paalcegning for at blive et godt Veimateriale.
Paa den anden Side ere de ffotffe Veie, som ere
lagte af det allerbedste Materiale, hvilket i enhver Deel af

imidlertid, efter en nsie Undersøgelse, har vidst at forskaffe
sig Flint, vil den for Eftertiden blive istandsat dermed, for
den halve Bekostning imod den, som medgik for at tilberede
Gruset.
Fors. Anm.
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dette Land findes i Overfledighed og til ringe Priser, de
loseste, ujcevneste og kostbareste, fom findes i hele Riget, og
det paa Grund af den urigtige Anvendelse af Materialet.
Veienes Dannelse er t de siesie Dele af Landet feilagr
tig; især ere Veiene omkring London lagte hsie i Midten

som et Tag, saa at Vognene kiere paa en farlig Skraatung, naar de ikke holdes netop midt paa bem*).
*)

I

Parlamentets Committee

har Forfatteren ester given

Anledning forklaret (Pag. 108), at jo fladere en Vei kan

være, desto bedre er det, naar kun Vandet kan lobe af,
efterdi en Vogn bsr staae saa lige paa den som mueligt.

Han har sccdvanligen giort en 18 Fod bred Vei 3 Tommer

hsiere i Midten end paa Siderne, hvilket er en tilstrækkelig
Hoelding.

(I Danmark har Frd. 13de Decbr, 1793 §. 10

bestemt 1 Tommes Fald paa 10 Tommer.)

Da man yttrede Frygt for, at en saadan Vei, naar den
var brugt noget, vilde blive huul i Midten,

og Vandet

samles der, svarede han, at dette aldeles ikke vilde skce, thi
naar Veien er flad,

vil Fcerselen fordeles over det Hele af

den, naar den derimod er rund, ville Vognene holde sig i

Midten, som det eneste Sted, hvor de staae lige, og derved
slide den huul.

Han troer derfor, at der paa en meget

rund Vei vil samles mere Vand end paa en flad.

Vreden

af Veien angives at burde vcerc fra 30 til 40 Fod nær ved

store Byer, men andre Steder mindre. Jvfr. bf af Forfat
teren i det Følgende fremsatte Regler.

(I Danmark er i

Frd. 13de Decbr. 1793 §. 8 bestemt 20 Al.)
(Sn

anden af de for Committee» fremstillede Personer,

I. Walker, en i Vcilcegning kyndig Mand, raader (Pag.

171),

som

den

bedste Maade at holde en Vei fri for

Vand, at vælge for-en, hvor Landets Beskaffenhed tilla

der det, og ellers ved Konst at give den, en Flugt, som ikke

er horizontal, saaledes at Vciens Overflade gier paa Lcrng-

(2*)
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Disse Veie istandsættes ved at kaste en stor Mamgde
utilberedet Gruus (gravel)*) i Midten, hvorefter man
Len en Skraaplan, og har et Fald af omtrent 1$ Tomme
paalO Fod. (Paterson anbefaler ogsaa dette, men af en
anden Grund.

See hans Regler for Veiloegning.)

Ved denne Form bliver enhver Huulhed, Hiulene efterlade,
en Kanal, som afleder Vandet meget bedre end skee kan
ved at lægge Veien hoi i Midten.

Dog vil han (Pag. 175)

have den noget høiere der, men ikke mere end behøves for
at give Vandet Fald til Siderne, hvortil 4 til 5 Tommer

paa 10

Fod vil være tilstrækkeligt,

naar Materialet er

godt. I Stedet for at give den hele Veibrede en buet Form,

bor man lade den bestaae af 2 lige Flader, som i Midten
forenes ved en Krumning.

Dog have andre foreflaaet en

elliptisk Form.
*)

Forfatteren blev i Committeen adfpurgt, om han brugte
at skylle Gruus.

Han svarede dertil: Nei, og at det var

meget kostbarere end at sigte det.

Han bemærkede og,

at

han, med Hensyn til Gruset i Nærheden af London, havde

endnu den Indvending, at Leret hænger saa fast ved det,
at det ikke ved en almindelig Afskyllen kan renses.

Naar

Gruset derimod kommer paa Veien, udstilles Leret fra det

ved den forenede Virkning af Vandet og Foerselen, hvilket

er Aarsagen til, at Veiene omkring London ere saa umaadeligcn skidne.

Han anbefaler derfor, hvor der er meget

Leer mellem Gruset, kun at bruge det store, som kan ssnderslaaes, hvilket har den dobbelte Fordecl,

at det bliver

kantet, og saaledes kan fæste sig i Veien, og at Leret der
ved allerbedst adstilles derfra. Pag. 106 og 107.
Th. Telford har for Committeen (Pag. 190) giort

opmærksom paa, at Materialet bor paa Stedet selv,

hvor

det tages, renses ved Sigtning eller ved at skylles, for at
spare Kiorselsomkostningcr, først til Veien og siden derfra.
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fioler paa, da det aldrig bliver til en fast Masse, at det

i behørig Tid vil ffydes ud til Siderne.
Naar en Vei fra Begyndelsen af har vieret vel lagt,
kan den let istandsættes. En saadan Vei kan aldrig blive
ujcevn eller løs, men vel efterhaanden tynd og svag efter
som den bruges meget; man forbedrer den da, ved at
lægge nyt Materiale paa, tilberedet fom det første. Da
wan ingen Bekostninger vil have ved en saadan Vei fra
den forsi er lagt indtil enhver efterfølgende Udbedring, undr
tagen de, som den nodvendige Opmærksomhed paa Vandr
afledningen og tilfældige Beskadigelser foranledige, saa
ville Veikasserne ikke lcengere blive bebyrdede med de idelige
Udgivter, de nu have ved Forjog paa at reparere uden
dog at forbedre Veiene.
Der er ingen Tvivl om, at alle Veiene heri Landet

kunne blive lige jcevne og faste, og vedblive at vcere saaledes til alle Aarstider. Deres Varighed vil naturligviis
beroe paa Styrken af det Materiale, de ere lagte af, men
saalcenge de vare, ville de alle være gode, og det eneste
Spsrgsmaal, der kan opstaae i Anledning af Materialet,
er om Varigheden og Bekostningen, men aldrig om Veie,"
nes Vestaffenhed, saalcenge de vare.
Uheldigt er det, at Lovgivningens omhyggelige Besremr
melser for Veienes Vedligeholdelse ere givne, førend
man har forget for at flaffe Veie, fom ere beqvemme at
reisepaa, eller som fovttene ot vedligeholdes. Skulde det

ansees for dristigt at foresiaae, at nogle Regler maatte

vedtages for at opmuntre til og fremme et bedre System
for Veilcegning, ved Theoriens Hjelp, og ved at danne en
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Samling af duelige og agtvcerdige Embedsmcend til at
forestaae dette vigtige Anliggende.
Naar Veiene ere vel lagte, behoves kun meget faa
Bestemmelser for deres Vedligeholdelse. Vist nok er det
nyttigt at forge for at holde Vandløbene aabne, at bortrydde
Hindringerne, og at beskioere Trceer og Hcekker^), i hvilke
Henseender de Commitrerede burde have en vidtomfattende

Magt, men det er et stort Spsrgsmaal, om mange af de
Regler, der gielde for Vognhiulene, ere til nogen Nytte.
Der er ingen Tvivl om, at adskillige af disse Regler ere
byrdefnlde for Handelen og Agerdyrkningen, i det de paar

byde en ubeqvem Construction af Vognene*)
).
**
*)

Den i Noten Pag. 19 nævnte I. Walker har ogsaa i sin
Forklaring

for

Parlamentscommitteen (Pag. 176) giort

opmærksom paa den store Skade, Veiene tilføicS ved Hækker

og

Træer.

Deels

bliver Regnen hængende i dem,

og

drypper siden ned, decks hindre de Luften og Solen fra at
terre Veicn.
Th. Telford

yttrer (Pag. 191), at Hækkerne ikke i

noget Tilfælde bør være mere end 5 Fod høiere end Midten
as Veicn, og ingen Træer findes nærmere cnb 20 Yards (30

Alen) ogsaa at regne fra Midten.
**)

Forsgelsen af Hiulenes Brede,

end Lasten forsges,

endog i et større Forhold

hæver ikke denne Sidstes Virkning,

efterdi i mange Tilfælde den hele Brede, formedelst Ujcevn-

heden af Grunden eller Hiulene, ikke kommer til at berøre.

Det første Indtryk vil skee ved Sømmene, hvor de ere fremftaacndc, maafkee ved et enkelt Ssm; eller Berøvelsen træffer

paa enkelte Stykker af Materialet, eller paa Kanter, som ikke

ere i Stand til at bcere Lasten.

(See Undersøgelse om de

offentlige Vcies Tilstand ved H. Homer 1767 Pag. 66.)
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Forfatteren har aldrig paa en vel lagt Vei mcen
ket nogen betydelig Forffiel mellem smalle eller brede Hiuls
Virkning. Begge ville rulle hen overen jcevn, fast Vei,
Uden at efterlade noget synligt Indtryk; paa ujcevne, loft
Veie vil Virkningen vist nok være anderledes, men om en
saadan Vei kan forbedres ved at trække en uhandelig Vogn
over den, eller, hvis Veie paa saadan Maade kunde for'
bedres, om den kan ansees for den den meejt oeconomiffe
for Nationen i det Hele, ere Spsrgsmaale, søm neppe

fortiene at opkastes*).
Imidlertid maa det indremmes, at Veienes Slid

beroer paa Liesset, som Vogne med en vis Hiulbrede
have, og den Hurtighed, hvormed de kiere, og det er derfor
af Vigtighed, at nogle Regler antages. Den bedste Ber
siemmelse med Hensyn til Hiulenes Brede findes i nogle
Parlamentsacter af 1816, hvor der for Fragtkarrer
(carts) er foreffreven cylindrisk dannede 5 Tommer brede
Hiul, og for Fragtvogne (waggons) 6 Tommer brede
Hiul af samme Dannelse, med en lige opadskaaende ReisDetmaae iagttages, at disse Bemærkninger af H. Homer
og af enhver anden Forfatter, som har afhandlet Veie,
alene gielde om dem, som ere böse, aabne og ujcevne; og at
Jngen synes at have tænkt sig en Vei, som strax bliver
stærk, jævn og fast.
5orf. 2kum.
*) Brcdhiulcde Vogne ere fundne saa ubeqvemmc for Landmanden , Antallet af Heste, der behøves for at trække dem,
saa stort, og deres Nytte for Veicne saa usikker, at alt det,
man har giort for at indføre dem og for at affiaffe de andre,
ikke har kunnet bringe dem i almindelig Brug. HomerS
Undersøgelse Pag. 25.
Fors. Citat.
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ning. Lcrsset kan paa den bedste og nemmeste Maade
bestemmes efter Antallet af Heste eller andre Dyr, som
trække Vognene, saaledes at Veipengene, som nu hcvves
efter Trækdyrenes Antal, foreges eftersom dette tager til
*).
*)

§or

Parlamentscommittcen har Forfatteren ogsaa yttret

(Pag. 116), at han ikke troer, det paa vel lagte Veie kan
have nogen væsentlig Jndflydelse, hvor svært endog Vog-

ncne ere læssede, naar kun Hiulene ere 6 Lommer brede
og staae lige paa Veien.

Disse ville, i det de rulle hen

over en jævn Overflade, virke som en Valse, og altsaa sna
rere gavne; men naar Hiulene derimod skyde Veimaterialet

frem, da ffadc de umaadclige Læs; de kunne og ved deres perpendiculaire Tryk knuse. Materialet paa en nyligen lagt Bei,
men ikke paa en Vei, hvor Materialet allerede har sammenfeiet

sig. Forfatteren anseer det og (Pag. 114 og 115) urigtigt, at

Hestene, som paa flette Veie gisre fuldkomment saa megen
Skade som Hiulene, trække, den ene efter den anden (hvil

ket meget bruges i England), La de derved maae følge det
samme Spor.

Naar de ere spændte parviis,

ere de ogsaa

lettere at styre, og Uheld, som opstaae ved Kiorekarlenes
store Skiodeslsshed, kunne bedre forebygges.

Man vil da

heller ikke behøve saa ofte at spærre Hiulene, som er for

dærveligt, og paa ujævne Veie ødelæggende.

Hvad Slcebc-

skoe (drag - iron) angaaer, da anseer han ikke deres Brug
skadelig, naar de ere rigtigt giorte.

Den

for Committeen afhørte Th. Telford formener

(Pag. 194), at intet Læs bor tillades over 4 Tons (en Ton

er 2,000 Pd.)

I Forbindelse hermed anforcs,

at W. Horne, Eier af

endeel Mail og Stage - Coacher, har forklaret (Pag. 91),
at en læsset Postvogn (post - coach) veier 38 Centner,

aldrig mere end 2

Tons,

Han

regner 12

for en Ton, og Vognen ligesaa meget.

Passagerer

Dog maa det
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De ovenanforte Vogne med cylindriske lige op;
siaaende Hjnl af 5 eller 6 Tømmers Vrede kunne ikke
ffade en vel lagtVei, saa langsomt søm de kivres; idet
mindste ikke i et siorre Forhold end de betale Veipenge.
Paa den anden Side er det vist, ot Stage-Coacher**),
bemærkes, at en Stage-Coach sædvanlige« har flere end 12
Passagerer (see næste Note).

En anden Deponent, I. Farey, anscer fremstaacndc
Søm for meget skadelige, og yttrer, at de burde paa det
strerngestc forbydes, og Straf sættes, saavcl for dem, der

forfærdige, som for dem, der bruge saaledes besiagne Hiul.
Pag. 160.
Jmod Forfatterens Mening, at Vekpcngene flulle bestem
mes efter Hestetallet, have adskillige af de for Committee»

at Antallet af

afhørte Personer erklæret sig, og formeent,

Heste er en ufuldkommen eller rettere aldeles ingen Maalc-

stok for den Skade, som tilfsies Veiene,

efterdi Hestenes

Størrelse og Styrke saavelsom Kudskcncs Vmhcd over dem

De enfke derfor de nogle Steder bruge-

er saa forskiellig.

lige Veiemastiner mere almindeligen indførte; I. Farey

Pag. 162, I. Walker Pag. 181, I. Dean Pag. 185.
Saadanne Mastiner sindes jcevnligen ved Bomhusene i

England.

De have ved Siden afVeienen, ganske flad

med den liggende, Skaal, saa stor, at en Vogn kan kisre

lige ind paa den.

Vægtstangen med Scalen er indeji

Huset.

*)

En Stage - Coach er en som en Karcet indrettet Vogn, der
benyttes,

saavel til Reisendes Befordring som til Trans-r

port af Bagage.

Disse Vogne have i Almindelighed for-

uden Kudstcn (og paa de

længere

Reiser

en

saakaldet

Guard, der har Opsyn med Godset) 16, ja vel flere Pas-

sagerer, hvoraf 6 sidde inden i, de andre oven paa eller
bag til.

De ere private Enterpriser, men maae have en
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som de nu lcrsses, og saa sicerkt som de kiere med deres
meget smalle Hiul, ffade Veiene i en langt hsiere Grad,
end de betale Veipenge.
Ethvert Hiill, som drives frem ved en Kraft, der er
anbragt ved Bevægelsens Midtpunct, saaledes som
Axen af et Vognhinl, er ved dets egen Tyngde tilbsieligL
til at flæbe, i Stedet for at lobe rundt; og den dreiende
Bevægelse frembringes ved den Modstand, det moder paa
Overfladen, over hvilken det fores frem; dog forhindrer
denne Modstand ikke Slæbet aldeles, thi ethvert Hiul, som
times over en Vei, slæber i nogen Grad i Forhold til
Vognens Tyngde og Hurtigheden af Hinlets Bevægelse
om sin Ape, hvilket igien modvirkes ved den Hiulbrede,

som kommer i Vererelse med Veien.
Stage-Coacher, som ere sicerkt læssede, tiøres med
stor Hurtighed, og kun berøre Veien med en liden Hiub
brede, maae altsaa nodvendigen flæbe i en høiere Grad
end andre Vogne, da de forene alt det, som foraarsager
Slceben*).
Licence (Tilladelse)

og betale cn,

efter deres Reisers

Længde og Antallet af Personer, de kunne føre,
Afgivt.

bestemt

Disse Vogne giennemkrydse Landet i alle Directio-

ner i en umaadelig Mængde, og ere en overordentlig stor

Beqvcmmelighcd.

De stifte Heste omtrent hver 10de Miil.

Da man her ikke har noget lignende, kan Benævnelsen ikke

oversættes uden at vildlede, og da det engelske Navn brugcs
*)

i det tydske Sprog, har Oversætteren troet at kunne

tage sig den samme Friehed i det danske.
Der gjores dagligcn over 50 Stage - Coach Reiser mellem

Bristol og Bath.

Forfatterens Jagttagelser have bragt
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Naar Lovgivningen ssrst har sorget for at sætte alle
Veiene i hele Landet i god og brugbar Stand, saaledes som
Agerdyrkningens og Handelens Fremme kræver det, vil
den naturligviis ogsaa ssge at udfinde den meest passende
Maade ar betrygge dem imod Beffadigelse, eller at skaffe
Veikasserne Godtgjsrelse for de Unndgaaelkge Virkninger
af Færselen, ved t et retfærdigt og billigt Forhold at
afpasse Veipengene efter den Skade, Vognene foraarsage*).
ham til at troc, at de Veipenge, de betale, ikke ere tilstroekkelige med Hensyn til Veicns Slid.
Lorf. 2tnm.

*) Angaaende Materien om Vognhiul jcvnfsr hvad Patersen derom har bemærket, i hans herefter følgende Ashandling.

2b.c? Part.
Om de Veicommitterede og de under dem ansatte
Vetiente,
Omsorgen for Bomveiene er af Parlamentet overdraget

Commltterede, der ere udvalgte af den Klasse af
Statsborgere, som er meesi stikket til at paatage sig de
med et Overtilsyn forbundne Forretninger, og som former
delft deres Stilling snarest kunne ventes at ville udfore
dette Hverv med Troskab. I denne Henseende ere Pm
blicums Forventninger ikke skuffede, og der kan kun være
een Mening om, hvad Landet skylder denne meget agtvcerdige Klasse af Samfundet. Den eneste nyttige Bestem,'

melse, som endnu kunde snskes med Hensyn til de Com,'

mitterede, er maastee, at man indffrcrnkede sig ved Valr
get af Værger til Besidderne af faste Eiendomme.
Det Overtilsyn og den Control, som saa klogeligen af
Parlamentet er nedlagt i de Committeredes Hænder,
har imidlertid ikke været tilstrækkelig til ganske at opfylde
Hensigten. En videnffabelig, virksom, executiv Magt
savnes; og da man ikke har teuft paa denne Deel af Opr
synet, er den enten aldeles bleven forsomt, eller, mildest
talt, uden Nytte bleven fort af en Samling Opsynsmand,
som vare ganske Uvidende om Pligterne i den Post, der
var dem betroet.
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Et almindeligt Overtilsyn og Tieneste uden Betaling,
saaledes som Loven har tænkt sig det af de Committer
rede for Bommene, kan ventes, og har med Troskab
og SamvittighedsfUldhed været pmsreret af disse
Committerede, men den uafbrudte og nste Opmærksom^
hed, som udfordres for at styre den executive Deel
af en saadan Bestilling, kan ikke med Billighed forlanges
af Mttnd, som have andre Sysler. Skulde de paatage
sig dette, maatte det siaae tilbage for deres egne Forret/
ninger eller andre Beffiæftigelser, og allerede det vilde
gisre deres Tieneste uden Nytte. Nogle Exempler paa
Iver og Anstrengelse af enkelte Committerede i visse Dele
af Landet have viist, af hvilken Nytte det vilde virre, i
enhver Provinds at ansætte en executiv Betient, som
stulde anvende sin hele Opmærksomhed paa sin Bestilling,

hvis Tieneste burde vel belsnnes, og af hvilken de Comr
mitterede med Rette kunde forlange Regnffab for Man
den, paa hvilken deres Befalinger vare udførte; font
ffulde giennemgaae og berigtige Veil Piqueurernes (subsurveyors) Regninger, sammenligne dem med det Udferte

Arbeide, og anvise dem, naar de ere befundne rigtige, til
Udbetaling cf Kassereren.
En saadan Mands Tid vilde fuldkomment optages
ved et District af omtrent 150 (engelste) Miles Udstræk
ning. Han burde lede Udførelsen af Reparationer og
Forandringer ved Veiene, fom beordres af de Commitkerede, controlere Contracter og andre Overeenskomster,
fom indgaaes af Veipiquenrerne, for at forebygge unød

vendige Udgivter, undersoge det udforte Arbeide, for at
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paasee, at det er overeensstemmende med Contracterne, og
i Almindelighed have et vaagent Die med de Personer,
fom liene under ham. Regningerne over alle de forefalr
dende Udgivter bnrde hver anden Uge ved Veipiquenrerne
afleveres i hans Contoir i Duplicater, hvoraf det ene
Exemplar kunde forblive der, det andet sendes, efter at
vcere giennemgaaet, til Kassereren for at udbetales.
Meget vil komme an paa, hvem man udsøger til
denne Post. Det bør være en Mand, fom er vel bekiendt
med Landvæsenet, og som har lagt sig efter alt, hvad der
horer til Veiarbeide; saa bvr og hans Stilling i Samfunr
det vcrre saadan, at han baade kan vente Tillid og Underr

stottelse af de Committerede, og staffe sig Lydighed og Agtelse af sine Undergivne.
Det Held, fom ledsagede enkelte Committeredes Besiræbelser paa nogle Steder, gav forsi Anledning til den
Idee, at et bedre System for Veilcegning kunde indføres,
og den rigtigere Praxis Udvides til det hele Land; men

dertil udfordres den famme Iver og Virksomhed overalt,
og den kan kun ventes af Embedsmænd, foift ikke have
andre Pligter, og fom ere de Committerede, de siaae
under, ansvarlige for Udførelsen af det dem Overdragne.
Tienesie uden Betaling er altid betinget af Tid og Sted;
den er afhcrngig af Vedkommendes Liv eller Ophold paa
Stedet, og har altid skuffet Forventningen. Duelighed
vg executive Forretninger bør passende betales, naar man
vil vente Uførtredenhed fra Vedkommendes Side, og tænke
ot hoste den tilsigtede Nytte deraf. Betalingen er ingen
Gienstand, sammenlignet med Fordelen for det Offentlige.
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Formedelst Mangel af en saadan Embedsmand er
Udførelsen af de Committeredes modent overlagte og vel
grundede Befalinger anbetroet Veicondncteurer, som ikke
sielden ere valgte ud af den laveste Klasse i Samfundet,
og som gaae frem uden Plan eller Methode. Følgerne
sees i enhver Deel af Landet. , Mangel paa Kundskaber
hos Veiconductenren tilligemed Ligegyldighed i Henseende
til Bekostningerne have ffadet Veiene, og foranlediget
deres Pengevæsens Forstyrrelse. Et aarvaagent og uafla
deligt Overtilsyn udfordres til en sparsommelig og rast Ud
førelse af Arbeidet.
Ieg henstiller til Parlamentet, om det ikke vilde vcere
gavnligt, at bemyndige de Committerede i de smaa Dir
stricter, som Englands Veie uheldigviis ere inddeelre i,
til at troede sammen t et tilstrækkeligt Antal, for at antage

en agtværdig og virksom execntiv Embedsmand, og for
at indføre andre almindelige Forbedringer.
Nytten af en aarvaagen Control med Veipiquem
rerne i Henseende til den execntive Deel af deres Plkg?

ter, og til at forhindre flet Anvendelse af Pengene og
Kassemangler, sees i det brisiolffe District, hvor Vekr
ene ved de Forholdsregler, som de Committerede have
taget, og som Udfaldet fuldkomment har retfærdiggiort,
ere blevne aldeles forandrede, og satte i den bedst muelige
Stand, med en Bekostning, som er betydeligen ringere
end Distriktets Indkomster. De Connnitterede have paa
den Maade kunnet Udfore adskillige store og varige Forbel
bringer, uden at forglemme den nødvendige Omsorg for at

afbetale den Gield, som i de foregaaendeAar varpaadraget.

3V.C Part.
Om den oeconomiste Bestyrelse.
^)e RessøUrcer, font Lovgivningen har overladt til

de Veicømmitteredes Disposition, ere meget betydelige,
og burde formodes, under en rigtig Bestyrelse, at vcere
fuldkomment tilstrækkelige; de bestaae fornemmeligen i Veü
penge, og en Deel Pligtarbeide.
Saalcenge som man behøver store Stimmer til Veier
nes Vedligeholdelse, bvr man beholde de nu havende Resr
sonrcer; Veipenge give en content og en saa betydelig
Indtægt, at det ikke er at vente, hvormeget der end kan

siges imod dem, at de kunne bortfalde, forend man, ved

i længere Tid at felge et bedre System, vcesentligen har
forbedret Veiene, og formindffet Bekostningerne saaledes,
at man seer sig i Stand til at betale den trykkende Gield,
Landet har paadraget sig for denne Gienstand.
Pligtarbeide in natura blev af Parlamentet bestemt
paa en Tid, da ingen bedre Maade kunde Udfindes; da
CircUlationsmiddelet var Utilstrækkeligt, og da man paa

mange Steder i Landet ikke for en rimelig Betaling kunde

faae Arbeidere.
Personligt Arbeide for det Offentlige kan aldrig boere
fordeelagtigt eller virkeligen nyttigt. Man kan tillige
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anfsre den store Indvending derimod, at det letteligen
giver Anledning til Partiffhed og Undertrykkelse, saalænge
det er under Bestyrelse af en Klasse af Mlrnd, som aldrig
burde have en saadan Myndighed, og fom i denne Hem
seende ikke kunne sættes under en hensigtsmcessig Control.
Da de Aarsager ere ophørte, som foranledigede Parr
lamentet til at tye til personligt Arbeide, vilde det være
rigtigt at forandre dette til et passende Pengebidrag
*).
Saadant er med stor Fordeel giort i Skotland ved de
fleste, om ikke alle, specielle Tilladelser til at anlægge
).
**
Bomveie
Den Sum, som aarligen indkommer til Veiene, er
meget stør ***
),
øg vilde, ved neie Undersøgelse, befindes

*) 3 sill Forklaring for Committecn har MacAdam yttrct
den Formening, at Veiene vilde være bedre tiente med
Halvparten af Arbejdets sande (real) Vcrrdic; Pag. 127.
Et andet Sted siger han, at en Trediedecl i Penge af den
angivne (nominal) Vcrrdie, som ordentlig blev betalt til
Kassereren, var gavnligere for Veiene, og mindre byrdefuld
for Landmanden. Pag. 136.
Parlamentscommitteen har ogsaa anbefalet PligtarbcidetS Afflaffclse, hvilket sees af dens herefter følgende Be
retning.

**) Det er klart, at Pligtarbejde er en Levning af personlig
Tieneste; man kunde for nærværende Tid ligesaavel paastaae, at Renter ere lettere at betale i Naturalier end i
Penge, som forsvare den Maade, at reparere Landevcie
ved tvunget Arbeide. Edgeworths Forsøg angaaende
Veie og Vogne.
Forf. Citat.
***) See Noten Pag. 5.

(3)
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storre end i Almindelighed antages. Negieringen har
staffer sig Underretning om den Sum, fom indkommer
aarligen for Sogneveiene (parish roads), der sædvanlige»
kaldes Landeveie (biKknvn^s), men den har endnu ikke undersogt Belobet af den meget simre Sum, fom hæves til
Bomveienes Vedligeholdelse, eller om Belsbet af den

Gield, som derfor er paadraget.
Disse Indtægter, hvor betydelige de end ere, vedr
blive at anvendes, som det hedder, under de Committers
des Bestyrelse, men egentligen under Veiconducteurernes,
rned hvilke de Committerede kun have en meget usikker
Control; og der er ingen Tvivl om, at store Misbrug
sinde Sted ved Udgivterne, tildeels af Uvidenhed, men
især ved Underslæb og Begimstigelser, forundte paa hoist
urigtige Steder.
Under disse Omstændigheder vilde Veikasserne erholde
en stsrre Sikkerhed ved en overordnet Embedsmands Til-

syn og Control.

Saa var det og at snffe, at der fra

hvert District blev givet en Beretning til Parlamentet om
de aarlige Indtægter og Udgivter.
At de Indtægter, som ere tilstaaede for Veiene, enten
ere ntilstrcekkelige, eller flet anvendes, bevises bedst ved de
talrige Ansøgninger til Parlamentet i hver Session om

Udvidelse af Myndighed, og Veipengenes Forhoielse, i
hvilke Ansøgninger der anfsres, at Gielden uden saadan
Hielp ikke kan blive betalt, eller Veiene vedligeholdte. I
Sessionen 1815 indkom 34 saadanne Begieringer, ogi
Sessionen 1816 modtoges 32, hvilte alle gik igiennem som

courante Sager; man forlangte allene, at Ansogerne stulde

MM
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bevise for Committee« den for Haa uden værende
Nødvendighed af det Forlangte, uden at det synes, at

man har spurgt om Aarsagen til denne Nødvendighed.
En virksom, eensformig og stadig Control med An
vendelsen af Vei- Indtægterne, og en aarlig Beretning til
Parlamentet om Tilstanden, vilde giere det mueligt for
Underhuset at bedømme, om Underballancen hidrvrer fra
Midlernes Utilstrcekkelighed, eller fra en stet Anvendelse af

dem. Huset bilde derefter kunne gribe Forholdsregler for
at standse den bestandige Forsgelse af Gielden, som tager
til i en foruroligende Grad, hvilket de Ansøgninger,
der hver Session indkomme, tilstrækkelige« vise, og
som, da den er paadraget med Parlamentets Tilladelse, til
Sltttningen maa blive et Retfærdigheds Krav paa Landet.

Ved at overveie denne vigtige Gienstand maa man
sinde, at en Revision af Veianordningerne (turnpike-laws)

cv uundgaaeligen nødvendig, for at forandre og forbedre
forældede, unyttige og byrdefulde Bestemmelser, og give
andre, som ere mere passende til Nutiden. En saadan
Revision er notwendig, baade paa Grund af den Erfaring,
man har om det hidtil fulgte Systems Uhensigtsnnessighed
til at lede til det store Maal: paa den meest oeconomifde
Maade at skaffe den bedste og beqvemmesie Forbindelse
mellem alle Dele af Landet, og for at forebygge Forsgelsen
af en Gield, som er tilladt i Stilhed at voxe op til en

Heide, man neppe vilde troe, naar den noiagtigen opgaves.
Mange og vigtige Forbedringer ere indferte ved
enkelte Committeredes Eftertcenksomhed og Iver, eller ved
nogle Disiricters Forening; men de gode Virkninger heraf

(3*)
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have Mret indffrcenkede til de vedkommende Steder, og de
ere ophørte, naar de, som have bevirket dem, ere døde eller
bortflyttede. De ere saaledes aldeles glemte formedelst
Mangel af et almindeligt Overtilsyn, fom vilde have havt

Interesse for det Heles Forbedring.
Veienes maadelige Tilstander, endog Uden Hensyn

ti! de unsdvendige Bekostninger, fom derved paadrages,
en Hindring for Agerdyrkning, Handel og Manufacturer,
ved Forsgelsen af Transportomkostninger, ved Spild af
Hesiekraft og Slid paa Vogne, saavelsom ved det Ophold,
derved foraarsages.
Under et virksomt og ansvarligt execntivt Collegium,
som blev veiledet af Parlamentets Viisdom, knnde man
vente, at faae denne Gienstand Undersøgt og nærmere
bestemt; og mange locale Forbedringer, som have været
indffrcenkede til smaa Distrikter, vilde blive almindelige«
bekiendte til Nytte for hele Landet
*).
*) Siden dette Forssg blev sirevct, har jeg besøgt England,
og har paa en Reise af mange hundrede (engelske) Mile
ncppe fundet 20 med en god Dei. I mange Dele af Lan
det, og især omkring London, ere Veiene i en skammelig
Tilstand. Dette maa frappere Publtcum, og den engelske
Nation maa med sin sunde Sands snart eller seent fole
Nødvendigheden af at udfinde Midler til at forbedre dem.
Edgeworths Forsog, Fortalen Pag. 7.
I Irland ere Biveicnc (cross-roads) i Almindelighed
-edre end de store Veie, og ved at sammenligne alle Veiene
i dette Land med dem i England, vil de Sidstes siettcre Til
stand være i Sine faldende. Edge worth s Forsøg P. 46,
Lorf. Citat.

Forfatteren har afholdt sig fra at tale om Sognes

deiene, endstivndt deres Tilstand og deres Pengevæsen er
endnu siettere end Bomveienes. Bestemmelserne for deres
Vedligeholdelse og Reparation ere saa ufuldkomne, at disse
Veie ncesten kunne siges at være udenfor Lovenes Ber
ftyttelse.
Der kan ikke let tcenkes nogen Grnnd til at gime en
saadan Forfliel paa hine 2 Slags Veie, og naar begge
vare henlagte under de Committerede, og disse havde en
videnflabelig Veiledning af en Overopsynsmand, vilde
Sogneveiene modtage en lige Forbedring.

Loranstaaende Bemærkninger om Veie kunne ikke
sluttes bedre, end med følgende Extract af Beretningen
fra en Committee af Underhuset i 1811.

"De mange vigtige Fordele, som vilde opnaaes ved at
forbedre Veiene i Riget, behove neppe nogen Udvikling.
Ethvert Individs Beqvemmelighed vilde vcesentligen for,'
Sges, og Alles Vel i hoi Grad fremmes. Ved Veienes
Forbedring vilde enhver Green af vort Agerdyrknings,',
Handels og Fabrikvlrsen meget fremmes.
Enhver Årti;
kel, som bragtes til Marked, vilde have en lavere Priis;
Tallet af Heste vilde i den Grad formindskes, at der Herr
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ved, og ved andre Indskrænkninger, knude aarligen spares
for det Offentlige 5 Millioner (L. St.). Bekostningerne
ved at reparere Veie, og Slid paa Vogne og Heste, vilde
betydelige« formindskes, og Tusinder af Tønder Land, hvis
Afgrøde nu forødes til at fore unødvendige Heste, kunde
anvendes til Frembringelse af Fode for Mennesker. Kort,
de Fordele, baade for Landet i det Hele, og for hver enkelt
Mand, som Opnaaelsen af hunt store Maal: vore Veies
Forbedring, kunde forskaffe, ere uberegnelige, endstiondt
de, formedelst deres Udspredelse over et vidt Num, og de
forffiellige Maader, de vise sig paa, ikke vilde være saameget i Dine faldende, som de Fordele, andre til et

enkelt Sted indskrænkede og mindre almindelige Forbedring
ger medfore".

A n h a it g
Extract af nogle Bemærkninger om Rigets Veie ved
John Loudon MacAdam, forelagte en Com

mittee af Underhuset, og trykte efter Husets Befaling
den 14de Juni 1811.
5 alle Beretninger fra Committeer af Underhuset angaar

ende Veie synes man fornemmeligen at have afhandlet
Constructionen af Vogne, deres Læs, og Vreden °-D»nnelsen af deres Hml; Vestaffenheden af Veiene, som disse
Vøgne flnlle tiøre paa, har man derimod ikke flicenket saa
megen Opmærksomhed.
De Iagttagelser, jeg i en Tid af 26 Aar, i hvilke
jeg har bereist den siorste Deel af England og Skotland,

har giort om Rigets Veie, og den Leilighed, jeg har havt
til at giere Sammenligning mellem de forskiellige Mater
rialer, og Maaden at anvende dem, have bragt mig ril
følgende Slutninger:
1) at Aarsagen til Veienes nuværende siette Tilstand
er den urigtige Brug af det Materiale, hvormed de repa
reres, og Veienes ftilagtige Dannelse, samt
2) at Indførelsen af et bedre System for at lcrgge
Veienes Overflade, og Anvendelsen af videnffabelige
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Grimdscetninger, som man hidtil flet ikke har tcenkt paa,
vilde hielpe paa Manglerne.
Til nærmere Oplysning om disse Sætninger tillader
jeg mig at bemærke, at det Maal, der ved en god Ver
stal opnaaes med Hensyn til Overfladen, er at faae den
jævn, fast og saa flad, at en Vogn kan siaae lige paa den.
Dette naaes ikke ved det hidtil fulgte System, efterdi
ingen videnskabelige Grnndscetninger ere anvendte, men
jeg tor antage, at det letteligen kunde naaes overalt i
Landet.
Stene, om ikke af en, saa dog af en anden Form,
kunne erholdes ncesten overalt, og en Vei, lagt til en
Dybde af 10 Tommer af smaat slagne Steen, vil vcere
jævn, fasi vg varig.
Materialet, af hvilket Veiene nn lægges, siides ikke
op, men forrykkes ved Vognhiulenes Paavirkning paa de
alt for store Steen. Hinlek ruller ikke hen over Veinrater
rialet, men msder ideligen, ncesten ved ethvert Skridt,
en Hindring; enten maa denne give efter og giore Plads,
eller Vognen maa ved Trækdyrenes Kraft loftes for at
overvinde den; i begge Tilfælde ffades Veien, og Vognen
standses, og Skaden og Standsningen ville ganske staae i
Forhold til Antallet og Størrelsen af Hindringerne.
Man har paa flere forskiellige Maader i Contracter
beskrevet Størrelsen af de Stene, der stalde bruges paa en
Vei; undertiden er der angivet et Hønseægs Størrelse,
undertiden et halvt Punds Vcegt. Disse Beffrivelser ere
meget usikkre; i den forste er en ubestemt Størrelse opgi
vet, og efter den sidste kommer det an paa Stenenes Tcet-
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*)hed
,
og ingen af Delene tages Hensyn til i Praxis.
Størrelsen af Stenene bør rettes efter det NllM, som et
Hiul af almindelige Dimensioner indtager paa en jævn,
lige Overflade; Berorelsen vil, paa langs, befindes at
flee paa en Flade af omtrent en Tomme, og enhver Steen,
der lægges paa Veien, og har over en Tomme til nogen af
Siderne, vil giere Skade.
Veiene ere siettere i Skotland end i England, endfliendt der haves Materiale i sterre Overflodighed og af
et bedre Slags, Arbeidslvnnen i det mindste er ligesaa
*)

Forfatteren bestemmer dog selv,

i en den 4de Marts 1819

for Underhusets Committee afgivet Forklaring (Pag. 113),

efter at være spurgt, til hvilken Størrelse han vilde slaae

det haarde Materiale, at det bør slaacs til en Størrelse af

6

Unzers (12 Lods) Vægt.

Paa det derefter fremsatte

Spsrgsmaal, om dette ikke var en ubestemt Angivelse, og
om det ikke var bedre at nævne Størrelsen, svarede han: at

han selv havde troet saadant, men at han har afveiet 12
Lod af forstielligc Steenarter, og cr vis paa, at der er liden
tilsyneladende

Forsticl,

og

ingen

i Virkningen.

Han

mener, de største bsr ikke vcerc over 12 Lod, og hvis Veien

blev lagt blot med saadanne Steen, vilde den blive ujævn,
men det er umueligt andet, end at den største Deel maa
blive mindre.

Efter

dertil

under

Examinationen

given

Anledning

yttrer Forfatteren dernæst, at han ansccr et Maal eller en
Ring, gienncm hvilken Stenene kunne gaac, for en meget

god Maade at bestemme deres Størrelse, men at han altid

lader sine Opsynsmand føre en Vægt med sig, for, naar
de komme til en Hob Stene, at veie en eller to af de største.

Naar de ere omtrent af den Vægt, er det nok; nsiagtigt
er det umueligt at træffe det.

i***
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lav, og Veipengene ncrsien dobbelt saa heie. Aarsagen
hertil er, at man endnu mindre i Skotland end i Eng
land forstaaer at lægge Veie, det vil sige Overfladen. Da
der, for ikke længe siden, i Parlamentet blev handlet om
Veipenge af Mail-Coacherne
*),
blev det uden Modsi
gelse indrømmet, at Veiene i Skotland vare i en jammer
lig Tilstand, og deres Finantser bankerot.

A n m. Man horer, at General Postmesteren var nødsaget
til at opgive Mail - Coachen fra Glasgow til Ay r,
paa Veien til Irland, formedelst Udgiften til Beipenge, og Veienes flette Tilstand. Der var 10 Bomme
paä 34 Mile.
*) En Mail -Coach er en som en Stage-Coach (see Noten
Pag. 25) indrettet Karect, som bruges til Brevposternes
Befordring, og som tillige medtager Reisende, dog ikke saa
mange som Stage - Coacherne, da der kun er Plads til 4
Personer inden i, og til ligcsaa mange udenpaa, .foruden
Kudsken og en Guard (Postfører). Den engelske Benæv
nelse cr bibeholdt af den i den nyligen eiterte Note angivne
Grund.

Da Erfaring i næsten S Aar, i hvilke Forfatteren har
henvendt sin hele Opmærksomhed paa Vomveienes Forbe
dring , har bestyrket hans Ideer om denne Gienstand, saa
har han ingen Anstrængelser fparet, for at Udvide den
Nytte, som det bristolffe District allerede har høstet deraf,
til det hele Land. Den ringe Leilighed, som enhver enkelt
Mand har til at indvirke paa denne vigtige Green af

den indre Bestyrelse, har givet Anledning til, at jævnlige
Forsog ere giorte paa ffrivtligen at meddele Underretning
om Veilcegning, men dette har aldrig rigtigt villet lykkes,
da det er umueligt, at lære en mekanisk Konst uden Praxis,
eller ved Vsger nt erholde ordentlige Begreber om mere,
end de fsrste Grundsætninger.
Disse Grundsætninger ere, at en Vei bor betragtes
som et koustigt Gulv, som danner en stærk, jævn og fast
Overflade, der baade er i Stand til at bære en stor Byrde,
og over hvilken Vogne kunne passere »den at mode nogen

Hindring.

Regler for en gammel Vels Reparation, uddragne af
en Meddelelse til en Committee af Underhuset i 1811,

hvilken tilligemed Beretningen blev bekiendtgiort efter
Husets Befaling, med de Tillag og Forandringer,
som de sidste 3 AarS Erfaring har foranlediget.
1ste Februar 1819.

Intet nyt Materiale bor lægges paa en Vei, med
mindre det findes, at der paa noget Sted af den ikke er
eu Qvantitet veen Steen af 10 Tommers Tykkelse.
De Stene, som allerede ere paa Deien, ber lesnes
og siaaes saa smaa, at intet Stykke veier mere end
12 Lod *).
Beim lcegges derefter saa flad fom rimeligt; et Fald
af 3 Tommer fra Midten er tilsirEeligt for en Vei, som
er 30 Fod bred
).
**
*)

Oversætteren troer, ikke at burde tilbageholde den Bemærkniug,

at den

her angivne Størrelse af Stenene nok er

beregnet for engelske Veie, hvor alle tungt læssede Vogne
i det mindste have 5 å 6 Tommer brede Hiul (see foran

Pag. 23).

Det synes derfor, som om Stenene burde siaaes

noget mindre for danske Veie, hvor næsten ingen Vogne
passere med Hiul,

**)

bredere end 3 Lommer.

Dette maa

overlades til Sagkyndiges Bedømmelse.
Ivfr. Noten Pag. 19, hvor det vil sees, at Forfatteren for
Committeen har anbefalet 3 Lommers Fald for 18 Fod, og

at en anden Veikyndig forcslaacr et endnu større Fald.
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Naar Stenene ere lssnede, bor de med en stærk,
tung Rive, med 2j Tommer lange Tænder, samles ved
Siden afVeien, vg der slaaes i Stykker. Pna Veien

selv bvr under ingen Betingelse Steen flaaes.
Naar de store Steen ere borttagne, og ingen findes
der over 12 Lod, gives Veien sin Dannelse, og en
Rive bruges for at jævne Overfladen, hvilket tillige bil
bringe de tilbageblevne Steen op, og lade Snavset
gaae ned.
Naar Veien saaledes er tilberedet, blive de paa
Siden sondersiagne Steen med Omhyggelighed spredte ut>

over den. Dette maa skee paa en egen Maade, og Vej
ens senere Godhed vil meget beroe paa, hvorledes dette
Arbeide udføres. Stenene bor ikke paalægges i hele
Skovler fulde, men kastes hen over Veien, den ene
Skovlfuld efter den anden, saa at de spredes over et stort

Stykke.
Kun et lidet Stykke Vei bor tages under Arbeide
paa eengang. Fem Mand kan bruges til at optage det
heelt over; to af dem vedblive at lssne og fore bort de
store Steen, og at danne Veien til at modtage de flagne;
de andre tre have at flaae Stenene, som lcegges paa, saar
snart Veistykket er tilberedet, som det bør. Derefter opta
ges et andet Stykke, to eller tre Yards paa eengang. (En
Yard er omtrent 1Z danffe 2Uen) *).

♦) Forfatteren forklarede for Committcen, at det beroer paa
Omstændighederne, hvor dybt Veien bor optages, men at
han i Almindelighed er gaaet 4 Lommer ned.
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Arbeidets Fordeling mellem de fem Mand maa
natm'ligviis rette sig efter Veiens Beffaffenhed; naar der
er mange store Steen, ville maaffee de tre Steensiagere
ikke kunne holde Ud med de to, som ere beskæftigede med
at optage og tildanne, og naar der er kun faa store Steen,
kan det Modsatte indtræffe; dette maa VeicondUctenren
bedsmme, og derefter fordele Arbeiderne.

Men endstiondt jeg i Almindelighed anbefaler at
optage og omlægge Veie, som have været lagte af store
Steen, eller af store Steen, blandede med Leer, Kridt
eller anden skadelig Materie, maa jeg dog bemerke, at
der er mange Tilfælde, i hvilke det vilde være hoist urig
tigt, at folge denne Maade, om endog Materialet fra Be
gyndelsen af har været for stort.

Veien mellem Cirencester og Bach er lagt af alt for
store Steen, men som tillige ere faa let smuldrende, at
de, ved at optages, vilde blive til Sand; jeg raadede dm
for at afstede de hoie Steder, at holde Overfladen jEvn,
og at lade det Materiale, som nu er paa Veien, efter;
haanden opslides, og derefter at lægge i dets Sted Steen
af et bedre Slags, vel tilberedede.
Det samme gielder om endeel af Veien i Disirictet
ved Bath, der er af Quadersteen (freestone), og som det
vilde være skadeligt at optage.

Ved Egham i Surrey vardet nødvendigt at borttage
den hele Vei, for at adskille den ringe Deel af gode Steen
derpaa fra den Masse af bled Materie, hvoraf den for,'
nemmeligen var sammensat, og fom maatte bortføres med
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cii betydelig Bekostning, inden en Vei tgien kvnde lægges
paa det samme Sted*)
Der er endnu msdt mig forffiellige andre Tilfcrlde, i
hvilke en anden Fremgangsmaade nraatte folges, men det
er umueligt at give specielle Regler derfor; det maa overr
lades den Vetients practiffe Duelighed, hvis Pligt det er
at have Opsyn med en Veis Reparation, og fom altid
bsr have videnstabelige Grundsætninger for Die. Disse,
Grundsætninger ere ufravigelige, hvor forffiellige end
Omstændighederne ere, og de bor stedse veilede ham.
Naar flere Steen behoves paa en Vei, søm er bleven
fast ved Brug, ber den gamle haarde Overflade af Veien
løsnes med en Spidshammer (pick), for at faae det nye
Materiale til at forbinde sig med det gamle.
Vogne ville, hvorledes end deres Hiul ere, giøre

Spor i en nylagt Vei, indtil den bliver fast, om endog
------------------- *)

For Committee»

har

Forfatteren endvidere (Pag. 105)

nævnt Gruus (gravel) Veic blandt dem, som ikke kunne
. behandles paa den beskrevne Maadc.

Han har i dets Sted

anvendt nyt Gruus, som i Forveien var vel renset, og de

store Stykker sonderflagne, og lagt den paa i tynde Lag af
ikke over 2 Tommer paa eengang, og vedblevet saaledes, ind
til Veien havde en jævn og fast Overflade.

Dog raader

han et andet Sted i fin Forklaring (Pag. 113),

hvilket

ogsaa stemmer med de i Texten givne Regler, ralle Til

fælde, hvor nyt Materiale lægges paa en gammel Vei, at

losne Overfladen

lidt med

Spidshammeren (pick - ax),

hvilket han ikke kalder at optage Veien, da ellers det nye

Materiale ikke vil forbindes med det gamle, men kastes
omkring uden Nytte.

Arbeide end tort.

Vaadt Veir er altid bedre til dette
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Materialet er nok saa vel behandlet, og nok saa vel lagt
paa; derfor maa en paapasselig Person, i nogen Tid
efter at Veien er aabnet, vcere tilstede for at rive ud de
Fordybninger, som Hintene gisre
*).

Den eneste Maade at flaae Steen, som, baade med
Hensyn til Udførelsen og til Bekostningen, kan ansees for
rigtig, er ved siddende Personer; Stenene lægges i
smaa Hobe, og Fruentimmer, Drenge, eller gamle Mænd,
som ikke længere taale strcengt Arbeide, kunne flaae dem
med smaa Hammere saaledes, at intet Stykke veier mere
end 12 Lod.

De Redskaber, som bruges,, ere:
1) Stcerke Spidshammere (picks) med korte Skafter,
til at optage Veien.
2) Smaa Hammere af omtrent et Punds Vægt, Kopr
pen af en ny Shillings Størrelse (gauffe lidet mindre end

et danst Sex Skillings Tegn/Stykke), vel siaalede, med
et kort Skaft.

3) River med Trcrehoveder, 10 Tommer lange, og med
meget stærke Jerntænder, omtrent
Tommer lange, for
*) Forfatteren har for Committecn giert opmærksom paa, at
der er to Slags Spor. Det ene Slags fremkommer, naar
et flet tilbercdct Veimateriale forrykkes af Vognhiulene, og
Stykkerne skydes op paa hverandre ved Siderne, hvorved
et smalt Spor dannes, som passer til Hiulene. Dette er
de egentlige» saakaldte Spor. Det andet Slags frembrin
ges ved Slid paa en jævn Overflade, og er kun en Huulhed,
som ikke vil hindre Vognene.
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at rive Ud de store Steen, naar Veien er taget op, og for
at holde Veien jævn, efter at den er omlagt, og indtil den

er bleven fast.
4) Meget lette brede Skovler, til at sprede de siagne
Steen, og til at give Veien sin Dannelse.

Enhver Vei bor lægges blot af siagne Steen, uden

Blanding af Jord, Leer, Kridt, eller anden Materie,
som indsuer Vand, og angribes af Frost; Intet bør læg

ges paa den rene Steen i den Hensigt at binde; siagne

Steen ville ved deres egne Kanter sammenfoies til en jcrvn,
saft Overflade, paa hvilken Veirets Afveplinger ingen Ind-

siydelse vil have, og som Vognhiulene ville rulle hen over
uden Skoven, øg altsaa »den at giere Skade,

Omkostningerne ved at optage en ujævn Vei, flaae
Stenene, give Veien sin Dannelse, jævne Overfladen,

rense Vandlsbene, og lægge Stenene paa igien, saaledes

at Veien sættes i fuldkommen god Stand, ere i Praxis
fundne at belebe pr. Quadrat-Hrå, optaget til^Tommers
Dybde, fta een til to Pence (i danste Penge fra 3^ til 7|
ß» r. S.), efter den større eller mindre Kvantitet Steen,
der er at flaae.
Til to Pence pr. Yard vil derfor en Vei af 6 Yards
Brede koste een Shilling (45 ß. r. S.) pr. lobende Yard,
eller 88 L. St. pr.(engelst) Mill, (i danste Penge 821 Rbd.

2 Mk, r, S., naar 1 L, St, beregnes til 14 Mk. Banco).

(4)
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Enhver ujcevn Vei vil med -denne Bekostning kunne
gisres jævn og fast, med mindre den er tynd, og behøver
flere Steen, eller nogen meget væsentlig Forandring af
Dannelse.
Steensiagning haves nu for bedre Kiob formedelst Indfor
relsen af beqvemmere Hammere, og den siddende Stilling.
De Committerede for Bristol betalte forhen 15 d. pr.
Ton for Kalksteen, slagne til en Stvrrelse af over 40 Lod,
fra D u r d h a m -Dow n. Nu erholdes Steen fra det samme
Sted, slagne saa smaa, at ingen er over 12 Lod, for 12 <1.
pr. Ton; og Arbeidsfolk ere meget begierlige ester Com
tratter paa disse Vilkaar, efterdi det tunge Arbeide gisres

af Mcend, det lette af Koner og Bern med smaa Ham
mere, saa at hele Familier have Beskæftigelse derved.
I Sussex er der bedre Forhold mellem de forrige og
de nnværende Priser. Jtuflagning af Flint kosiede for 2
Sh. pr. Ton, og betales nu kun med 1 Sh., formedelst In dr

førelsen af en nemmere Maade, og beqvemmere Nedffaber.

Ved en hensigtsmæssigere Behandling og Anvendelse
af Materialet har man formindsket den behøvende Qvantir
ret af Steen, og derved sparet meget, med den vigtige
Fordeel, at det er Hesiekraften, der spares, og at Fortiener
sten tilfalder Menneffer, ja nt endog Drenge fra 10 Aar

af, Fruentimmer og gamle ikke mere arbeidsfore Mcend,
kunne tage Deel deri. Forholdet mellem Menneffer og
Hestearbeide i det brisiolske District var ved den forrige
Fremgangsmaade saaledes:
En Fierdedeel til Mennestearbeide,
Tre Fierdedele til Hestearbeide.
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Efter Indførelsen af den bedre Maade er Forholdet
netop det modsatte. J et halvt Aar, da man holdt neie
Regnskab, blev der betalt:
for Mænds, Koners og Verns Arbeide L. St. 3088
for Hesiearbeide
— io35
Lignende Fordeel kunde haves i enhver Deel af Lan
det, da der er Veie overalt, og de alle trænge til Rer
paration. Det mangler heller ikke paa Penge, hverken ril
denne eller andre nyttige Giensiande, men de blive næsten
overalt flet anvendte, uagtet Arbeiderne trænge til den
Beskæftigelse, der kande forffasses dem.

(4*)

Til Präsidenten og Medlemmerne af Agerdyrknmgscollegiet.

2)a jeg i Februar 1819 har meddeelt det cerede Collegium
nogle Bemærkninger om at anlægge og vedligeholde Veie,
udbeder jeg mig Tilladelse at tilfoie folgende, som forsget
Erfaring angaaende denne Gienstand har foranlediget, i
det jeg tillige enster ar henlede Deres Opmærksomhed paa
den sidste sirænge Vinters Indflydelse paa Veiene, og
hvorledes de Ideer, jeg har segt at udbrede om Veilcegr
rung, ere bekræftede.
I den sidste Vinter, og især i Januar Maaned 1820,
da paa Frosten fnlgte en pludselig Toe, som bevirkede Sner
ens Smeltning, brede alle Veiene op i en saadan Grad,
at det foranledigede stort Tab øg megen Uleilighed ved
Communicationernes Afbrydelse, øg Posternes Ophold,
samt tillige paadrog Postvæsenet en betydelig Extraudgivt.
Den i Dine faldende Aarsag hertil var Vandets Ind
trængen, formedelst den lsse og «rigtige Maade, paa hvil
ken Veiene vare lagte. Inden den sirwnge Frost vare de
blevne fyldte med Vand, fom havde trængt igiennem det
siet tilberedede og siet paalagte Materiale; dette bevirkede
strap ved Frosten en Udvidelse af den hele Masse, og da
siden en pludselig Tee kom paa, bleve Veiene ganske lose.
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og Vognhmlene gik igiennem til Jordbunden selv, som,
formedelst Veiens aabne Tilstand „ ogsaa var mættet med
Vand. Paa denne Maade bleve mange Veie aldeles
ufremkommelige, og de bleve alle dybe og ubeqvemme for
Færselen.
Især bemærkede man, at ncesien enhver Vei, i
hvilken der var Kridt, blev ufremkommelig; ja at endog
de Veie, som vare lagte over en Kridtbund, gave ester paa
de fleste Steder. Det er klart, at dette bevirkedes ved
Kridtets indsnende Egenskab, som bringer det til at holde
paa Vandet i den Grad, at jeg anseer dets Anvendelse for
et af de vlrrste Misgreb ved Veilcegning. Jeg har ved,
andre Leiligheder anbefalet sårdeles Forsigtighed ved at
lcegge Veie over en Kridtbund, og raadet til, ikke at
blande Kridt, Leer, eller andet, som holder paa Van
det, med Veimaterialet. Den sidste Vinters Erfaring har
bestyrket denne Mening, og viist de vdelceggende Fvlger af
hun Praxis.
Af alle de Veie, som bleve ganske omlagte efter den
Anviism'ng, jeg havde den 2Ere sidste Foraar at foreligge

Collegiet, har ikke nogen eneste givet efter; heller ikke har
noget Ophold paa dem fundet Sted formedelst den forrige
Vinters Strenghed.
Da man hvert Aar i en vis Grad er Udsat før saar
danne Uleiligheder, og man har bemærket, at meget
sircenge Vintre indtræffe i England hvert 6te eller 7de Aar,
saa er det af sårdeles Vigtighed at tænke paa, hvorledes
man stal lcrgge Veiene paa en saadan Maade, nt Foran-
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dring af Veirligt eller Aarstid for Fremtiden ingen Jndr
flydelse har paa dem.
Man vil aldrig naae dette Maal, forend folgende
Grundsætninger tilfulde forstaaes, erkiendes og følges,
nemlig: at det er Jordbunden selv, som egentligen bærer
Byrden af Fcrrftlen, at denne, saalcrnge den holdes tor,
vil boere alt uden at synke, og at den virkeligen bcerer saa-

vel Veien som Vognene; at den (Iordbunden) forsi bvr
fuldkomment udtorres, og derefter bedækkes med et Lag,
som er uigiennemtrcengeligt for Regn, for bestandigen at
holde den tøv; at Dybden af Veien allene bor bestemmes

efter den Qvantitet af Materiale, som behoves for at
danne et saadant m'giennemtrcengeligt Lag, og aldrig med
Hensyn til at sorffaffe den selv Styrke til at bære nogen
Byrde.
De fleste Mangler ved Veiene i Storbrittanien have
deres Oprindelse fra den urigtige Mening, man saa længe

har fulgt, og saa haardnakket holdt fast ved, at man, ved

at lcegge en stor Moengde Steen under Veiene, kunde for;
hindre dem fra ar synke i vaadt Leer eller anden blod
Grund, eller med andre Ord, at en Vei krmde ved
Konst giores sicerk nok til at bære tunge Vogne, endr
ffiendt Iordbnnden under den er vaad, og at man paa
denne Maade knnde afvende den Ulempe, som er en Folge
af, at Bunden modtager Negn eller andet Vand.
Ieg havde engang den Mening, at denne Praxis blot
medførte en unyttig Bekostning, men Erfaring har siden
overbeviist mig om, at den endog er ligefrem stadelig.
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Enhver duelig og opmærksom Veilcegger veed, at
naar man lægger Lag af Steen af forfkiellig Størrelse paa
en Vei, ville de storsie Steen bestandigen arbeide sig op
ved den Nysten og det Tryk, fom Fcrrselen foraarsager,
og at den eneste Maade at holde Stenene i en Vei fra at
flytte sig, er at bruge et Materials af eens Størrelse lige
fra Vnnden af. I Veie, fom ere lagte paa store Steen,
som en Grundvold, holder Materialets bestandige Flyt
te«, eller dets Omffiften af, Stilling, mange Huller

aabne, giennem hvilke Vandet trænger ind.
Man har ogsaa fundet, at Veie, lagte paa en haard
Bund, opsiides hurtigere end de, som ere lagte paa en
blod. Dette har været bemærket ved Veie, som man as
Oeconomie eller andre Aarsager ikke har villet tage op paa
eengang lige til Grunden. De ere altid fundne mindre siidte,

saasnart det var mueligt at borttage det haarde Grundlag.
Det er en bekiendt Sag, at en Vei varer meget længere
over en Mose, end over en Klippe. Af Beviisligheder,
som ere fremlagte for en Committee af Underhuset, sees

det, at paa Veien mellem Bristol og Bridgewater, som

deels er lagt over en Mose og paa den negne Overflade af
Jordbunden, deels paa Klippegrnnd, var Forholdet af
Sliddet som 5 til 7 til Fordeel for Mosen
*).
*) Forfatteren» har for Committcen (Pag. 111) fortalt om en
Bei, som synes at være den i Texten nævnte, hvilken var
tildeels lagt over en Mose, der var saa bled, at man, ved
at kiore paa Veien, kunde see Vandet bevæge sig i Grosterne paa Siden, og naar det havde frosset lidt, gik den
tynde Jis i Stykker ved den Rysten, Vognene foraarsagede.
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Den Fremgangsmaade, som sædvanligen følges i Engr
land, og altid i Skotland, ved Anlcegget af en ny Vei, er
Han har fremdeles nærmere forklaret sin Pttring, at en
-Mosegrund er at foretrække, i det han siger: at Mosen ikke
maa være blødere, end at en Mand kan gaae over den.
Han bemærker ligeledes, baade som sin egen Mening, og
som noget, han harerfaret af Kisrekarle, at Trækket er
ligesaa let paa en Bei, der er lagt over en meget blød
Jordbund, som paa den, der er lagt over en stenet, i det
en god Vei ikke kan give, saa meget efter, at det bliver
mærkeligt. Han vil aldeles intet have lagt imellem Mosen
og Veimaterialet, hverken store Steen eller Fagotter, og
forsikkrer, at Veien ikke vil synke, saa og, at Virkningen af
underlaget, enten det er Leer eller Sand, ikke vil fornem
mes, efterdi en vel lagt Vei bliver eet Legeme, som et
Stykke Tommer eller en Planke. 10 Tommer vel sammcnføict Materiale vil ogsaa paa en saadan Grund være tilstrækkeligt, men han raader at lægge det paa til 3 forsiiellige Tider.
Den i Noten Pag. 19 nævnte I. Walker har en i
flere Henseender fra MacAdam afvigende Mening. Han
yttrer (Pag. 172 sequ.), at Q-vantiteten af Materialet bør
bestemmes efter dettes Beskaffenhed, og efter Jordbunden.
Naar denne sidste er meget blød, troer han, at Træer, Qviste
og Bufkværk kunne tic ne til at fylde op, og til at aflede Vandet, indtil Veimaterialet bliver vandtæt. Ogsaa et Lag
Kridt, som sammenfsier sig med Gruset eller Stenene,
vil være godt. (Dette fraraader MacAdam, see Pag. 53.)
Hvis Veimaterialet er Gruus (gravel), da er det sædvan
ligt, at lægge det paa, som det findes, indtil den øvcrstc Fod
eller 18 Tommer, der maa sigtes; men hvis man bruger
Steen, bør Størrelsen af Stykkerne, i hvilke de sonderstaaes,
tage af, eftersom man kommer nærmere til Overfladen, saaledcs at det sverfte Lag ikke er mere end af en eller halvanden
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at grave en Fordybning, lavere end Overfladen af den till
grændsende Grilnd, og at lægge i denne Fordybning forst
endeel store Steen, og derefter endeel mindre, i Alminde
lighed af 7 eller 8 Pds. Vægt. Disse første Lag af Steen
kaldes Veiens Grnndlag (bottoming), og ere af forffiellig
Dybde, efter Veilæggerens Indfald, og for det Meste i
Forhold til den Sum Penge, han kan disponere over.
Paa nogle nye Veie, som i Sommeren 1819 bleve lagte i
Skotland, var Dybden over tre Fod.
Den egentlige faakaldte Vei dannes derefter ovenpaa
Grundlaget, ved paa eengang at lægge en stor Mcengde
flagne Steen eller Gruns derpaa, i Almindelighed til en
Fods eller 18 Tommers Heide.

Nogle af de Uleiligheder, som denne Fremgangs,'
maade medftrer, kunde undgaaes, naar Materialet, af
Tommes Størrelse. I alle Tilfælde, enten man bruger GruuS
eller haard Steen, bør Mellemrummene opfyldes med mindre
Stykker, og tilsidst et Lag af ganste smaa lægges oven paa,
thi inden Veien kan blive fast, maae disse Mellemrum fyl
des, enten paa denne Maade, eller derved, at endeel af
Veimaterlalet knuses, ved hvilket sidste baade dette spildes,
og Veien uden Nødvendighed holdes en Tidlang tung og
aaben. Han vil have alt Materialet paalagt paa eengang, da
det derved bliver en mere fast og stærk Masse, end naar det
paalægges i tynde Lag, ligesom en tyk Bue forticncr For
trin for flere særskilte. Han bemærker og, at baade Om
sorg for de Vejfarende, og Occonomie kræve, aten Vei
istandsættes i Lide, inden den forfalder for meget. Den
bedste Tid dertil er Foraaret, eller tldlig om Sommeren,
naar Betrüget hverken er for vaadt eller for tort.
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hvilket den egentlige Vei dannes, blev udsøgt, tilbereder
og paalagt, fom det burde; men ved denfkiedesloseMaade,
paa hvilken dette Arbeide i Almindelighed udfores, er Veien
aaben, font en Sie, til at modtage Vandet, der trænger
giennem den hele Masse, bliver siaaende i Bunden, og saaledes gier Veien tilbeielig til at give efter ved enhver Veirforandring.

En Vei, lagt efter saadanne Grundsætninger, har
aldrig svaret til det Maal, som Veilceggeren beständigen
burde have for Die, nemlig at danne et sikkert, fladt
Gulv, paa hvilket Vognene kunne kiore med Sikkerhed,
og med lige Hurtighed til alle Aarstider.

Hvis man indrsmmer mig, og det troer jeg man i
Almindelighed nu gior, at Nsdvendigheden for os af en
ved Konst lagt Vei hidrvrer fra den Ulempe, fom vort
meget foranderlige Clima medfører, og at de Onder, man
har at arbeide imod, ere Vandet tilligemed Omskiftningen
af Frost og Tse, saa er det klart, at intet kan være urig
tigere, end at danne et Opbevarelsessted for Vandet under
Veien, og at befordre Vandets Giennemgang til Bunden,
hvor Frosten virker paa det til Veiens ødelæggelse.

Da ingen ved Konst lagt Vei nogensinde kan blive
saa god og saa brugbar, som Jordbunden selv, naar den er
ter, saa behsver man blot at tilvejebringe og vedligeholde
denne terre Tilstand ved saa megen Grund, som man har i
Sinde at anvende til Vei.

Det forste Arbeide ved at anlcegge en Vei burde der,'
for være det Modsatte af at grave en Fordybning. Veien
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burde ikke synkes under, men snarere hwves over den
almindelige Heide af den omliggende Grand; fremfor alt
burde der drages Omsorg for, at der er et tilstrækkeligt
Fald for at lede Vandet bort, saaledes at dette altid kan staae
nogle Tommer under Hviden af den Grund, paa hvilken
man har i Sinde at lægge Veien
*).
Dette kan bevirkes,
enten ved at skaffe Asiob til en lavere Grund, eller, hvis
saadant formedelst Landets Beskaffenhed ikke lader sig giere,
ved at forheie den Grund, hvorpaa man vil lægge Veien,
ved Paafyldning, indtil den bliver nogle Tommer hsiere
end Vandfladen.
Naar Jordbnnden saaledes er sikkret for Grundvand,
bor Veilceggeren derefter sikkre den for Regnvand ved en
fast Vei, lagt af reen, tsr Steen, eller Flint, faaledes

udsvgt, tilbereder og paalagt, at den bliver fuldkommen
nigiennemtrængelig for Vand. Dette kan ikke opnaaes,
uden at anvende den storsie Omhu for, at ingen Jord,
Leer, Kridt eller anden Materie, som holder eller trækker
Vand, bliver blandet med den flagne Steen, hvilken bør
saaledes tilberedes og paalcegges, at den ved dens egne

Kanter forbindes til et fast,

tæt, uigennemtrængeligt

Legeme.

*)

For Committee» har Forfatteren forklaret,

at han vil

have Grøften gravet saaledes, at Veimaterialet er 3 å 4

Tommer over Vandfladen i den.
med Patersons Bemærkninger.

Pag. 109.

Jevnfsr her-
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Tykkelsen af en saadan Vei er uvæsentligt), hvad
dens Styrke til at bære angaaer, hvilket allerede er
opnaaet ved at ffaffe en tor Overflade, hvorpaa Veien
lægges fom et Tag eller Dække, for at holde den saaledes
tor; og Erfaring har viist, at hvis Vand trænger igienr
nem en Vei, og fylder Jordbunden, vil Veien, hvor tyk
den end er, tabe sin Fasthed, og gaae op.

Formedelst en Forandring i Flugten af Bomveien ved
Nownham Ferry t Ashton Sogn ved Bristol, var
det nødvendigt at forlægge den gamle Vei. Denne var opta
get og meget godt omlagt i 1816, og, da det var paatcrnkt
at forandre dens Flugt, havde man ladet den flides meget
tynd. Den er nu paa de fleste Steder ikke over 3 Tom
mer, og paa intet Sted over 4 Tommer tyk; og dog
fandt man, ved at borttage Veien, at intet Vandbar
trcengt igiennem; heller ikke havde Frosten angrebet den t
hele forrige Vinter, og Jordbunden under den var fuld
kommen tør.
I de sidste 3 Aar ere forffiellige nye Veie anlagte
efter denne Grundsætning; saasom endeel af den store
nordlige Vei fra London ved Hoddesdon i Hertford,'
shire, 2 Veistykker ved Du rd ham Down og ved
Nownham Ferry ved Bristol, tilligemed forffiellige
private Veie i den ostligeDeel af Sussex.

*)

MacAdam har for Committcen forklaret, og flere Ste

der i Skriftet yttret, at 10 Tommer af vel sammcnfoiet
Materiale vil være tilstrækkeligt.
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Ingen af disse Veie er over 6 Tommer tyk, og endr
ftivndt det ncevnte Stykke af den store nordlige Vei er
udsat for megen svcer Fcersel, (da det kun er 15 [engelffe]
Mile fra London), har det dog ikke givet efter, eller lidt ved
den sidste strcenge Vinter, medens Veiene imellem det og
London bleve «fremkommelige, i det de gik op lige til Bum
den, saa at Mail-Coach er og andre Vogne vare nødsagede
til, ad Omveie nt naae London. Det er værd at lægge
Mcrrke til, at disse flette Veies aarlige Vedligeholdelse
kosier mere pr. Miil, end hiin gode Veis Lcegning fra
nyt af.
Veiforbedringer efter de Grundsætninger, jeg har
sogt at fremstille, have i de 4 sidste Aar stærkt taget til.
De ere udforte paa flere Veie, og med alle Slags Materiale,
i 17 forffiellige Provindser. Da disse Veie vare saaledes

lagte, ak de holdt Vandet Ude, saa bred ingen af dem op
i den sidste sircenge Vinter; der var intet Ophold for Rer)
sende, og Postvæsenet havde ingen forøget Udgift for Brevr
posterne i en Strækning af henved 1000 (engelske) Mile.
Mange nye Veie, og til en betydelig Udstrækning,
ere i Forsiag for ncesie Aar. Nogle af dem maae hielpes
ved Understøttelser eller Laan fra Negieringen, og det vilde
være en stor Besparelse, og sætte Regieringen i Stand til
tit hielpe flere, naar disse Veie bleve lagte paa den bedste
og sparsomsie Maade.

De unodvendige Omkostninger, der ere forbundne
med at lcegge nye Veie paa den hidtil brugte Maade, ere

een stor Aarsag til den trykkende Gield, som hviler paa
Veidisiricterne,

Den betydeligste Deel af de store Sum-

62

MacAdam om Veie.

mer, man fra Begyndelsen af har laant, er bortodsiet paa

den Unyttige, og ester min Mening endog skadelige, Dam
nelse af et Grundlag. Denne G-ield hviler tungt paa alle
Veikasserne i England, og paa mange Steder opsiuger
Renten deraf næsten deres hele Indkomst. I Skotland
foles denne Byrde endnu mere, ja det er der ikke noget
sieldent Tilfælde, at Creditorer tabe baade Capital og
Renter af deres Laan til Veiene.
Dette foraarsager ikke allene forst et stort og iinøtv
vendigt Tab, og Savn af de Midler, der udfordres til
Veienes sædvanlige Reparation og Vedligeholdelse, men
det afflrcekker tillige fra nye Veies Anlcrg.

Hvis et bedre

og mere oeconomist System var almindeligen antaget og
fulgt, vilde mange nye Commnnicationer giennem Landet
aabnes, og de gamle forbedres; men derfra afholdes nu
Landeiendoms r Besidderne ved Frygt for Bekostningernes
Størrelse, og Vansteligheden at erholde Pengelaan.
At lcegge Steenbroe i Stedet for beqvemme og nytr

tige Veie, er et Slags fortvivlet Middel, som Uvidenhed
har taget sin Tilflugt til. Materialets flette Beskaffenhed,
eller Vansteligheden at erholde det, kan ikke ansees som
en Undskyldning, efterdi den samme Qvantitet Steen,
som behvves til at broelcegge, er fuldkomment tilstrækkelig
til ar forffaffe en fortræffelig Vei paa ethvert Sted; og
det er klart, at Veimateriale af det bedste Slags uraa
kunne haves for bedre Kivb end Broestene.
Grnsets flette Beskaffenhed omkring London, saavelr
som Mangel af Duelighed og Flid for at afhielpe denne,
eller at staffe et bedre Materiale, har bragt forffiellige af
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de smaa Disrricter omkring denne Bye til at antage den
Plan, at broetcegge deres Veie, saavidt fom deres Midler
tilsircekke. I Stedet for at anvende deres store Jndtcegter
til at skaffe et godt Vejmateriale, have de indfort Steen
fra Skotland, og broelagt deres Veie med en Bekostning,
10 Gange saa ftov, som den, der er medgaaet til de for,
træffelige Veie, hvilke nyligen ere lagte i nogle af de tik
grcendsende Disiricter. Meget lidet af denne Steenbroe er
lagt saaledes, at den kan holde sig i en lang Tid, saa at
man har paadraget sig en sior Udgivt uden nogen Nytte,
og man maa beklage, nt denne sdsie og uhensigtsmæssige
Fremgangsmaade bliver mere og mere almindelig i Egnen
omkring London.

Denne Maade er ogsaa antaget paa Steder, hvor den
samme Grund ikke kan anføres. I Lancashire ere
ucesien alle Veiene broelagte med en uhyre Bekostning, og
som en Folge deraf ere de siette, saa at de endog ere blevne
til et Ordsprog. I Edinburgh, hvor der haves det bedste
og billigste Materiale i Riget, har Mangel paa Kundskab

om at lcegge gode Veie bragt Værgerne til at anvende

Broelægning i en betydelig Udstrækning, og med en Be
kostning, fom man neppe ffulde troe, ved at sammenligne
den, med hvad Veie vilde koste, lagte efter de bedste
Grundsætninger.
En god Veis Fortrinlighed fremfor Steenbroe er
almindeligen erkiendt
*).
Man bor derfor afvcrrge Udbrer
*) Ad stillige af de for Parlamentscommitteen fremstillede Per
soner anbefale dog Steenbroe som bedre og mere oecono-
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delsen af Steenbroe, som i og for sig et Onde, ikke at tale
om den store Bekostning. Steenbroe er især ubeqvem og
misk i Nærheden af fiorc Stceder, og hvor Materialet er
for svagt og stiørt til at taale Fcerselen af de tunge Vogne.
Nogle ville have Broen lagt paa Siderne af Veien, for at
afbenyttes af Fragtvogne, som dog, naar Gruusveien
der er god, ville søge denne, of Frygt for at komme
til Skade ved de hurtigtkisrende Vogne. Benj. Farey,
Veiconducteur, Pag. 153. John Farey, Biergværksbcftyrcr (mineral surveyor and engineer), Pag. 158, Andre

ville have Midten broelagt, saasom Th. Telford Pag.
193; I. Walker Pag. 166. Den Sidste mener, at 2 Heste
paa en broelagt Vei udrette det samme som 3 paa en Gruusvei. Han forklarer dernæst (Pag. 168), hvad der horer til
en god Broelcegning.
Stenene bør være vel carrerede og tildannede, ikke
som Kiler, men næsten som retvinklede Prismaer. Dc
bsr sorteres efter deres Størrelse, for at saae dem til at
synke alle lige meget, hvilket aldrig vil skee, naar Steen, eller
Rader af Steen, af ulige Størrelse lægges imellem hveran
dre. Jnden man begynder at brocloegge, bsr man sorge
for en fast Grund, og under Arbeidet lægge Stenene teet
sammen (with a close joint), saaledes at Rækkerne giøre
rette Vinkler med Sidernes Flugt, og ligge i fuldkomment
lige Linier. Fugerne bor noiagtigen afbrydes, det vil sige
saaledes, at Sammenfoiningen af to Steen i een Række
ikke er i Linie med, eller ligefor, en Fuge i nogen af de
to tilstedende Rækker. Naar Stenene cre lagte, maae de
stampes godt, og de, som synes at være lose, optages, og
andre lægges i deres Sted. Derefter fyldes Fugerne med
flint Gruus (gravel). Arbeidet vil være varigere, hvis man
om Aftenen vander det Stykke, der er lagt om Dagen, og
derefter stamper det engang endnu den næste Morgen.
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farlig, hvor Veien stiger, saasom ved Tilkimselen til
Broer rc. Et mærkeligt Veviis herfor kan haves ved den
Ende af BlackfriarsrBroen, fom vender mod London,
hvor tunge Lces med stor Vanskelighed trækkes op, og hvor
fiere Heste falde og komme til Skade, end paa noget andet
Sted i Landet. Steenbroen paa saadanne Steder burde
optages*), og forandres til en god Ver, hvilket kunde gin
res med de samme Steen, og for en Udgift, ikke over 10
Pence (omtrent 37 ß. r. S. l danske Penge) pr. QuadratYard**). En Vei bilde vcere mere varig end Steenbroen,.

Overfladen af Steenbroen bedcekkes dernæst med omtrent en

Tomme siint Gruus, for at Fugerne altid kunne holdes
fyldte, og for at Hiulene ikke siulle komme i Bersrelse med
Stenene, saalænge de endnu ligge lose.

Baade Jævnheden

og Varigheden af Broen ville foreges ved at være opmærk

som hcrpaa.

Deponenten har ogsaa fundet det meget nyt

tigt, at opfylde Fugerne med Kalkvand, som trænger ind l

Gruset mellem og under Stenene, og gior det Hele til en
fast Masse. Det Samme kan ogsaa opnaaes, ved at blande

noget Jern-Dreicspaan (borings or chippings of iron),
eller smaa Stumper af Jernringe (small scraps of iron-

hoops), mellem det Gruus, som bruges til at opfylde Fu

gerne. Vandet vil snart danne en Jernrust (oxide of iron),
vg paa en Maadc forvandle Gruset til Steen. Han har sect
et Stykke af en rusten Ring, som var taget op af Vandet,
til hvilken Gruset havde saaledcs fæstet sig 4 eller 5 Tom
mer rundt omkring, at det ikke kunde adstilles uden et dygtigt Slag af en Hammer.

*)

**)

Dette er senere stect ved Black fri ars-Broen.

Der er en ikke ringe Forstiel mellem Len her anforte Be
kostning og den, Forfatteren har angivet Pag. 49; Aarsa-

(5)
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og kunde, naar den behøvede det, repareres for mindre
end en Tiendedeel af den Bekostning, som Steenbroens
Omlægning kosier.
Denne Forholdsregel har med stort Held og betydelig
Besparelse været antaget i Forstæderne ved Bristol, hvor

Steeubroen blev taget op, og forandret til god Vei for
omtrent 3 Aar siden.
Fordelene af det anbefalede System ved gamle Veies
Reparation falder faa let i Mene, og det har været fulgt
paa saa mange Steder i de sidste 4 Aar, at de Fleste ere
blevne fortrolige dermed; Erfaringen har ogsaa hcc-vet
Indvendinger, fom grundede sig paa gamle Fordomme og
Mistillid; men det er naturligt, at Anvendelsen af de
samme Grundsætninger paa nye Veies Anlwg har vceret
meget mere indskrænket.
Der vil fvlgeligen udfordres
mere Liberalitet og Tillid fra Landeiendoms- Besiddernes
Side, og tillige en mere rolig Undersøgelse af de Grnndr

sletninger, paa hvilke Systemet er bygget, inden det kan

ventes anvendt paa nye Veie.
Man maa imidlertid
haabe, at Gienstandens Vigtighed vil anbefale den til
almindelig Opmærksomhed.
gen er maasicc, at han her har tænkt sig et tykkere Steenlag, og at en optaget Steenbroc koster mere Arbeide at sonderflaae, end en Steenvei.

Beretning
om

Rigetö

Veje,

dateret den 25de Juni 1819, fra en dertil nedsat Committee.

Committeen, som var nedsat for at gicnnemgaae de nugieldende
Love angaaende Bomvcie og Landeveie i England og
Wales og at overveie, om Tillægsbestemmelser kunde
vare nyttige for disse Vekes bedre Vedligeholdelse og Repa
ration „ og som det var paalagt. Tid efter anden at med
dele Huset sine Bemærkninger desangaaende, har ladet
sig foredrage Begæringer fra Joseph D. Bassett,
John Richards Need og John Martin, saar
velsom fra forskiellige Værger for Vomveie i Grevskaberne
Middlesex, Kent, Surrey og Sussex. Cow
mitteen har efter Husets Befaling lmderssgt de den opgivne
Giensrande/ og er bleveir enig om folgende Beretning:

Eommitteen har anseet det nødvendigt, forst at giere sig
bekiendt med Beretningerne fra de forrige Committeer,
som have varet nedsatte for at undersøge den samme vigr
tige Gienstand. Disse Beretninger, saavelsom de medr
fulgte Bilage, indeholde megen videnstabelig Vekledning,

og mange vigtige Ideer, som uben Tvivl have bidraget til
at hielpe Konsten, at aMgge og vedligeholde Veie, i dens
(5*)
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Fremffriden. Men de didhsrende Loves Forandring er
endnn ikke opnaaet, i det Forflagene (bills), fom angik
denne Gienstand, faldt igiennem i Parlamentet, og Plar
nerne til mere almindelige Forbedringer bleve henlagte,
uden at tages i videre Betragtning.
Hvis det maa tillades Committeen at ncevne de sand-synlige Aarsager til dette lidet opmniitrende Resultat af
dens Forgængeres Bestræbelser, saa fordrister den sig til at
antage, at Undersøgelsen var gaaet før dybt til at lede til
nogen umiddelbar practiff Nytte; at nogle af de Systemer,
som meest tillidsfuldt bleve anbefalede, vare af et nyt og
speculativt Slags; at de Bestemmelser, som det var fore;
gaaet at grunde derpaa, vedrsrte de faste Eiendoms-Besidr
deres Interesse alt for ncer; og nt endog de bedste Under
retninger, fom bleve meddeelte Huset, hvilede paa sindrige
Theorier, fom indtil da kun tildeels, eller flet ikke, havde
vceret udforte i Praxis, eller underkastede nogen upartisk
Droftelse.
Da den nmærenbe Committees Nedsarttelse er for
anlediget ved en heldig Prove af et forbedret System for
Veilægnkng, have vi fundet det rigtigt, at foranstalte en
noie Undersogelse af alle Omstændigheder ved dette Forsog,
og de forffiellige Tilfælde^ i hvilke det har vceret efterlignet.
Hr. Iohn London MacAdam, der i mange
Aar havde, som øvrighedsperson og Committeret, hen
vendt sin Opmærksomhed paa Veienes Forbedring, blev
formaaet til at modtage en Overopsynsmands; Post ved et
stort District omkring Byen Bristol.
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Den beUNdringsvcerdige Stand, til hvilken Veiene
under hans Bestyrelse bleve bragte, opvakte almindelig

Opmærksomhed, og foranledigede de Committerede ved
forskiellige Districter til at henvende sig til ham om Hielp

eller Raad.
Det eenstemmige Vidnesbyrd, der er givet om det
fuldendte Held, han har havt overalt, hvor han har været
brugt, og de Beviser, man erholdt, at hans Forbedrim
ger have havt en virkelig Formindskelse i Bekostningerne
ril Folge, og desforuden staffer de Fattige en nyttig Ve*)fticrftigelse
,
have bragt Committee« til at tillcegge det,
han allerede har udrettet, en hei Grad af Vigtighed. Paa
Grund af hans Planers Simpelhed, og den Aabenhed,
hvormed han har forklaret dem, ere de lette at folge,
naar ikkun Veiconducteuren bruger Forsiand ved deres
Udførelse.
Committeen formener, at dette forbedrede System for
Veilcegning fortieuer at tiendes, inden trogen Forandring
foretages ved Løvene, i det den er øverbeviist øm, at det
er af vcrsentlig Vigtighed, ot indrette Lovene efter foran

drede Omstændigheder; at det ftrsie Skridt, der bsr giores,

er at gribe kraftige Forholdsregler for at bevirke Anleeg af
godeVeie, og at disses senere Vedligeholdelse vil, naar
man folger rigtige Grundsætninger for deres Reparation,

*) Forskiellige af de for Committeen afhørte Personer have
bevidnet, at MacAdam ved de Veiarbeider, han har
. forestaaet, har brugt Fattige og Arbeidslose, hvis Underholdning ellers vilde have faldet Sognene til Last.
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udfordre færre Lovbestemmelser, end der hidtil har vævet

anseet nødvendigt.
Hvad den nviere Udvikling angaaer af den Maade,
Hr. MacAdam har fulgt, tillader Committeen sig at
henvise til hans Forklaring i det vedfoiede Anhang,
saavelsom til den, der er givet af hans Sen og af forffieb

lige Committerede, som have sett det Held, hans Planer

have *)havt
.
Men endstisndt Committeen har indskrænket sine
forste Undersøgelser til Bomveienes Tilstand, og Resulteu
tet af nogle nye Planer til deres Forbedring, har den dog
ingenlunde ladet det beroe ved Grandstninger angaaende
en enkelt Mands Arbeider og Meninger. I de vedfoiede
Forklaringer vil findes, forst en Beskrivelse over de Mang
ler, som nu i Almindelighed bemcerkes ved Bomveiene,
givetafPersoner, hvilke, formedelst deres Stilling eller egen
Interesse, have havt bedst Leilighed til at blive bekiendte
med disse Manglers Natur og Udsircekning; derefter fslger, ikke allene det mere Specielle om Hr. MacA dams
for omtalte System, men tillige Forklaringer af andre
bekiendte Veicouducteurer og sagkyndige Personer (civil
engineers), under hvis Opsyn de sidste og bedst Udferte

Forbedringer ere foretagne.

*)

Dette Anhang er, som i Fortalen forklaret, ikke oversat

samlet, fordi MacAdam paa andre Steder i Skriftet har
givet den her savnede Udvikling.

Hvor hans eller andre

Personers Forklaring for Committeen indeholder nærmere

Oplysninger, ere disse tilfsiede i Noter.
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Committeen formener, at Hr. Telford fortiener
megen Roes for den seerdeles Duelighed, han har viist t
at anlægge og danne de nye Veie i Nord-Wales; men den
har ladet det beroe ved en overfladelig Undersøgelse af
hans Planer, da Huset vil specielt blive giort opmcerksomt paa deres Fortienesier i Beretningen fra Committeen
angaaende Holy head Veiene
*).
Alle de Personer, som Committee« har afhørt, ere
enige i, at Vomveiene i England og Wales i Almindelig
hed ere i scerdeles flet Stand, men de ere tillige enige i,
at kun en god Bestyrelse mangler, for at bevirke den ouster
ligste Forandring. Det er ikke det mindst interessante
Resultat af Committeens Undersøgelser, at det bedste Syr
siem er beviist at vcere tillige det meest oeconomiske, at endog

*)

Efter den af Th. Telford for Committeen (Pag. 187

seqv.) afgivne vidtløftige Forklaring om sin Fremgangs-

maade synes han i det Væsentlige at have fulgt samme
Plan som MacAdam, hvilket allerede maa formodes

af

Len Berømmelse, der gives ham af Committeen, som sees at

være meget indtaget af MacAdamS System.
have Stenene siagne saa smaa,

Han vil

at de storste Stykker ikke

veie mere end 12 eller 16 Lod, og disse lagte i Bunden, de

mindre oven paa; Veiens Form meget flad elliptisk.

Hvor

Bunden er Leer eller deslige, som indsuer Vand, raadcr han
at bedække den med Grønsværd (vegetable soil), og tillige

at opfylde Ujævnhederne hermed, for at afskioere al Forbin

delse med Leret.

Træffer man Kilder,

bor Render gisrcS

for at samle og aflede Vandet til Sidegroftcrnc.
Flere af hans Pttringer ville sindes anførte i forsiicllige

Noter.
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den forste Hovedreparation af en siet Vei kan udfores
med liden eller ingen forøget Udgift, og at dens fenere
Vedligeholdelse vil, under en fornuftig Vestyrelse, funne
bestrides med en betydelig aarlig Besparelse for det Oft
fentlige.
Der er ingen Ting, hvorom Alle de, hvis Fag det
er, at bestätige sig med, hvad der nu kan kaldes Viden
skaben at lægge Veie, ere mere bestemt enige, end at det
første vigtige Skridt, man har at giere for at naae en
almindelig Forbedring, bsr være, at ansætte Personer af
udmærket Duelighed og Erfarenhed til Overopsynsmcend.
Committee», som er aldeles af samme Mening,

har paa det nsiesie overveiet, paa hvilken Maade dette
kunde opnaaes med den mindste Bekostning, og saaledes,
at man saa lidet som muelkgt colliderede med de bestaaende
Indretninger og Authoriteter.
Forffkellige Forflag ere meddeelte om at forandre Lor

venes almindelige Bestemmelser angaaende Bestyrelsen af

Vomveiene saaledes, at enten Overtilsynet og Patronatet
henlægges under et af de nu bestaaende Regierings ^Deparr
tementer, eller at et nyt Collegium af Cømmitterede opret
tes ene før denne Gieustand.
Committee» vil ikke opregne dens Grunde for ikke c.t
anbefale noget af disse Forflag, hvilke Fordele de end

kunde medfsre med Hensyn til Eenhed og Kraft i Besty
relsen.
Den er af den Mening, at der gives mange vigtige
Grunde for i Almindelighed at lade de forffiellige Vomveü
distritters Bestyrelse forblive i de respective Committeredes
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Hcender, hvis Erfaring, Characteer og egen Fordeel er
den bedste Borgen for Duelighed, Opmærksomhed og
Sparsommelighed. Hvis Committeen anseer det nvdvem
digt i een Henseende at foresiaae en Indblanding i deres
Bestyrelse, saa er det ingenlunde af nogen Mistillid til
deres Kundffaber eller Redelighed.
En Overopsynsmands Stilling kræver saavel en tid,'
ligere Dannelse som Talenter.
Disse Egenstaber lwr
belønnes paa en passende Maade, men det er klart, at
Veidistricternes knappe Evner i Almindelighed ikke levne
dem Midler til at give en saadan Embedsmand en til hans
Vigtighed svarende Gage. Denne Vanffelighed kunde r
mange Tilfælde ryddes af Veien ved frivillige Foreninger
of flere Districter, men naar Indretningen vnffes o hum;
delig, bor man ikke lade den komme an paa Vedkommendes Vilkaarlighed.
Det Forflag, som Committeen efter nsie Overvejelse
er tilbeielig til at give Fortrin, er det, at bemyndige
øvrighederne i enhver Provinds til i deres Qvartalsmoder

nt bestikke een eller flere Overopsynsmcend, som ffulde have

det sversie Tilsyn med, og Bestyrelsen af, Bonweiene iPror
vindsen, dog under de Committerede af de forskiellige Districter. Det er ikke nodvendigt her at indlade sig i de spe
cielle Bestemmelser angaaende en saadan Embedsmands
executive Pligter, kun bemærkes, at hans Forhold bnrde
vcere saaledes, at alt det Deliberative forblev hos de Conn
mitterede, i hvis Meder han ffulde være tilstede, og for

hvilke han altid havde at foredrage de Forbedringer og
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Forandringer, han kunde snffe at anbefale i deres respecr
tive Disiricter.
Committeen formener, at den rigtigste Maade, paa
hvilken denne Mands Gage kunde tilveiebringes, vilde
vcere ved et lige stort Tilskud pr. Miil af alle Veie i
Provindsen, som øvrighederne i Qvartalsmederne knnde

fasisætte, og som ffulde udredes af de respective District
ters Jndtcegter.
Hvis man vil vente nogen Nytte af disse Overopr
synsrncends Ansættelse, er det nødvendigt, at øvrighederne
ved Valget af dem tilsidesætte alt Hensyn til personlig
Gunst, og blot ansee Redelighed, Talenter og Character
fasthed som de Egenffaber, der ber komme i Betragtning.
Dog kunde nogen Kyndighed i Maffinlceren (science of
an engineer) ogsaa være en Anbefaling.
Committeen har yttret, at den i Almindelighed ikke
tilraader at forandre den nu stedfindende Bestyrelsesmaade,
i Felge hvilken de Committerede ved Bomveidistricterne

varetage deres Forretninger som en Hæderspost og uden
Betaling; men i eet Tilfælde er den tilboielig til at fravige
denne Grundsætning.
Ved neue at overveie Forklarin
gerne om den maadelige Tilstand og den »fornuftige Ber
styrelse af Veiene omkring London, og de mange Fordele,
det vilde medfsre at forene de talrige smaa Disiricter, som
disse Veie til stor Ulempe ere inddeelte i, finder Commit
teen sig foranlediget til, paa det kraftigste at anbefale en
saadan Forening, Under een Samling af Committerede, af
alle Disiricterue i en Afstand af 10 (engelske) Mile omkring

London, hvilket maatte skee ved en speciel Parlamentsact.
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Det er isser over disse Veie, at Stage-Coach-^ntrepve;
neurerne (coach-masters) og Opsynsmandene ved
Coacherne under Posivcesenet saa meget beklage sig; stal
en Forbedring bevirkes, enten ved at indfors Flint og
andet Materiale, eller ved at tægge Granit r Steenbroe i

Midten eller paa Siderne af Veien *), saa er det klart, at
det maa skee efter en stor Maalestok, hvis man vil vente
det udfort paa en sparsommelig og hensigtsvarende Maade;
det maa være een Interesse, og styres af een Samling af
Mlend, som baade have Anseelse, Duelighed og Fasthed.
Committeens Formaal er, at gisre Vekene omkring Hor

vedstaden til et Monster for det hele Rige, hvilket kan ffee,
naar der anvendes, baade ved deres Anlæg og ved deres Vedlir
geholdelse, det rigtigste System. Dette vilde paa den Maade
blive almindeligen bekiendt, og man kunde da vente, at Lyst

til Forbedring vilde fra dette Centrum med Hurtighed udbre
des over det hele Land, og deelagtiggiore saavel Almeeur
heden som enhver Enkelt i hine uberegnelige Fordele,
hvilke allerede en foregaaende Committee har haabet af Opnaaelsen af dette store nationale Aienred.
Committeen indseer flüdeligen, at der skyldes Opmcerkr
somhed, saavel til de Personer, hvis Formue siaaer i disse
Disiricters Fonds, som til de nuværende Committerede;
den forudseer ligeledes, at Huset kan være utilbsieligt til
at stabe nye Patronater og gagerede Embeder; og at det
vil findes gavnligt at belønne virksomme Committerede, af
hvilke man forlanger, ar de flulle opoffre deres Tid til

executive Pligters Udførelse.
’)

See Noten Pag. 63.
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Imidlertid venter Committeen, hvis Hnset bifalder,
at en Commission nedscettes for denne Gienstand, at det
vil findes passende, at give Forsædet i den til nogle
Mcrnd af udmærket Anseelse og bekiendt Characteer, for
at betrygge dens Uafhængighed, og sikkre dens Foretagen
der for Mistydning.

Alle disse Omstændigheder krcrve vift nok nske Overr
veielse og Varsomhed ved at lcegge Planen til Udførelsen;
men Committeen er overbeviist om, at Hnset vil finde
Midler til at overvinde Vanskelighederne, uden at begaae
nogen Uretfærdighed, eller foretage nogen vovelig §or;
andring.
Det er klart, at Oprettelsen af denne scerffilte Cem
tralauthoritet bedsi ftete ved en egen Anordning (bill),
hvorimod Bemyndigelsen for øvrighederne til at antage
Disirictsconducteurer (county surveyors), vilde passende
sinde Plads i en almindelig Anordning, sigtende til at for

bedre Lovene angaaende Bomveie.
Committee» har med megen Opmærksomhed overveiet,
hvilket der maatte vcere det rigtigste, enten at forsøge paa
at rette de gamle Love ved Tillægsbestemmelser, eller at
antage den mere omfattende Plan, at samle i een Parlar

wentsact Alt det, som fortiener at gielde af de oeldre Anr
ordninger, og at tilfoie saadanne nye Lovbud, som erkiem
des at vcere nyttige.
Den i 1811 nedsatte Committee indsaae Gavnli'gheden
af at forene de gamle og nye Bestemmelser i een alminde
lig Lov, inddeelt i tvende Afsnit, det ene angaaende Lan
devejene, det andet om Bomveiene, men den yttrede, at
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dette vilde udfordre saa megen Tid og Arbeide, at kun de,
der have Erfaring i at udkaste saadanne Love, kunne have

Begreb derom.
Ncervcerende Committee tager ikke i Betænkning at
være af den Mening, at indtil dette Arbeide, hvor vansker
ligt det end er, bliver udfort, ville Veianordningerne vedr
blive at vcere »fuldkomne, usikkre og Upassende. Committeen tvivler ikke paa, at Huset vil være enigt med den i,
at de, som maatte være tilboielige til at anvende deres
Tid og Flid paa dette Foretagende, bsr af Regieringen

gives lovkyndige Personer til Medhielpere, og den nærer
det Haab, at hvis Huset i næste Parlamentssession anseer
det passende at udnævne en anden Committee for den
samme Gienstand, vil meget sindes forbereder for en saar
dan Lov.
Committeen har havt Leilighed til at blive bekiendt
med Adskilligt, som behøver at forandres; den vil frem
sætte nogle Poster til de Medlemmers Overvejelse, som
maatte ville henvende deres Opmærksomhed paa denne Ver

retnings Giensiand.
Der er Intet, som synes mere nt behove en normere
Vestennnelse, end de Omkostninger, der ere forbundne
med at erholde Tilladelser til at anlægge Bomme, og saa
danne Tilladelsers Fornyelse. Disse Omkostninger kunde
formindskes ved at indbefatte i en almindelig Anordning
de sædvanlige Betingelser, fom ere anvendelige overalt,
og ved at frafalde Vidners Mede i London for at fore et

eller andet Beviis, som Hnset forlanger. Men endnu
mere vilde vindes ved at udvide Perioden for disse Tillav
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delsers Varighed, og ved nt lade deres Fornyelse skee uden
Gebyrers Erlæggelse.

Saavel det offentlige Bedste, som enkelt Mands
Veqvemmelighed, synes at kræve, at Pligtarbejde overalt afskaffes mod en Erstatning t Pengeø). Denne kunde
indkræves som en Afgivt, og det fortiener at tages under
Overveielse, om ikke en bedre Grundsætning kunde følges
ved Fordelingen af den saaledes indsamlede Sum mellem
Landevejene og Bomveiene.
Man har giort sig megen Umage for nt giore det
tydeligt for Committeen, hvor gavnligt det vilde vcere, at

bemyndige vedkommende Sognes Embedsmand til at com
trahere med de Committerede om Reparationen af Sogr
nets Veie ved dets egne Arbeidere; men endskiendt Com
mitteen ikke vil nægte, at dette ofte kunde ffaffe Sognene
en ønskelig Lettelse, saa er den dog ikke overbeviist om, at
det ligeledes vilde tkene til at fremme Veienes Forbedring.

Den troer at burde forelægge Forflaget for Hilset, uagtet
den har for stor Tvivl om dets Nytte til at torve anbe
fale det.
Det synes almindelige« erkiendt, at de nu stedfindende
Fritagelser for at betale Veipenge, som ere rilstaaede bredr

hiulede Fragtvogne, fortiene at blive giennemgaaede, da de

uhyre Lees, som de føve, giere dem mere ffadelige for
Veimaterialet, end der kan opveies ved den dem tillagte
Egenstab at sammenbinde dette. Uden at indlade sig i den
endnu uafgiorte Strid om ftraarandede (conical), bner
*)

Jevnfor hermed, hvad MacAd am har bemærket Pag. 33.
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randede (barrelled) eller ligerandede (cylindrical) Hin!
bvr gives Fortrin i Henseende tll Trækket, er det fuldkom
ment klart, at Hiul af de to forsre Slags, formedelst den
smalle Flade, hvormed de berøre Grunden, ikke giore den
Nytte, som en Valse. Saasnart ukloge Fritagelser blive
afffaffede, og Veipengeue for Fragtkarrer og Fragtvogne
med Hiul af en middelmaadig Vrede bestemmes i For
hold, enten til den Vcegt, de have, eller Antallet af
Heste, vil der ikke længere være den samme Fristelse til at
fore overdrevne Lcrs; og det er sandsynligt, at en ny
Skik, indfort ved Enhvers egen Fordeel, vil giere det
overflødigt at indskrænke den Vcegt, det er tilladt at have.
Nogle Forffrivter synes uomgiængeligen nodvendige
med Hensyn til Bommændenes (toll-keepers) Opførsel,

og Forpagternes Ansvarlighed for de Mulcter, som deres
Folk paadrage sig.
Committeen har saaledes anført nogle faa af de For
andringer, hvilke den har formeent kunde vnskes. Der
vil behoves en god Lovkyndig til at udfinde en passende
Form for disse og andre foreflaaede Forbedringer, nt gkem

nemgaae de forstiellige celdre Love, at udelnkke hvad der er
unyttigt eller skadeligt, at bringe Overeensstemmelse i hvad
der er modstridende, og at ordne hvad der er godt og nytr
tigt. Committeen har saaledes benyttet sig af den erholdte
Bemyndigelse til at meddele Resultatet af endeel af
sine Forhandlinger. Den vil imidlertid vedblive at anstille
saadanne Undersøgelser, og at samle saadanne Materialier,
at Veien kan banes for Fuldforelsen af hunt vigtige Fore

tagende.
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Det skisnnes letteligen, at Committeen har indffrcrnket sig til een Deel af det den overdragne Hverv, i
det den har anseet det for rigtigt, ikke at adsprede hverketk
dens egen eller Husets Opmærksomhed ved for mange
Gienstande, men at forfslge den, som der begyndtes med,
til et practifft Nesnltat.

Hvis Hnset vedtaget' at lade Committeen igien
sammentræde i en anden Session, hvilket den maa tib
raade, vil den naturligviis henvende sin Opmærksomhed
paa Landeveiene, saasnart den har bragt Planen til at for
bedre Lovene, som angaae Bomveiene, til Modenhed.

Den 26de Inni 1819.

Beretning
fra

e n Committee,

nedsat i Anledning af en Ansøgning fra Mac Ad am,
hvilken Beretning er trykt efter Husets Ordre af 20de Juni 1823.

Committeen, som er nedsat forat tage Hr. MacAdams
Ansøgning i Overvejelse, og for at give Betænkning,
om nogenz og da hvilken, yderligere Godtgørelse bør
bevilges ham, enten som Erstatning for havte Udgifter,
eller som Belønning for at have indfort et forbedret SScü
lægningssystem, og for at have bestyret Veienes Fonds,
har, overeensstemmende med Husets Befaling, underssgt de den opgivne Giensiande, og er bleven enig om
følgenbc Beretning:

3nden Committee» foredrager Huset Resnltatet af dens

Undersøgelser angaaende Hr. MacAdams Krav paa
Godtgisrelse i de opgivne Anledninger, vil den forsi an fore,
hvad derer passeret, denne Gienstand betræssende, inden
hine Undersøgelser fandt Sted.

Detsees af de fra Skatkammeret erholdteDocnmenter,
saavelsom af Beretningerne fra foregaaende Committeer af
Huset, hvilke have vieret nedsatte for at undersøge Lande-

(6)
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veienes Tilstand, at Hr. MacAdam forsie Gang t Nor
vember 1819 androg paa Erstatning af sine Udgifter, og
Belønning for sit Arbeide. Dette Andragende blev fra
Skatkammer,'Lorderne tilstillet Generalpostmesierne til Ber
tænkning, og disse sendte med deres Svar en Beretning
fra Overopsynsmanden ved Mail-Coacherne, Hr. Io h nr
son, af folgende Indhold:
"Da jeg med Hurtighed giennemreiser store Stræb
"ninger, og min Opmærksomhed for største Delen maa
"være henvendt paa mine Forretninger, saa kan jeg ikke
"med Noiagtighed omtale enkelte og locale Forandringer,
"men jeg trosier mig til at sige, at hvor jeg har fandet

"Noget udfort under Hr. MacAdam s umiddelbare Ber
"styrelse, eller ved hans Lærlinger, eller endog blot som
"Efterligning af hans Plan og Grundsætninger, der har
"Forbedringen været i hoi Grad i gh'ne faldende; saa har
"og hans Maade at reparere Veie viist sig fortrinlig i enhver

"Henseende fremfor den almindelige, og som Overopsyns,'
"mand veb Mail-Coacherne tydr jeg fuldkommen Anledning
"til at vnffe, at Hr. M acA dams Grundsætninger bleve
"almindeligen fnlgte; hvis dette var Tilfældet, vilde Neu
"ser, som om Vinteren eller ved flet Veir nn ikke kunne
"gieres uden Vanskelighed, blive meget lette, ikke at tale

"om den forøgede Beqvemmelighed og Sikkerhed for de
"Vejfarende, og Menneskepligten at lette Dyrenes Arbeide.
'Jeg tilforer, at, endstisndt meget allerede er giort, vilde
"Generalpostmesterne bære i Stand til, endnu mere at
' forege Hurtigheden af Posternes Befordring, og at bringe
"disses Indretning nærmere til Fuldkommenhed, hvis
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"Verene i Almindelighed vare i den Grad forbedrede, fom
"de ved Antagelsen af Hr. MacAdams Plan vilde
"blive.
Den 8de December 1819.

Ch. Johnson.
"Som et Beviis paa Nytten af Hr. MacAdams
"Forbedringer, tillader jeg mig ar anføre, at Posten ført
"rige Vinter korn to, 15 og 20 Minuter for sildigt fra
"Staines til Vagshot*), men nu holdes Tiden nsi;
"agtigen.

C. I.
Generalpoftmesterne sinttede ogsaa deres Betænkning
til Skatkammeret med at bemærke: "Angaaende den Vei
"ved Staines, som Overopsynsmanden berører, havde vi
"fundet det nødvendigt at anmelde, at Klage vilde blive
"indgivet; men delte blev forebygget derved, at de Conu
"mitterede henvendte sig til Hr. MacAdam om Vir
"stand og Raad, hvilket foranledigede, at den af Overopr
"synsmanden omtalte fortræffelige Vei blev anlagt.

"Veien fra Newbury giennem Reading til Twyford
"er bleven saa meget forbedret, at Posten har lettere end
"før kunnet holde Tiden, og vi ere forvissede om, at hvis
"Veiene ved London modtoge en lignende Forbedrillg, vilde
"betydeligt vindes for Correspondancen i Almindelighed,
"men i Særdeleshed paa Steder i en Afstand af 90 til
”100 (engelske) Mile".
')

engel,ke Mile.

(6*)
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I Febrnarii modtoge Skatkammer-Lorderne en Forestib
ling fra adskillige ansette Mænd, fom meget varmt anbe
falede Hr. MacAdams Krav paa en Belønning for den
Nytte, det Offentlige havde hostetafhans Arbeider. Dette
Døcumentfortiener Husets Opmærksomhed, saavelmed Hen
syn til de Grunde, paa hvilke Belønningen anfsres at være
fortient, som formedelst de Personers Antal og Stilling,
der have underskrevet det. Efter Deres Herligheders
Anste sendte Hr. Harrison det til Generalpostmesterne
med en Skrivelse, i hvilken han, blandt Andet, i Anledning af de omtalte Anbefalinger til Fordeel for Hr. MacAdam, yttrer felgende: "Disse Vidnesbyrd ere saa
"hæderlige formedelst Udstedernes Anseelse og Characteer,
"og saa afgierende med Hensyn til det Fortienstlige,
"ikke allene ved Systemet selv, men tillige ved Hr.
"MacAdams personlige Arbeide og Anstrengelser for nt
"fore det i Brug, og den store Nytte, som Publicum aller
"rede har hostet deraf paa flere vigtige Delstrækninger i
"forffiellige Dele af Landet, at Deres Herligheder intet
"Dieblik tage i Betænkning, at anbefale paa den kraftigste
"Maade ethvert Andragende, fom Hr. Ma c Adam
"maatte foranlediges til ar indgive til Parlamentet om Ber
"lvnning herfor".
I samme Skrivelse forlanges derefter Generalpostmesiernes Betænkning, om de ikke, i Betragtning af disse
Vidnesbyrd, tilligemed den Kundskab, de senere maaffee
havde erholdt, maatte finde, at 2,000 L. St. eller en
anden Sum kunde forskydes Hr. MacAdam, for at
hielpe ham ud af den Forlegenhed, han da var i, og indtil
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Parlamentets Bestemmelse erholdtes. Generalpostmesierne
svarede t en Skrivelse af 23de Februar 1820, og anbe
falede med endnu stærkere Udtryk det Gavn, Hr. Macr
Adam har stiftet, i det de anfore, "at hans System for
"ar anlægge og reparere Veie efter deres Mening fortie-"ner al muelig Opmuntring, at de velgiorende Resultater
"deraf ere erkiendte i enhver Deel af de forstiellige District
"ter i Landet, hvor man har benyttet sig af hans Hielp og
"hans Ideer, at han paa den meest uegennyttige Maade
"har veiledet andre Personer, og at de Bemærkninger af
"Opsynsmanden ved Posterne, som medfulgte deres Ber
"tænkning af 20de December, ere bekræftede ved Erfaring
"gen i de sidste to Maaneder, i hvilke Posterne have
"havt særdeles Vansdeligheder at overvinde; thi det har
"været tydeligt, at paa de Veisiykker, hvor Hr. Mac"Adams System var fulgt, bleve de offentlige Poster
"opholdte mindre- end hvor man var vedbleven med det
"gamle; Deres Herligheder siutte med at anbefale Forr
"skuddet af 2,000 L. St."
I Sessionen af 1819 blev en Committee nedsat, for
at giennemgaae de Love, som gielde med Hensyn til Rigets
Vomveie og Landeveie, og for at nndersoge Gavnligheden
af yderligere Bestemmelser for disse Veies bedre Reparatt o» og Vedligeholdelse. Denne Committee erklærede sig i
de bestemteste Udtryk angaaende det Held, Hr. Mac,'
Adams System har havt*). Den siger nemlig blandt
anbet**): "Den beimdringsværdige Stand, til hvilken Veiene
) Beretningen sindes i dette Skrift sra Pag. 67 til 80.
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"under hans Bestyrelse bleve bragte, opvakte almindelig
"Opmærksomhed, og foranledigede de Committerede ved
"forstiellige Disiricter til at henvende sig til ham om
"Hielp eller Naad".
"Det eenstemmige Vidnesbyrd, der er givet om det
"fuldendte Held, han har havt overalt, hvor han har
"været brugt, og de Beviser, man erholdt, at hans For''bedringer have havt en virkelig Fonnindstelse i Bekostt
"lungerne til Følge, og desforuden skaffet de Fattige en
"nyttig Beskæftigelse, have bragt Committeen til ar til"lægge det, han allerede har udrettet, en hoi Grad af
"Vigtighed. Paa Grund af hans Planers Simpelhed, og
"den Aabenhed, hvormed han har forklaret dem, ere de
"lette at folge, naar ikkun VeiconducteUren bruger Forr
"stand ved deres Udførelse".
I Sessionen 1820 indgav Hr. Ma c Ada nr en Am
søgning til Parlamentet om Godtgørelse for sine havte
Udgifter, og en saadan Belvnning for sit Arbeide, som
Husets Retfærdighed og Viisdom maatte ansee det pas
sende at tilsiaae. Denne Ansøgning blev sendt til Be
tænkning til en Committee, som da var nedsat for at
Undersøge Landeveienes Tilstand. Cøinmitteen lod sig
foreligge en Beregning over Hr. Ma cAd a m s Udgifter
indtil 1814, og af denne sees det, at han har reist i alt
30,000 (engelste) Mile, og brugt dertil 1,920 Dage; at
Omkostningerne ved disse Reiser, efter hvad Postvæsenet
tilsiaaer dets Opsynsmand, have udgiort den Sinn L.
5,019, 6 Sh.St., som Hr. Ma cAdam saaledes anmel
der at have udgivet indtil August 1814.
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Hr. MacAdam bemærker videre i sin Forklaring
for Committeen: "Denne Beregning er giort efter Optegr
"nelser, som jeg endnu har, og som ere forte med saa
"megen Omhu og Opmærksomhed, at jeg er rede til,
"naar det forlanges, at bekræfte med Eed, at den efter
"min bedste Kundffab og Overbeviisning er nsiagtig".
Han aflagde saadan Eed den 8de Marts 1821.
Committeen ytlrer sig i sin Beretning af 18de Juli

1820 *) paa folgende Maade:
"Committeens Opmærksomhed er bleven henledet paa
"Hr. John London MacAdams Fordring paa en
''offentlig Belønning, som han har fremfort i en Ansogr
"uing, der er tilstillet Committeen fra Huset".
"Committeen veed, at Hr. MacA dams Duelig-

"hed, Flid og Iver i hans heldige Bestræbelser for at
"udfinde den bedste Maade at anlcrgge Veie ere alminder
"tigen bekiendte. Det synes, at Hr. MacAdam var den
"forste, som henledede den offentlige Opmærksomhed paa
"den vigtige Kiendsgierning, at kantede Stykker af et
"haardt Materiale, som flaaes tilstrækkelige« smaat, vil

"sammenfoies eller bindes, uden anden Tilblanding, til en
"fast Steenmasse, som næsten er uigiennemttcengelig for
"Vand, og fom, uaar den lægges med en ringe Skraar
"uing, saaledes at Vognene kunne passere frit paa alle
"Dele af Veien, vil siides lige meget overalt, og ikke fremr
''vise Spor eller andre Ujævnheder. Denne Maade kan.

*) Denne Beretning er ikke, ligcsaalidet som det siden paaberaabte Anhang tilden, aftryktiden engelste Original.
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"nu man er bleven opmcerksom derpaa, synes temmelig
"simpel, men Hr. MacAdam harden 2Ere, med megen
"Opoffrelse af Tid, Meie og af sin private Formue, at
"have fort den i Brug i det Store".
"Committee» er derfor ganske af den Mening, at
"Hr. MacAdam fortiener en Belonm'ng, og den bifab
"der det Forskud, der er givet ham af Generalpostmesteren,
’ med Skatkammerets Authorisation. Committeen har
"forlangt sig forelagt den Correspondance, fom i den Am
"ledning passerede. Den har afhørt Hr. Freeling, ferste
"Secretair ved Postvæsenet, og Hr. Johnson, Overopr
"synsmand ved Brevposterne, saa og modtaget Hr. Mac"Adams ncrrmere Forklaringer angaaende hans videre
"Krav, hvilket Alt findes i Anhanget, og Committee« for"mener, efter en note Overveielse af den opgivne Giem
"stand, at Hr. MacAdam fortiener en yderligere Ver
"lønning for sit Arbeide, men den anseer det i enhver
"Henseende rigtigere, at overlade Postvæsenet at bestemme
"Belebet, end Selv at opgive nogen Sum".
"Uagtet gode Veie gavne ethvert Individ af Ratio"nen, og næsien have Indflydelse paa enhver Beskæftigelse,
"hosier dog Postvæsenet en særegen og mere umiddelbar
"Nytte af dem, medens det tillige kan have en stadig og
"neiagtig Klludffab om, hvilken Stand be ere i; Commit,
"teen formener derfor, at Postvæsenet bedst vil kunne have
"en rigtig Mening i denne Sag; den antager desuden, at
'der i overordentlige Tilfælde ffyldes et Tilskud til Veiene
"fra Postvæsenet, fordi dets Vogne ere, og bor være, frie
"for Veipenge".
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"Af alle disse Grunde anseer Committeen det rettest
"at henvise med dens bedste Anbefaling Hr. MacAdams
"Ansøgning til Generalpostmesterne, under Forbehold af
"Skatkammerets Approbation".
I Anhanget til denne Beretning vil det af Hr.
Freel in g s Forklaring sees, "at Postvæsenet, ved TiU
"siaaelsen af de 2,000 L. St., ikke havde taget Hensyn til
"Hr. MacAdams Tienstiver, eller formeent, at denne
"Sum vilde være en tilstrækkelig Belønning derfor. Det
"yttrede blot, fom Svar paa de det fra Skatkammeret til;
"stillede Documenter, at det fandt det rigtigt at forskyde

"Hr. MacAdam en Sum af2,000 L. St., og ansaae
"hans Fordringer for at vcere af den Natur, at de gave
"ham Krav paa en yderligere Belønning".
I Folge denne Beretning henviste Skatkammerr Lor

derne igien den 23de September Sagen til Generalpostmesierne, som, i det de antoge det for afgiort, at der for
Committeen var ført Beviis for Rigtigheden af den første
Sum 5,019 L. 6 Sh. St., anbefalede, at hans Udgifter
fra 1814 ffulde godtgiores ham efter de samme Regler,
som gielde for Overopsynsmanden ved Brevposterne, med
et Beleb af 1,837 L. 17 Sh. 6 d. St. De forefloge frem
deles , at en Sum af 2,000 eller 2,500 L. St. skulde tilsiaaes Hr. MacAdam, for paa nogen Maade at
belonne ham for hans Arbeide.
Skatkammerr Lorderne
anviste derefter endnu 2,000 L. St., i det de yttrede, nt
de, med Hensyn til det store Belob af Hr. MacAdams
Fordring, ikke ansaae sig berettigede til at anvise mere,
Uden Parlamentets Udtrykkelige Bemyndigelse. Den 5te
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December indgav Hr. MacAdam et nyt Andragende til
Skatkammer r Lorderne, som blev tilstillet Postvæsenet, og
Generalpostmrsterne bemærkede, henholdende sigtilderes
forrige Brev, at de ikke kunde undlade at bevidne Hr.
Mac Adams Tienftiver, og den Nytte, som det er
rimeligt, at det Offentlige bil hoste af den. De yttrede til
lige, at efter deres Mening var hans Regning billig.
Det sidste Andragende, som Hr. MacAdam mb;
gav, var til Generalposimesierne, hvilke, ved at tilstille
Skatkammeret det, anfore, "at den fordeelagtige Mening,
"de have havt, og fom de i deres forrige Beretninger have
"yttret, angaaende denne Gienstand, er bleven bekrcrftet

"ved Erfaring, og at det er rimeligt, at Hr. Mac"Adams Ansættelse trl at have Opsyn medVeiene i La nr
"cashire vilde have de meest velgivrende Resultater til
"Følge".
Committee» har saaledes givet en sammentrængt og
chronologifkFremstilling af, hvad der er passeretom denne

Gienstand. Den har giennemgaaet den hele Correspond
dance, fom har fundet Sted mellem Skatkammer;Lorderne
og Generalpostmesterne førend denne Undersøgelse, tilligemed
saavel de flere Andragender, hvilke til forffiellige Tider ere
indleverede til disse Departementer fra Ansøgeren, som de

vedfoiede Docnmenter. Den har fremdeles overvejet Hr.
MacAdams Fremstilling af Sagen, og de af ham tilveiebragte Beviser, som følge med denne Beretning. Corm
mitteen formener herefter, at Hr. MacAdam, ved megen
Vedholdenhed, Duelighed og flere Aars personligt Arbeide,

samt med en betydelig Opossrelse affin egen Formue, har
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bragt det dertil, at et nyt System for at anllvgge, repa
rere og bestyre Rigets Bomveie og Landeveie, af hvilket
det Offentlige har hostet store og vigtige Fordele, er blevet

paa mange Steder antaget.
Det har længe været bekiendt, at den bedre Tilstand,
de offentlige Veie ere i, styldes for en stor Deel Hr. MacAdams Duelighed, Iver og Utrættelige Virksomhed,
men forsi nu erfarer man, at han uden Erstatning har
henvendt sin personlige Opmærksomhed paa, og givet
Raad og Hr'elp i, ikke mindre end 70 Bomveidistricter i
28 forstiellige Provindser, fra mange af hvilke han ikke
engang har erholdt sine Udgifter godtgiorte. Han har i
lang Tid havr en udstrakt Brevvexling med Personer, der
have Veie under Bestyrelse, i det han uden den mindste
Tilbageholdenhed har meddeelt Underretning og Veiled-

ning, hvor det behøvedes; og han har, nnder forstiellige
Parlamenlssessioner Mret tilstede ved Husets Committee,
ogsaa i den Hensigt, at meddele Oplysninger; Alt dette,
saavelsom den Bistand, han er bleven opfordret til at give
Postvæsenet, har han giort Uden Belønning eller Penger
erstatning af nogetsomhelsr Slags, med Undtagelse af de
4,000 L. St., der ere ham forstudte af Skatkammer-Lorderne, font Godtgiorelse for endeel af hans Udgifter.
Resultatet af disse Hr. MacAdams Bestræbelser
har været velgiorende for Landet i det Hele; Publicinns
Behagelighed, Beqvemmeliqhed og Sikkerhed ere overr
alt forøgede; Udgifterne ved Slid paa Vogne af alle
Slags ere formindstede; Hestearbejdet og den deraf fol
gende Bekostning er indskrænket; Sognene ere lettede for
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endeel af de byrdefulde Tilstnd til de Fattige derved,
at niere Lejlighed er bleven aabnet til at skaffe den
overflødige arbeidsfore Mængde Beskæftigelse; Pligtarbeidet, som Landmanden beklager sig over, er i mange Tilfælde for en stor Deel, og i nogle aldeles, afffaffet; Ager
dyrkeren, Handelsmanden og Manufacturisten ere visent,'
ligen gavnede ved den lettere og ligeligere Fordeling af Jorr
dens Frembringelser over Rigets forffiellige Dele; endelir
gen har dette System bidraget til at bevirke en fri og hurr
tig Circulation af Handelscapiraler, og harderved i hoi
Grad forøget Nationens Rigdom og Velværen. Comr
mitteen kan paa disse Grande ikke andet end vlvre enig med
Cheferne for Postvæsenet i, nt en Sum af 2,000 eller 2,500
L. St., foruden Godtgisrelsen af hans havte Udgifter,
beregnet efter den samme Maalestok, der bruges for Overopsynsmanden ved Brevposterne, kun vil være en middelmaadig Erstatning for hans store Anftrængelser og den
megen Nytte, han har stiftet.

Committeen har, for at forkorte Anhanget*), uder
ladt adffillige den tilstillede Vidnesbyrd fra flere Giestgü
vere og Poscmestere, fom oplyse den Fordeel, de have
havt af Veienes Forbedring efter Hr. M a c A d a m s Syr
stem, hvilke tiene til at bestyrke de gode Tanker, der i Ab
mindelighed haves om dette.

Det erfares, at Hr. MacAdarn har fra 1816 af
voeret, og er endnll, Overopsynsmand ved de bristolske
Dette Anhang er, som i Fortalen bemærket, ikke aftrykt i
den engelske Original.
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Vomveie, med en Gage, det forste Aar af 400, og siden af
500 L. St.; men, naar man lægger Mcerke til, at 200 L.
St. af den aarlige Gage medgaae til Embedsudgifter, ville
de ovrige 300 L. St., efter Committeens Mening, ikke fin;
des mere end en passende Betaling for Opfyldelsen af de
mange og mvisommelige Pligter, som hans Post paala'gr
ger ham, og de kunne eller bor ikke betragtes som nogen
BelLNningtztil Hr. MacAdam for hans vorige betydelige
og for det Offentlige nyttige Arbeide.
Det erfares endvidere, at Hr. MacAdams tre
Senner ere ansatte fom Overopsynsmcend ved adskillige
Veistykker i flere Dele af Riget, at de have maattet, og
endnu maae, concarrere med andre Veiconductenrer, frem
for hvilke de ingen udelukkende eller fortrinlig Ret have,
eller nogen anden Fordeel end den, deres sisrre Kundffar
ber, Duelighed og Flid give dem, at de have forbedret
na'sten alle de Veie, der vare under deres Bestyrelse, og til
lige meget betydelige« indskrænket Udgifterne ved samme,
og ar deres Indkomster, naar man fraregner de nødvendige
Udlceg og Betalinger til de under dem Dienende, og deres
egne Udgifter, ikke kunne ansees for store for deres eget per,'
sonlige Arbeide, men at de tvcertimod have giort god Fylr
desi for det dem Tillagte, ved den Virksomhed, Duelighed og
Ansirængelse, de have viist i Bestyrelsen, saavel af de Vere,
som af de Veidistricters Indtægter, de have havt under
Opsyn. Tvende af disse hans tre Senner have forladt forr
deelagtige Stillinger, for at bidrage til at bringe Systemet i
Udførelse, og ere fnldeligen berettigede til selv at nyde Frngterne af deres Flid, og deres snurt fortientt Indkomster, uden

9i
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Deling med nogen Anden; der er heller ingen Anledning til
at antage, at Ansøgeren har i ringesie Maade havt nogen
Fordeel af de Salarier, der ere tilstaaede hans Ssnner.
Hvad angaaer den Committeen tilstillede Ansøgning
fra Hr. Wingrøve, da erfares det afAnssgerens egen
Forklaring, ar hans Hensigt er at erholde en Godtgørelse
for det Gavn, fom han formener at have stiftet for det Oft
fentlige; en Fordring, fom Committeen hverken kan drøfte
eller indlade sig paa, da den ikke vedkommer nærværende
Undersøgelses Gienstand; og, da Committeen ikke skivnner,
at nogen Deel af Hr. Wingroves Forklaring taler imod
Hr. MacAdams System, eller dennes Krav paa Belvnning for det, han har udrettet, saa vil den blot fore
drage hans Fremforte uden at tilfoie Noget*).
*) Af denne Committees Forhandlinger, som tilligemed Beretningcn ere trykte efter llnderhusets Befaling, erfares det
(Pag. 58 sequ.), at denne Wingrove var Overopsyns
mand ved Veiene omkring Bath, men at Værgerne for
disse Veie vare saa misfornsiede med hans Bestyrelse, at
en Committee blev nedsat for at giennemgaae hans Regningcr. Det blev derved oplyst, at der var foregaact store
Misbrug, hvilket foranledigede Værgerne til at tilkiendegive Wingrove deres Utilfredshed, i det de dog tilføjede,
at de ikke mistænkte ham for uædle eller egennyttige Hen
sigter, og at de erkiendte, at Veiene under hans Bestyrelse
vare betydeligen forbedrede.
Wingrove erklærede for Parlamentets Committee, at
det ei havde været hans Hensigt med sin Ansøgning, at ned
sætte MacAdams Fortienester, og at, naar han har sagt,
at hans System har holdt Prsve, hvor MacAdams er
mislykket, er derved ikke meent at giøre nogen Beskyldning
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Paa lignende Maade, og med den samme Bemærk
ning, maa den afvise Hr. Lesters Ansøgning, da den
ikke er opfordret til ar domme imellem hans og Hr. Mac,'
Adams Fortienester som Forfattere, eller afgiore, om
Hr. MacAdam har "betraadt hans literaire Enemærr
ker"; heller ikke er det dens Sag at fælde Dom om, hvormegen Fortienesie der tilkommer Hr. Lester for Sammensættelsen af de forffiellige Modeller af Mafliner, som
han har foreviist Commktteen, og fom han har formeent
at vcere anvendelige ved, og nyttige for, Veies For
bedring*).
mod denne, men kun at vise det Held, han selv har havt. Paa
Opfordring at forklare sig nærmere, angav han en Bei mellem
Bath og Bristol, som formedelst Mangel paa Underlag
havde givet efter, saa at endog en Vogn stulde være sun
ken saa dybti den, at Hiulene maatte graves ud. (Dette
Factum blev ogsaa oplyst at have fundet Sted, men paa et
Veistykke, som var under Reparation). Han mcente, at
dette vilde have været undgaaet ved at giorc Veien stærkere.
Han afviger fremdeles fra MacAdam deri, at han
giver sine Veie mere Hoidc i Midten, og at han mener
det ikke mueligt, at staffe en god Vei med et flet Materiale,
hvilket MacAdam lover.
Det sees af Texten, at Committeen ikke har lagt megen
Vægt paa, hvad denne Deponent har anført mod Mac
Adam S System.
*) Det synes, saavidt man af Forhandlingerne i Committeen
kan erfare, at denne Lester i 1803 eller 1804 har udgivet
et Skrift, hvori han stal have fremsat de samme Ideer,
som MacAdam siden udførte, og soreflaaet Brugen af
nogle Mastiner, han havde opfundet, ved hvilke næsten

96

Committee-Bcrctning fra 1823.

SlUtteligen tillader Committeen sig at yttre den -Formening, at Gavnligheden af Hr. MacAdams System,
og folgeligen den Nytte, han har stiftet, ingenlunde visersig i sin fulde Udstrækning paa de Veie, som have været
under hans eller hans Sonners umiddelbare Bestyrelse,
men at den Forandring, der er foregaaet med en betydelig
Deel afVeiene i hele Landet siden Antagelsen af hans System,
er tydelig og alt for meget i Aine faldende til, at den kan
have undgaaet den almindeligste og meesi ligegyldige Iagt
tager; fremdeles, at den allerede havte Erfaring maa
godtgiore, at et System, som endog nu har viisi sig saa
gavnligt, vilde, naar det blev indfort over hele Riget,
baade have de meesi velgørende Fslger med Hensyn til
Veienes Tilstand, og tillige bevirke en Formindskelse t Be
løbet af de nu stedfindende overdrevne og flet anvendte Om
kostninger.

Committee» maa derfor paa det kraftigste anbefale
Huset, i næste Parlamentssession at tage Sagen om Am

lægget og Bestyrelsen af Rigets Veie i Overveielse, i bet
den er overbeviisi om, at, hvor meget der end kan synes at
tale for den Maade, at ansætte til Veiconunitterede et stort
Antal af Adels- og andre uafhængige Mamd, Forpagtere
(farmers) og Handelsmcrnd, saa har Erfaringen langt

fra ikke bekræftet den formodede Nytte af dette store Antal
af Bestyrere uden Ansvarlighed. De sikkre Folger af

Halvparten af Arbeidet kunde spares. Modeller af disse
Maskiner bleve foreviste i Committeen, men de ere ikke
beskrevne.
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at vedblive dette fejlagtige System ville være, at de for ft i eb
lige Districter bringes dybere i Gield, og at de Fonds,
hvoraf Veiene ffulde vedligeholdes, fortæres.
Committeen kan ikke stntte sin Beretning uden at
henlede Husets Opmærksomhed paa den Deel af Hr.
Mac Adams Forklaring, i hvilken han omhandler Muer
ligheden af at forandre Steenbroen i Londons Gader til
jævne og faste Veke, og Committeen kan have den Fornoir
else at underrette Huset om, at man er i Færd med at giere
et saadant Forsøg paa to forffiellige Steder i Hovedstaden,
nemlig paa St. James Sorb *) og over West mim

*)

Da Broen paa dette Torv var i en siet Stand, blev dctbekiendt-

giort, at man ønskede dens Omlægning med nye Granitsteen,

og med den Betingelse, at de gamle Steen stulde tilhore den,
der paatog sig Arbeidet.
L. St. 5,540.

Det ringeste Bud, der stete, var

Man henvendte sig da til Hr.

James

MacAdam, en Søn af Forfatteren til dette Skrift, som
tilbød at forandre den gamle Stecnbroc til en Bei af siagne

Granitsteen for L. St. 521, hvilket Tilbud blev antaget
paa Grund af den store Forffiel i Bekostningerne, og den

fordeclagtige Mening, man havde om MacAdams Sy

stem.

Arbeidet stal ogsaa være blevet udfort, til saavel

Værgernes som Jndvaanernes fuldkomne Tilfredshed.
Den samme James MacAdam har for Committeen
(Pag. 44 og 45 i de efter Underhusets Befaling trykte For

handlinger) forklaret, at han var paalagt, ogsaa at giøre
et Oversiag angaaendc en lignende Forandring ved West

minster - Broen.

Han havde raadet at sælge den Steen-

broe, som nu findes der, da Steen af det Slags, saa-

længe Broelægning endnu anvendes overalt, kunne være
1 Guinea (9 Rbd. 77 ß.r. S.) værdpr. Ton, hvorimod man

(7)
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ft er,'Broen og dens Omliggende. En saadan meget slisker
lig Forbedring har allerede, hvilket erfares af Hr. Mac-

kan have den Granit, som behøves til en Vei af slagne
Steen, for det Halve. Men hvis det blev almindelig Brug
at optage Gadebroen i London, vilde Broeftene naturligviis
blive mindre søgte, ogkundedasonderslaaesforat anvendestil
Veie. Han anbefaler Steenbroes Forandring til Veii alle brede
Gader, men ei i de meget smalle, hvor Vandet let kan blive
staaendc, og hvor Færselen ikke kan fordeles; dog raader han,
ikke at bruge andet end Granit i Byer. Han troer, at,
naar man anvender den samme Omsorg for at rcenholde
og vande en vel lagt Vei, vil Stevet paa den være til
mindre Uleilighed,end paa en Steenbroe, da Vandet lettere
løber af denne sidste. Han regner, at en Steenbroe opslides i 7 Aar (Faderen siger Pag. 46, at den maa omlægges
hvert trebie Aar), og antager at de aarligc lldgifter ved en
Vei ikke ville være | af hvad Broen koster. Naar denne skal
optages formedelst Forandring ved Rør eller andre Værker
under den, behøves en Broelcrgger, som erholder 5 5 6 Sh.
daglig (14 å 17 Mk. r. S. i danske Penge); ved en Vei
kan derimod en Arbeider, som haves for 18 d. (4 Mk. 3
Hl r. S.), giøre det, og uden synderlig Skade for Veien, naar
der drages Omsorg for at lægge Materialet til den ene, og
Jorden til den anden Side, for ikke at blande det sammen, hvorimod det er aldeles umueligt, naar et Stykke
Steenbroe er optaget, at lægge det igien saaledes, som det
var for. Heraf folger ligeledes, at en Vei lettere repare
res end en Steenbroe, og det, uden at Passagen behøver at
stoppes, da man kun vil have smaa Stykker as Veien, af
en Tommes Størrelse, ad Gangen under Arbeide.
Med Hensyn til det her Anførte, om den Lethed, hvormed
en Vei optages, maa det dog bemærkes, at en Conducteur
ved Veien mellem Bath og Bristol, Th. James, har
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Ada m senior's, og Hr. W i l l i a m Ma c A d a nr s For
klaringer, med fuldkomment Held været forsogt (som er
mange af Husets Medlemmer bekiendt) baade i Bristol og
Exeter, og man er nn i Fcerd dermed paa de broelagte
Veie i Grevskabet Lancaster.
Man kan vanffeligen giere sig et Begreb om de For
dele, baade i Henseende til Behagelighed, Beqvemmelighed og Besparelse, fom Indvaanerne af denne store Bye
vilde hoste af en saa vigtig Forbedring, og Committee»
haaber, at det Forjog, man er i F«rd med ar giere i to

for Committeen angivet (Pag. 77), at, da der under en
Bei, som for 2 Aar siden var optaget til 8 eller 10 Tom
mers Dybde, og behandlet efter MacAdams System,
siulde nedlægges et Gasror, befandtes Beten saa haard,
at man næsten ikke kunde faae den op med Spidshammeren
(pick-ax), saa at man opgav at nedlægge dette Ror,
og foretrak at lægge to mindre langs med Siderne i en
Strækning as 300 Yards (450 Alen).
Det har imidlertid ingenlunde været denne ConducteurS
Hensigt, her at sige noget Ufordeelagtigt om MacAdams
Maade. Hans Forklaring om den omtalte Veis Fasthed er
tværtimod givet som en Anbefaling for den, og bor ogsaa
ansees derfor. Det har heller ikke været James MaeAdams Mening, at en Steenvei er mindre fast end en
Steenbroe, men kun, at der til den sidstes Optagelse bchsves en konstmcrssigcn oplært Arbcider, hvorimod Veien kan
optages af en Dagleier.
Det er i øvrigt mærkeligt, at Forskiellen mellem en Broelæggers og en simpel Arbejders Lon kan være saa stor, at
den ferste erholder omtrent sire Gange fta meget som den
sidste, 3 Danmark er Forholdet ingenlunde saaledes.

(7*)
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forffiellige Dele af London, vil lykkes saaledes, at Planen
antages, i det mindste for de store Gader i Hovedstaden, og
den tilfoier, at Hr. MacA d am i mange Aar har anbe
falet Saadant, som indbefattet under hans forbedrede Sy
stem for Veilægning, hvilket vil findes bemcerket i Alt,
hvad han har strebet derom.

I Anledning af den i Beretningen omtalte Omlæg
ning af St. James Torv vil det maaffee ikke være uvelr
komment at læse følgende Anmeldelse i monthly magazine
for Februar 1824:

Vi ere stolte af nt have altid bidraget til at befordre
Udbredelsen af Hr. MacAdam s sindrige Principer-for
ar lægge offentlige Veie. Veilcrgning er en for Samfun
det vigtig Videnskab, og vi have derfor aldrig undladt at
vcere opmcerksomme paa nye Opdagelser i den. De bedste
Veie vare forhen noget lidet hceldende, og rensedes for deres
Dynd ved en Strom af Vand, som flod hen ad Midten;
men Hr. MacAdam har benyttet Naturens Sammen
hængskraft, der yttrer sig ved Legemer af passende Forr
mer, og har tilvejebragt det forønskede Resultat, ved at
formindske Storrelsen af Materialet saaledes, at det
maatte passe. Man kunde forudsee, at hvis denne
Maade var den rigtigste for offentlige Veie, vilde den
og være det for offentlige Gader. Halvdelen af Byelivets
Ubeqvemmeligheder har hidtil vceret en Folge af den in dr
bildte Nødvendighed, at broelcrgge Gaderne med store
t'Uiide Steen. Disse vare beständigen ude af Lave, den
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Stoi, de foranledigede, bar Utaalelig, og de Uheld, som
vare en Fvlge deraf, utallige; Vognenes Slid blev derved
forøget, og man foretrak Broelægning kun, fordi man ikke
kiendte noget Bedre. De Committerede for St. Iames
Sogn have imidlertid, ledede af en roesvcerdig Aand,
ladet Broen optage paa St. James Torv, og Stenene
slaae til et 2Egs Størrelse, samt lægge efter Hr. MacAdams Maade. Dette har havt til Følge, at Torvet
nu frembyder en fasi, jævn og tor Flade, saa at det i
enhver Henseende er at foretrække for ethvert andet Torv i
Hovedstaden. De Committerede for den nye RegentStreet, denne Londons Prydelse, have fulgt dette Ep
empel, og hiin prægtige Gade bliver nu behandlet paa
lignende Maade. Eiendommene maae vinde meget her,'
ved; baade Vogne og Fodgængere ville foretrække den,

da den er fri for den Stoden og den Fare, som finder Sted
i andre Gader, og den vil blive Modens Tilholdssted.
Vi tvivle ikke paa, at andre Districter af Byen, fom ikke
ere regierede af Brøelæggernes stadelige Indflydelse, ville
hurtigen felge disse Exempler, thi, naar man vil giore
en Sammenligning, har den gamle Maade at broelægge

paa ikke noget eneste Fortrin, og vi have ingen andre
Indvendinger hort mob den nye, end Sandsynligheden
af, at den vil foranledige mere Støv; men vi ere jo
endog nu nodte til at vande vore broelagte Gader, og det
samme Middel vil afhielpe det Onde, naar den nye Maade
følges. Store Byer ville saaledes blive befriede for den
Stov, der er i Gaderne, og naar Konsternes Selskab
(society of arts) giorde deres Pligt, bttrde bl for længe
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siden have vceret frie for den anden store Ubehagelighed i
Byerne, den overdrevne Rsg. Vi havde ventet dette
Sidste, endog førend det Forste, men hiint Selskab troer
sig, som det lader, nyttigere beskæftiget med at give Be
lønninger til sindrige og smukke unge Fruentimmer for
Tegninger af Blomster og Sommerfngle.

Om

offentlige Vcies Anlæg og
Vedligeholdelse,
samt Undersøgelser

angaaende

MacAdams System for Veilægning,
saa og

om Brugen af brede Hiul,
ved
James

Paterson,

Bei - Conducteur (Road - Surveyor).

ames Paters on har udgivet to Skrifter
betreffende Veivcesenet, det ene: en Afhandling om offent
lige Veies Anlceg og Vedligeholdelse, udkommet 1819, det
andet, kaldet: Undersøgelser angaaende MacAdams
System rc., trykt 1822. I dette sidste har han, i en
Note Pag. 74, forsikkret, ikke, ved Udgivelsen af den
fsrstncevnte Afhandling, at have kiendt MacAdams

Skrift, uagtet dette allerede da havde oplevet flere Udga
ver; imidlertid er hans Lære dog i mange Henseender
overeensstemmende med hun Forfatters, hvilket han heller
ikke har undladt gientagne Gange at bemærke i de ovennævnte, tre Aar senere udkomne, Undersøgelser angaaende
dennes System. Han har tillige, ved at giennemgaae
dette, fundet god Leilighed til, hvor han er af en forffieb
tig Mening, at yttre denne. Dette sidste Skrift giver
fslgeligen et temmelig fuldstændigt Begreb om Pater
sons Theorie, i det mindste forsaavidt den kommer i Be?
rørelse med MacAdams, og indeholder, som en Folge
deraf, en heel Deel Gientagelser af, hvad der er sagt i den
celdre Afhandling; dog findes i denne adstillige alminde
lige Grundsætninger og Forskrifter, som Droftelsen af
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Ma cAda ms særegne Methode ingen Anledning gav til
fit berore i det senere Skrift. Da dette flutter sig til den
allerede leverede MacAdamske Afhandling, troer Oversætteren det rigtigst, forst at meddele deraf, ffiondt det
er sidst udkommet, hvad der formodes at kunne interes
sere den danske Læser, og vedkommer den omhandlede
Giensiand, og siden at uddrage af den ældre Afhandling de
almindelige Forffrifter, der, hvilket allerede er bemærket,
kun findes i denne, og som synes nødvendige, for at erholde
et, saavidt mueligt, fuldstændigt Begreb om Paterr
sous Grundsætninger angaaende Veilægning i det Hele.

forfatterens Hensigt med sit Skrift af 1822 er, hvil
ket han paa Titelbladet tilkiendegiver, at anstille en Hiv
dersogelse angaaende Beskaffenheden og Fortrinligheden af
den saakaldte MacAdams Maade at lcegge Veie, og

hvorvidt der tilkommer denne Mand den Fortienesie, som
han selv tiltager sig, og Andre i Almindelighed tillægge
ham, derefter at vise, hvori MacAdam feiler, og
endeligen at angive de Regler, der efter Forfatterens Fort
mening bor folges ved Veilcegning, og den Dannelse,

Hiulene bor gives, naar man vil vente at erholde gode
Deie. Efter Forfatterens egen Forklaring (Pag. 9) har
han havt den tredie Udgave af MacAdams Skrift for
sig, men hans Vemcerkninger passe ligesaavel til den ottende
Udgave, som er lagt til Grund for den leverede Oversætt
telse. Da Patersons Skrift er udkommet 1822, og
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adresseret til Underhusets Committee angaaende Landen
veiene, er det besynderligt, at det aldeles ikke omtales i
Beretningen fra den i 1823 nedsatte Committee (see Overr
scett. Pag. 81 til 100), som dog maa antages at have
kiendt det.
I et Slags Forerindring (fra Pag. 3 til 8), i
fen Forfatteren henvender sig til Underhusets Committee
angaaende Veiene, bemærker han, at det efter de neueste
Undersøgelser og forffiellige Forsøg er for 12 Aar siden
blevet almindeligen erkiendt, at det maa ansees umueligt,
at holde Veiene i god Stand til alle Aarstider eller i
ethvert Veirligt, saalænge man bruger sværtlæssede, smalr
hinkede Vogne, øg at det da blev ved Forsøg beviisi, med
Hensyn til brede Hiul, "at naar disses Ring er givrt
fuldkomment cylindrisk, forsges Modstanden mod deres
Fremgang ikke ved at forsge deres Brede"; hvornæsi han
af en Beretning fra en Hr. Jessop citerer den Pttring,
"at man, ved almindeligen at indføre brede cylindriske
Hiul, og flade (ikke buede) Veie, vilde spare een
Hest af fire, og 75 Procent af Veienes Slid.

Forfatteren vedbliver sin allerede 1819 yttrede Me
ning, at tUttgtlcrssede, smalhinlede Vogne nod vend igen
maae, især i vaadt Veir, flade mere end bredhiulede,
som trykke med en, to til tre Gange saa stor, Flade paa
Veimaterialet, og han antager, at MacAdam, fom han
i ovrigt erkiender at have stiftet megen Nytte med Hensyn
til Veiene, har stadet ved sin Paasiand, at kunne ffaffe
disse lige gode, enten man saa bruger smalle eller brede

108

Paterson om Veie.

*),
Hink
og endog paa hvilkensomhelsi Jordbund eller
Underlag, til alle Aarstider, og af hvilket Materiale de
end ere lagte,-Noget, som den sunde Sands modsiger.
Derefter meddeler Forfatteren (Pag. 11—18) en af
ham paa Vedkommendes Opfordring given Veretning om
en Vei, angaaende hvilken MacAdams Betænkning
var indhentet. Denne Beretning lyder saaledes:
"Veien gaaer omtrent en (engelff) Miil over en, flere
Fod dyb, Banke langs Strandbredden, besiaaende blot
af runde Steen fra 2 til 5 eller 6 Tommer i Diameter.
Saasuart Stene over 3 Tømmer arbeide sig op og vise sig
paa Overfladen, blive de bragte til Siden af Veien, og
sonderflagne til den almindelige Størrelse. Dette er for
mange Aar tilbage giort fleve Gange hvert Aar, men
Veien vedbliver at være les og aaben som før. Jeg er af
den Formening, at der ikke vil blive en god og fast Vei
over denne Banke, forend der bringes Steen, slagne til

en passende Størrelse, paa Overfladen til en Dybde af
8 eller 10 Tommer, og sandsynligen vilde det, da Grum
den er saa meget los, virre gavnligt, at lægge nogle faa
Tommer Jord under dem. Men endffiondt den store
Masse Steen, øver hvilken denne Vei er lagt, er af det
bedste Slags, befrygter jeg dog, da den simste Deel af
dem er Under 3 Tommers Diameter, at de ikke, vinde

end bleve siagne til den af Hr. MacAdam foresiaaede

*) Det maa imidlertid dog bemærkes, at MacAdam ikke
synes at have tænkt sig smallere end 5 eller 6 Tommers
Hiul under Fragtvogne. See Pag. 23 og 25.
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Størrelse, ville saaledes sammenfoies, som naar de vare
siagne af storre Steen".
Herover afgav MacAdam folgende Betcenkning:
"Den Vei, De har sendt mig en Beretning om, er
egen i Henseende til dens Beliggenhed, men kan destiagtet
ret vel forbedres. Stranden, den gaaer over, bor giennemsoges, det vil sige, de stsrrr Kieselstene (pebbles) omhyg
gelige» borttages fra Overfladen, fores til Siden af
Veien, og der siaaes, ikke til, som Deres Conducteur
(surveyor) siger, den af mig foresiaaede Størrelse, som
er 12 Lod, men mindre, nemlig til 6 eller 8
Jeg
maa ogsaa giore Dem opmærksom paa, at runde Steen,
som siaaes i to Stykker, ere næsten ligesaa bevægelige og
ligesaa lidet skikkede til at sætte sig fast i en Vei, som om
de vare vedblevne at være rnnde. Stenene ber derfor,
uden Hensyn til deres Vcrgt, siaaes saaledes, at de have
saa mange Kanter, fom mneligt.
Ingen store Steen bor blive tilbage paa Bnnden af
Veien, thi de ville arbeide sig op mellem de siagne Steen,
af hvilke Veien er dannet, men Overfladen, paa hvilken

Veien stal lcegges, bor forsi tilberedes ved at borttage de
store Steen (jeg mener alle over 12 Lod), og maaffee ved

*) Paterson anbefaler til Msnftermaal en Ring, 2^ Tomme
i Diameter. Han forsikkrer, at hvis Stenene ere slagne saa
smaa, at de fra alle Sider gaae giennem denne Ring, saa
ville ikke 5 af 1,000 veie over 8 Lod, men, ved at tage en
Vægt af 12 Lod til Mønster, vil der sindes flere end 20 af
1,000, som ikke ville gaae giennem en Ring af endog 3
Tommer. Jvfr. Noten Pag. 41 og Pag. 129.

110

Paterson om Veie.

at bedække den med Sand, Jord, eller anden blod Mater
rie, og derefter bor de til en passende Størrelse slagne
Steen paalægges, forst til 3 Tommers Dybde, og naar
dette Lag har sat sig noget, men inden det bliver fast, da 3
Tommer til
*).
Man bsr besiandigen vedblive at rive Veien,
medens den sætter sig, saa at ethvert Hiulspor udjcevnes.
Naar den har sat sig, vi! den være fuldkomment jcevn paa
Overfladen. Intet danner en bedre Vei end saadanne
Steen, naar de ere omhyggeligen og vel behandlede".
Forfatteren fortæller dernæst (Pag. 18—24), at han,
for at erholde en fuldstændigere Oplysning angaaende
M a c A d a m s System, end han havde kunnet forffaffe

sig af dennes Skrift, har henvendt sig til to Veiconducten-

rer, som arbeidede efter MacAdams Grundsætninger,
og under hans umiddelbare Veiledning, og mener (Pag.
75), at denne Correspondance viser, at MacAdam ikke
kan opfylde, hvad han lover. Et Udtog er meddeelt af
Svarene, af hvilke det ene kun indeholder den Bemærk)
rung, at den Maade, at lægge Stenene paa en ny Vei i
tynde Lag, efter hans egen Erfaring kun kan anvendes
med Nytte paa en fast tør Grund.
Den anden Veicondncteur yttrer, at 3 eller 4 Tom,'
mer af Materiale ikke vil forflaae paa en ny Vei, hvor del-

passerer 200 eller 300 Lastvogne paa een Dag, og at det
er umueligt, at Bnnden, hvor den er blod, kan bære en

*)

Paterson bemærker, at han i Almindelighed har fulgt

denne Maade, iseer hvor Bunden var tor, og hvor der
var en betydelig Dybde af Materiale.
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sior Byrde, uden en tilstrækkelig Masse af Materiale.
Hvor der ikke er Overfiodighed heraf, anseer han derfor
ikke MacAdams Maade at forbedre gamle Veie
anvendelig.
Da Forfatteren endnu ikke var tilfredsstillet ved disse
Meddelelser, henvendte han sig atter til den sidstnævnte
Veiconductenr, sømsvarede, at alle de Gronsteen (whinstone), han bruger, flaaes til en Vcrgt af 8 Lod, som
han finder en passende Størrelse, hvor Sliddet er maadet
ligt, og Vunden tor,men han troer næsten, at de blive for

smaa, hvor Veien er overffygget af Trceer, Bunden fug
tig, og Sliddet betydeligt. Thi, naar Veien er siidt saa
meget, at Stenene, i Stedet for 8, kun ere 4- Lod eller
saa omtrentafVægt, saa lider den, naar den er halvvaad og
halvtør, meget betydelig Skade derved, at Stenene rykkes

ved VognhiUlene fra et Sled til et andet. Dette, till ir
gemed den store Bekostning, er den eneste Indvending,
han har mod MacAdams System. Han indrømmer,
at der nu er meget færre Spor i de ham anbetroede Veie
end for, men mener, at dette ikke allene kan tilffrives Stener
nes formindskede Størrelse, men tillige og mere bevirkes ved
den Omhu, man har for at forebygge ethvert Spor. Saale
deserder, hele Vinteren igiennem, paa et Veisiykke, som ikke
nærmere er angivet, ansat tre Mand pr. Miil, hvis eneste Ver
stcrftigelse er, at strabe Dyndet bort, og passe paa, atingen
Spor vise sig. Endelige« anfører han, aldrig at have fulgt
MacAdams Maade, at lade en Vei aldeles opsiides
inden den Udbedres, og da at lcrgge en heel ny, hvorimod

han har repareret Veien, inden den blev meget siet, i det
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han anseer det for bedre, at have en god Vei strap, end
Lefte om en ny om nogle Aar. (Pag. 25—31.)
Forfatteren billiger fuldkomment (Pag. 41—44), hvad
Ma c Adanr anfører om Vigtigheden af at holde Veiene
terre, men kroer, at den foresiaaede Maade i Almindelig
hed ikke vil opfylde Hensigten. Han mener og, at naar
Veimaterialet ikke er mere end 3 eller 4 Tommer høiere

end Vandfladen i Grøfterne, og Veien næsten er lige fra
den ene Side til den anden
*),
kan man ikke vente at
holde Grunden under Materialet ter.
Derimod beskriver han (Pag. 44—50) den Maade
ot udterre, som han har fundet meest nyttig, og som alle

rede er angivet i hans foromtalte, i de Londonske Fier
dingaars l Anmeldelser (quarterly review) fvrdeelagtigen
bedomte, Afhandling angaaende Veie. Denne Maade er
følgende: Førend Materialet lægges paa, graves en
Rende langs med Midten af den hele Vei, 2 til 3 Fod

dyb. Den fyldes med Steen op til Overfladen, de Underste
af 6 til 8 Tommers Størrelse, og de everste ligesaa smaa
som Veimaterialet. For at formindske Mængden af de
Steen, som hertil behoves, og for at spare Udgifter, kan
Renden gieres saa smal, som den kan graves. Fra denne
Rende givres hist og her et Asieb, for at lede Vandet hen
til Kanalerne paa Siderne af Veien. Forfatteren amncerker, at han, allerede da hans Afhandling udkom, ved
Erfaring havde ftmdet denne Maade at udtørre saa nyttig,
at han turde forsikkre, at en saaledes behandlet Vei vilde

*) See Oversættelsen Pag. 59, Note, og Pag. 44,
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vcere bedre og varigere med otte Tommer, end den ellers
vilde blive med tolv Tommer af Materiale, og at man
stedse siden, ved Istandsættelse af tilfældig Skade, vilde
spare omtrent det halve Arbeide, og i det mindste en Trer
diedeel af Materialet.

Senere Erfaring har fremdeles overbeviist Forfatteren
herom, og han mener, at det er indlysende for Enhver,
at Fngtigheden paa den Maade aldeles afledes fra Deimar
terialet. Naar dette er ssndersiaaet, fom det bør, vil det
blive saa stcerkt og fast, at lidet eller intet Vand vil kunne

trænge derigiennem, og hvis det stalde ffee, saa ville
disse Nender lede det bort, saa at deres Nytte, fra enhver
Synspunct betragtet, maa være i Sine faldende, ja saa,'
danne Render ere aldeles nødvendige, naar man betcenr
ker, at man fikkrer sig en god Vei ved at holde Grunden
under Materialet fuldkomment tor. Bekostningen er en
Bagatel. To Mile Vei, som efter Forfatterens Anviistung blev lagt efter denne Plan Aaret i Førveien, har
udholdt al Vinterregnen, uden at tage Skade, og tegner
til at blive en af de bedste Veie i Landet. Han har nylü

gen lagt Plan til et andet Veistykke af 10 Mile, for den
siørste Deel af hvilket han har bestemt to saadanne Render,
parallelle og fem Fod fra hinanden, og han anbefaler endog
tre eller fire, hvor der er en stor Vrede af Materiale, undta
gen hvor Veien er lagt over tør Sand eller les Grnus
(gravel). Deres Nytte vil især vise sig i Tseveir efter
nogle Ugers Frost. Veiens Overflade, om den endog er
vaad, bliver i Frosiveir tor, da Vandet indsnges af Veien,

eller bindes af Frosten, men saasnart Toe træder ind, viser

(8)
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det l'ndsttgede etter bnndne Vand sig kgken paa Overfladen,
hvor saadanne Nender ikke findes, og paa mange Steder
bulner Materialet ud, og bliver ganffe løst og aabent.
M a c A d a m selv bemærker (see Pag. 53), at han har erfaret
dette, og at Vognhinlene trængte igiennem til den egent;
lige Jordbund, som formedelst Veiens aabne Tilstand var
aldeles mættet af Vand, samt at mange Veie paa denne
Maade bleve ganffe »fremkommelige. Men hvor Render,
som beffrevet, have været anbragte, har Forfatteren altid
erfaret, at de have indsuget Vandet, og han har bemærket,
at Steder paa Veien, hvor han havde lagt nogle faa
Favne saadanne, vifte sig, i en (engelst) Fierdingmiils Ast
siand, ganffe anderledes for Diet end de andre Dele af
Veien, — de første dunkle og terre, fordi Fugtigher
den var indsuget, — de sidste glindsende og vaade,
fordi den var kommet op til Overfladen.
Efter saaledes at have fremsat sin Mening angaaende
en Veis Udtorring, bemcerker Forfatteren, at han fuld
komment bifalder MacAdams Maade at tilberede Ma
terialet, at lægge det paa, og at holde Veien ved nafbrudt
Opmærksomhed fri for Spor, hvori han dog ikke vil finde
noget Nyt.
Han ganer derncest (Pag. 50—56) over til at tale
om brede Hink, og mener, at saavel Theorie som Erfaring
ere imod MacAdams Lcere. I Anledning af Anmærk
ningen i Noten Pag. 22, at hele Vreden af Hiulet t
mange Tilfælde ikke, formedelst Grundens Ujcevm
hed, vil komme til at berøre denne, men at Trykket vil ffee
forst ved Sømmene, eller paa enkelte Stykker afMate,
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rialet, anmcerker han, at netop det, der her er anfort
som Indvendinger mod brede Hiul, taler allermeesi for
dem, thi hine "Ujævnheder i Grnnden", og de "enkelte
Stykker af Materialet", som modtage Trykket, blive just
ved Uli ig hed en af dette udjævned.' og fastgiorte. Til
ydermere Bestyrkelse heraf anfører han følgende Factnm:
Fra Havnen ved Dnndee til Steenbruddet ved Lochee
er der to Miil, og denne Vei er vel lagt. Der har i de sidste fem
eller sex Aar været kiort en umaadelig Mængde Steen fra
Bruddet til Havnen paa denne Vei, foruden hvad der

ellers er kivrt. Fcerftlen maa derfor sikkerligen have vcrret
fire Gange saa stor paa disse to Miil, fom paa den øvrige
Deel af Veien, og da den største Deel af Stenene er kiort
paa Vogne med brede Hiul, saa maatte Forværrelsen af denne
Deel af Veien, efter MacAdams GrmldsEtninger, i

det mindste staae i Forhold til den forogede Færsel, om
ikke være større, netop paa Grund af de brede Hiul. Men
det Modsatte er Tilfældet, i det Veien fra Havnen til
Steenbrnddet er holdt jævn og fri for Spor, og med for;
holdsmKssigen ringe Bekostning, medens den, ved det

svrste Skridt Uden for Indgangen til Brnddet, bliver fuld
af Spor, og kun med megen Moie og Bekostning kan fra
det Sted holdes fri derfor.
Da MacAdam kalder brede Hiul uhandelige og
nbeqvemmme, bemærker Forfatteren fremdeles, at Opsyns,'
manden ved hiint Værk har fortalt ham, at i Begyndel
sen, da nogle faa af hans Vogne vare, for at spare Ven
penge, satte paa saadanne Hiul, var Kiorekarlenes For

dom mob dem saa flor, at man neppe kunde faae nogen til

(8*)
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at bruge dem, men efter et kort Forjog vare Karlene i
Ordets egentlige Forstand i Strid om dem. Opsynsman
den angav endvidere, at der kieres næsten 36 Centner med
saadanne Hiul, som er omtrent en Trediedeel mere end
ellers, og at Hestene derhos ere i god Stands.
Forfatteren leverer derncest (Pag. 57—72) folgende,
af ham allerede i 1819 udgivne, Afhandling.
(Dm brede Hiul og flere Forbedringer
ved Vogne.

Veimaterialet knuses eller flides, ikke saameget ved
den perpendicnlaire Last eller Tryk af Vognene, naar de
passere over det, som ved Hinlenes Gnidning til Siderne.
Hvis Materialet var saa tæt sammenforet, at ingen Steen
kunde forrykkes, og Veiens Overflade vedblev at vcrre glat
og jævn, saa vilde der ingen Side-Friction finde Sted.
Hmlenes Paavirkning vilde være liig den af en Valse, og
Stenene vilde kun nbetydeligen flides eller knnses. Men
da man ikke kan vente at opnaae en saadan Tcethed og
Jævnhed, saa er det, saalcenge Hkulene ere saa smalle, og
Vognene og Læssene saa tunge som titt, umueligt, at
Veien under deres Paavirkning længe kan beholde en jcevn
Overflade, især i Regnveir. Disse Hindringer vilde
*)

Ved en i Basel den 13de December 1825 udkommen For-

ordning ere Veipengene aldeles eftergivne for Vogne med
Hiulfcrlger af fem franske Tommers Brede og derover.

En

sirehiulet Vogn kan, med fem Tommers Hiul, have 70, med
ser Tommers Hiul, 80 Centners Læs.

Ingen Vogn med

Hiul under fem Lommer maa bruges til Laftvogn.

Paterson om brede Hiul.

117

ophore ved almindelige« at indføre bredfcelgede Hiul.
Dersom Hiulene havde en dobbelt saa storBredesom nU, saa
vilde de virke som Valser paa Veien, ved at sannnenbinde
den, og Overfladen vilde folgeligen altid blive jævn og fri
for Spor. Ligeledes vilde Sliddet eller Beskadigelsen af
Veien blive meget ringe.
Hvis dette overalt antoges,
maatte der efter al Sandsynlighed i det mindste kunne spa
res tre å fire Femtedele af, hvad Veienes Vedligeholdelse
koster, hvilket allene i England vilde aarligen udgiere
Millioner (L. St.)
Nytten af at indrette Hintene paa denne Maade er
bekiendt nok, og tildeels har man ogsaa paaffisnnet den.
Dette er Aarsagen, hvorfor, i næsien alle Parlamentsacter
angaaende Veie, Afgiften af Vogne med saadanne Hint

er nedsat.

Imidlertid er denne Nedsættelse (som i Almim

delighed er til det Halve) ikke forholdsmæssig til den ringe
Skade, disse Hinl foraarsage Veieue. Værgerne (Tru
stees) for Bomoeien mellem Dundee og Montrose (et Dir
strict af 30 Miils Længde), som have henvendt megen
Opmærksomhed paa denne Sag, indste nu dens Nytte

saa tilfalde, og vnske saa meget at indfyre brede Hiul, at
de have nedsat Veipengene for dem til en tredie Deel
af, hvad der betales, naar smalle Hiul bruges, og flere Værr
ger have selv giort Begyndelse dermed. Men uagtet deres
og nogle flere Enkeltes roesværdige Exempel, er jeg dog,
hvad mig angaaer, overbeviist om, at den eneste Maade, at

faae de brede Hiul almindeligen indførte, er ved en Parlar
mentsact, som befaler det. Dette kunde imidlertid ikke vel
st'ee paa eengang; nogen Tid maatte gives for at lade de

118

Paterson cm brede Hiul.

Hiul, som nu ere i Brug, opslides, og for nt faae gkort
andre over hele Riget efter den nye Plan. Men naar det
f. Ex. blev bestemt, at inden to eller tre Aar ffulde alle
Vogne (Gigge, Chaiser og Reisevogne undtagne) have
Hiulfcelger af en vis Vrede, saasom sep Tommer, saa
vilde Forandringen ingen Uleiligheder medfore. Min
Grund for at nndtage Gigge, Postchaiser og andre lig
nende Vogne er, at disse Kioretsier hør vcere saa lette
som mueligt, og at de ikke kunne giore megen Skade
paa Veiene; desuden vilde det være mere vanskeligt at
bevirke en Forandring ved disse end ved Lastvogne. Naar
alle svcrrt belæssede Vogne havde brede Hiul, kunde
Veiene aldrig blive sporede, undtagen ved meget sior Skisdeslvshed; og hine lette Vogne vilde gisre ubetydelig
Skade. Imidlertid burde alle brede Hinl have en anden
end den nn brugelige Form. For Tiden ere Hjulene,
bande de bveb; og de smalfælgede, i Almindelighed afffisnr
fede (dished) paa den udvendige Side, og Enderne af VogtU
nxen berede lidt ned ad. Dette foraarsager, at Hiulene staae
videre fra hinanden foroven end forneden. Ieg mener, Hensigten hermed er, at kunne forvge Vreden af Vognene, uden
nt Hiulene gaae ud af Sporet. For at Hiulene kunne lobe
fladt paa Veien, maae da Ringene være kegledannede,
saa at den ydre Kant er af en mindre Diameter end den
indre. Den skadelige Virkning heraf mærkes rigtig nok
meget lidt ved smalfcelgede Hinl, men eftersom de tage til
i Brede, forsges Skadeligheden. "Et kegledannet Hinl",
siger Hr. Edgeworth, "maa, naar det bevæges frem
ved Apen, deels rulle, deels sindes hen ad Veien, thi den
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mindre Omkreds kan ikke i een Omdreining komme saa
langt fom den simre". "Forudsat", siger han, "at den
større Omdreining er 16 Fod og den mindre 13, saa maa
den Udvendige Side flæbe tre Fod, naar Vognen bevæges
16 Fod frem, det vil sige, den maa flæbe næsten en Femtedeel
af Veien, og naar Vognen var læsset med 10 Tender, saa
maatte Hestene trcekke de to, som om denne Deel af Byr
den var lagr paa en Slcrde". Dette er meget let at oplyse.
Tag for Epempel et Stykke af en Kegle, eller en Top ønn
ker, af hvilken et lidet Stykke i Spidsen er brcrkket af;
lad den t'Ulle paa et Bord, og den vil, i Stedet for at gaae
lige frem, beskrive en Cirkel, og, hvis man sætter en Bolt
eller Axe midt giennem dens Centrum, og lader den bevæge
sig frem om denne Axe i en lige Linie, saa maa den mitv
tvc Diameter flcebe t Stedet for nt Nille. Det er altsaa
ilart, at Hiulringene bsr have en cylindriff Form.
Hr. Edge worth bemcerker, med Hensyn hertil,
ot "alle de Personer af Sagkundskab og Dømmekraft, som
bleve afhørte for Parlamentets Committee, vare enige i
ot foretrække cylindriske Hiul og lige Axer".
De GtUNde, som i Almindelighed anfores mod brede
Hiul, ere efter min Mening nf meget ringe Vcrgt, naar de
behorigen undersoges. Man paastaaer, at disse Hiul ere i sig
selv tungere, og at Vognene ere vanskeligere at trække. Dette
kan maaffee tildeels være Tilfældet for ncervcerende
Tid. De smalle Hiul, som nu for det meste bruges, givre
Spor i Veien, og naar det hcrndes, at eii bredhiulet Vogn
passerer den (hvilket er meget sielden), hindre disse Spor
dens Fremgang, saa at-den maa sittbe langsomt afsted.
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Men hvis alle tunge Vognes Hiul vare af den her foreflaaede Vrede, maatte denne Indvending bortfalde, og de
vilde passere Veien mere jævnt og med lige saa megen Let
hed, fom nu bt smalle Hiul. Hiulenes Tyngde behover,
om de end ere af den dobbelte Brede, ikke at forsges
meget.
en af Hr. Edge worths Bemærkninger siges,
ct "da sex Tommers Hiul kun ere udsatte for lidet mere
end det halve Slid paa Overfladen imod smalle Hiul, saa
behove de ikke at vcere mere end halvt saa tykke, og
endog ved denne Reduction ville de vare længere paa gode
Veie, end almindelige Hiul paa almindelige Veie". Hvad

angaaer den, virkelige« Uler formeenrligen, forøgede Gnid
ning formedelst Hiulets forsgede Brede, da vil denne, om
den end i en ringe Grad fandt Sted, mere end mvdveies
derved, at de brede Hiul ikke saa let g tore Spor, og at der,
som en Folge deraf, ingen Sidegnidning eller Nysten
vil vcere.
Men der kan ingen forøget Friction finde Sted. For
søg have været giorte af de kyndigste Mcend i Faget fol
en Committee af Parlamenter, som i den Anledning var
nedsat, og folgende Citation af deres Beretning kan med
Sikkerhed antages at indeholde Resultaret deraf. "Det er
bevirst ved Forsøg, giorte af Hr. Cumming for Committeen, at naar Ringen af et Hiul er giort fuldkomment
cylindrisk, saa at det blrrer lige meget med den hele Brede,
bliver Modstanden mod dets Fremgang paa
en jævn Vei ikke forvget ved at forsge dets
Brede".
Og i Henseende til den siøre Besparelse,
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det vilde være for Nationen, siger Hr. Jessop i sin
Beretning: "Ieg tør paasiaae, at der, ved udeluk-'
kende Brug af cylindriske brede Hiul og flade Veie,
vilde spares een Hest af fire, 75 Procent ved Veienes
Reparation, og 50 Procent af Sliddet af Toiet, og at
Hiul med Eger, vexelviis bviede mod hinanden, vilde vcere
ligesaa sicrrke som de, der ere kegledannede, og dobbelt saa
varige, fom de nu brugelige Hiul ere paa de nærvær
rende Veie".
Men ikke nok, at saadanne Hml fortiene Fortrin med
Hensyn til de offentlige Veie, de ere ikke mindre at fore;
trække t Landvæsenet. Forst foranledige de smalle Hiul,
naar de synke i blod Jord, Modstand for Trækket;
dernæst veed enhver Landmand, hvad Skade den tilforn;
mende Host ofte tager, naar Iorden saaledes arbeides og
skiceres op, og at mangen en Eng med en stien Grusgang
ikke allene strax taber sit Udseende ved de smalle Hiuls
ødelæggende Paavirkning, men endog siden giver en mim
dre riig Host; dette vilde ganffe forebygges ved at bruge
brede Hinl.
Vi have saaledes seet, at der, ved Indførelsen af

brede Hiul, vilde spares betydeligt paa tilfældige Reparation
ner ved Veiene, at disse vilde beholde en glat og jævn
Overflade, baade til Beqvennnelighed for de Reisende og
til Lettelse for Trækket, og at der ogsaa i Landvæsenet
vilde vindes meget; kort, at brede Hiul, fra enhver
SynspUnct betragtede, forttene Fortrin for smalle. Men
da Stemningen imod de forste er, ftiendt blor paa Grund
af Fordom, saa almindelig, og saa dybt rodfæstet, saa vil
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jeg giere et andet Forsiag, i Folge hvilket smalle Hinl
kunde beholdes uden synderlig Skade for Veiene.
For nærværende Tid gisres Aperne til alle Slags
Vogne af lige Længde, saa at deres Hiul alle have samme
Vidde, og felge det samme Spor. Man kunde ikke
udfinde Noget, som var mere edelEggende for Veiene.
Jeg vilde derfor foreflaae, at Axerne ffulde gisres af for/
skiellig Længde, saaledes at Hiulene af lette Vogne ffulde
lobe to Tommer inden for det nuværende Spor, og at Ap
evne for de tungere Vogne ffulde foreges t Længde, saa at
deres Hiul kunde lobe fra een til fire Tommer uden for det.
Jeg vilde ogsaa foreflaae, at Mail-Coacher og andre tange
Kierewier ffnlde indrettes saaledes, at Baghjulene vare
enten to Tommer indenfor, eller to Tommer Udenfor
Forhiulenes Spor, eftersom man maatte ansee det meest
passende. Hvis Axerne afalle Slags Vogne vare af forskiellig Lcengde, som her er foresiaaet, saa vilde der ingen
Spor blive i Veien. De Stene, som nu forrykkes ved
Hiulene af en Vogn, vilde bringes i Orden igien ved den
næste, som havde en Axe af anden »Længde, og paa
samme Maade vilde Baghiulene af en Vogn giere den
Skade god, som Forhiulene havde foraarsaget. Deter
indlysende, at, hvis denne Plan fulgtes over hele Landet,
vilde det have en meget gavnlig Virkning paa Veiene, og
altsaa bidrage til de Reisendes Veqvemmelighed og til
Trækdyrenes Lettelse. Hvis Forslaget antoges, vilde det
være nødvendigt, i enhver Provinds at ansætte en eller
siere Personer, til at bestemme den forfliellige Længde af
Aperne, hvilke Personer maatte holde en Liste over alle
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Vogne under deres Opsyn; Andragender, Meddelelser og
Klager i den Anledning maatte indleveres til dem, og de
maatte have Magt til at tage under Paakiendelse enhver
Sag angaaende Overtrædelse af disse Bestemmelser
*).
Ingen, fom har overveiet Giensianden, vil ncegte,
at baade Brugen af brede Hiul, og en forskiellig Længde af
Axerne maatte have en god Virkning; hvad mig angaaer,
da foretrækker jeg brede Hiul, og maaffee var det rigtigt,
at ikke engang disse bleve tilladte at have alle det samme
Spor. Men saalcenge det er overladt til Folk selv, enten
at antage en af disse Forandringer, eller at folge det
Gamle, ville de blive ved deres Vane.
Mængden vil, efter en oversiadelig Undersøgelse af
Sporgsmaalet, ansee det for en stor Uretfærdighed, om
Lovgivningen brugte Tvang i et saadant Tilfcelde. Man
vil sige: "Lad Kudffen bruge hvilke Hiul, hvilke Vogne og
saa mange Heste, han vil, naar han blot ikke gier Veien
mere Skade, end den Afgift, han betaler, kan erstatte",
og fremdeles: "at det er en i Dine faldende Ubillighed,
ot tvinge La sir og Fragtvognskudste til at bruge ubeqvemme
Hiul, for at jcevne Veien for Ridende ogFornsielsesvogne".
Den Grundsætning, man heri gaaer ub fra, er vel rigtig, og
dermed lade de fleste Menneffer sig neie; imidlertid holder
det hele Raisonnement dog ikke Stik; thi, hvis det klarlir
gen kan vises, at hvilkensomhelsi af de her forestaaede Forr
*) Af de i Parlamcntscommittcen afhørte Personer har en
John Farey ligeledes anbefalet Axer af en forstiellig
Længde; Pag. 163.
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anbringer vilde vcere : hoi Grad gavnlig baade for enhver
Enkelt og for det Almindelige, saa maa Folks Eensstemmigr
hed i den modsatte Mening, eller rettere den almindelige Lige,'
gyldighed, t Stedet for at giere Lovgivningens Mellem
komst overflødig, snarere, saavidt jeg ffienner, vise Nød
vendigheden deraf. Den hele Sag beroer paa dette Spsrgsmaal: Kandetklarligenvises,atFo rand ringen

vild e medføre saa store Fordele? Dette er allerede
i den Grad beviist, at ingen Tvivl mere kan vcere derom. En
Committee af Parlamentet var, som forhen anført, nedsat
for omtrent 13 Aar siden, for at undersøge den Nytte,
fom kunde ventes af brede Hinls almindelige Indførelse.
Man henvendte sig til de sagkyndigste Mcend i Riget, og
Resultatet var, som allerede bemærket, aldeles til Fordeel
for saadanne Hiul. Men uagtet dette, og uagtet Parla
mentet ved de foretagne Forsøg, i Forbindelse med hine
Personers Vidnesbyrd, var fuldkomment tilfredsstillet,

har dog den almindelige Fordom, som holder saa mange
Tusinder i sine Lænker, eller en anden Aarsag, som jeg
ikke kan udfinde, været saa mægtig, at Sagen næsten er
gaaet i Glemme. Ieg vilde ikke undre mig herover, hvis
det var en Sag af ringe Betydenhed eller af en blot partiel
Nytte. Men Hvo kan tilbageholde sin Forundring over,
at en Ting, af den Vigtighed for Nationen i bet Hele, kan
blive ganffe tilsidesat, efter at den forsi er bragt paa det
Nene, især naar man overvejer følgende interessante (Er;
klaring i en af Beretningerne til den for nævnte Commit
tee af Parlamentet: "Ved vore Veies Forbedring vilde
enhver Green af vort Agerdyrknings,', Handelst og Mannt
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factnrvcesen vinde. Antallet of Heste kunde formindffes
saa meget, at der herved og ved andre Indstrænkninger
vilde, (som sees af en ældre Beretning fra Mai 1809), spa
res en Udgift af fem Millioner (L. St.) aarlig for det Offentt
lige. Bekostningen ved at istandsætte Veie, og Slid paa
Vogne og Heste vilde betydelige» formindffes, og Tusinder
af Tender Land, hvis Afgrvde nu forødes til at fore
unodvendige Heste, kunde anvendes til at frembringe Fode
for Mennesker"
*).
I et Land som Storbrittanien, hvis Handel er mere

Udstrakt end noget andet Lands, og hvor folgeligen gode
Veie ere saa særdeles nødvendige, er der Grund til at
vente, at et System for at vedligeholde gode Veie ffulde
tage sin Begyndelse; men at holde dem i Stand, saalcenge
de nu brugelige Vognhml haves, er nsesien umuligt. Hr.
Hasker, Overopsynsmand veb Mail-Coacherne, anforte

for mere end tolv Aar siden, at der da allene af disse
Vogne var ikke mindre end 220, som tilsammen fløfte fra
11 tit 12,000 (engelffe) Mile dagligen; men hvad er det i
Forhold til det mnaadelige Antal af andre Vogne af alle
Slags. Og disses Hiuls edelceggende Virkning er saa
stor, at det er sagt om Veiene ncer ved London, hvor
Færselen med Vogne er betydelig, "at Materialet efter en
Maaneds Forlob er malet til Stev, bliver derefter snart
halv flydende, og skrabes bort", og at "forffiellige af disse
Veie koste over 1,000 L. St. pr. Miil aarligen at reparere".
*)

Lignende Udtryk sindes i en i MacAdams Skrift citeret
Beretning, som er angivet fra 1811; see Overs. Pag. 37.

126

Paterson, almindelige Regler.

Erklæringer som disse bsr komme mere i Vetragtning end
Folkefordomme, og de vise Nødvendigheden af, at Lovgiv
ningen træder derimellem, for at forandre og bestemme
Vognhiulenes Construction.
Derefter meddeler Forfatteren (Pag. 79—87) fol
gende, tildeels allerede i hans Skrift berørte.

Almindelige Regler.
Det Første, man har at giere, for at erholde en god
Vei, er at danne en eller flere Render under den paa
langs, saaledes som jeg forhen har beffreven (Pag. 112—
114 i Overs.). For lettere at forklare dette, afsætter jeg
her et Stykke af Veien med to saadanne Render.

A. A. vise Grøfterne eller Canalerne paa Veiens
Sider, 2| Fod dybe. B. B. de paa langs gaaende Rem
der under Veien, af ncrsten samme Dybde, og 4 til 5 Fod
fra hinanden. Fra disse giores Aflob hist og her, paa
den Maade, jeg har beffreven, for at lede Vandet bort til
Sidegrsfterne A. A. Hvis Veien ikke er mere end 30 til
40 Fod bred, kan een eller to saadanne Render vcere nok,
men har den en større Brede, vil der rimeligviis behoves
tre eller fire. I min Afhandling foresiog jeg, i Henseende
til Veiens Form, Faldet fra Kanten af Materialet til Si,'
degrosterne til een eller halvanden Tomme for hver Yard(ett
Yard er omtrent ir danffe Alen), hvor Bunden er tor, og
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noget mere, hvor den er fugtig. Men, ved at anbringe
disse Render Under Veien, vil under ingen Omstændighed
behoves sierre Fald end een Tomme for hver Yard. Ester
at disse Render ere giorte, som beskrevet (Pag. 112), og
Veien dannet og tilberedet for Materialet, lægges dette
paa. Den Maade, MacAdam anbefaler, nemlig i Lag
aftre eller fire Tommer, kan vcere god i enkelte Tilfælde, men
vil ikke vcere tienlig som almindelig Regel. Hvis Bunden
er fugtig, og der falder Regn, vil Iorden svulme og arbeide
sig op giennem Materialet (jvfr. Pag. 110), hvor megen
Opmcerksombed og Omhu man end anvender. Ieg vilde
derfor anbefale, i saadanne Tilfælde at lade bet forsie Lag
være fra fem til sex Tommer tykt. Men hvis man da, efter
Mac A dams Plan, vilde lade Materialet ligge, for at
blive fast af sig selv (eller rettere, bevEges og flyttes af

Hintene), og ikke vilde gisre andet end udjcevne det med
River, saa vilde Kanterne af Stenene afslides, og disse
netop desaarsag ikke forbinde sig etter danne en fast Vei.
Der blev nyligen lagt omtrent to Mile Vei under min Ber
siyrelse, hvilket jeg lod give et Lag af henved sex Tommer.

Men, forend denne Vei blev aabnet, lod jeg en tnng Steem
*)
valse
bearbeide den i fire Dage. Dette fastgiorde Mater
rialet i den Grad, at Vognhiulene kun giorde lidet Indtryk.
Som en Folge heraf beholdt Materialet sine Kanter bedre,
end om det var blevet rullet og flyttet af ethvert Vognhinl,
som passerede, og der var mindre Umage ved at rive
*) En saadan Valse af fire eller fem Fods Diameter er ogsaa
anbefalet for Parlamentscommitteen. See Pag, 90 og 159,
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og jævne Veien. Denne Fremgangsmaade, hvis Hen
sigtsmæssighed Enhver maa indste, vil jeg paa det krast
tigsie anbefale.

Hvad MacAdams Maade, at lægge Materialet
paa med en Skovl, angaaer, da er den vist nok meget
gød.
Ieg har stedse forbudt at lægge det paa fra
Vogne (da man saa aldrig faaer de smaa og de store
Steen rigtigen blandede sammen), og lod det i Alminde
lighed paalcegge fra Hinlbere. Men ikke engang dette
blander dem saa godt, forti at kaste dem ud med Skovlen,
og da Blandingen er af stor Vigtighed, saa maa jeg
ganske anbefale den Maade, hvorved dette bedst steer.
Der er en anden Omstændighed at lcegge Mlvrke til her,
nemlig at endffiondt Grunden under Veien aldrig kan vcere
for tor, saa binder Materialet sig dog ikke saa fast, naar
det lægges paa haard Steen eller paa Gruus (gravel),
som paa Jord, Mos eller Sand. Heraf burde man

derfor altid lcegge nogle faa Tommer under Veien, som
et Leie for Materialet, hvor Grunden er Steen eller
Gruus.
Vi komme nu til Stenenes Størrelse. MacAdam
foreflaaer 42 Lod som Maximum.
Men, ved at brage
Mining som Rettesnor, har jeg bemerket, at der er mange
Steen under den angivne Vægt, som dog ere af en meget
upassende Skikkelse og Størrelse — endog fra tre til fire
Tommer mellem yderkanterne. Desuden ere Vcegtffaaler
ikke saa transportable eller saa beqvemme, som Maaleringe.
Den, jeg scedvanligen bruger, er 2£ Tomme i Diameter, og
Stenene ber flanes saaledes, at de stmste kunne gaae derr
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igiennem fra alle Sider. Ved denne Fremgangsmaade
erholder man Materialet mindre, mere eens, og mere sikr,
kantet afSkikkelse, end efter Mac-Adams. EnUerfarm
vilmaaffee i Begyndelsen tænke anderledes; men det er
en Kiendsgierning (see Noten Pag. 109), at, naar man
bruger min Ring som Prove, vil man af 1,000 Steen
ikke finde fem, som veie mere end otte Lod, og ingen af upas
sende Skikkelse eller Sterrelse, hvorimod man, ved at bruge
Mac-Adams Vægt, vil have mere end tyve rtf 1,000,
som paa langs ikke ville gaae igiennem en Ring endog af tre
Tommer. Det er nu henved tre Aar siden, at jeg forste
Gang horte om hans Menstervcegt. I den Tid har jeg
havt Folk i Arbeide, som brugte baade den og min Mem
stem ng, men jeg har altid fundet, at mit Materiale er
saa meget mindre, at det koster omtrent en Femtedeel
mere at siaae, end hans.

Jeg vilde derfor i det Hele anbefale Ringen, som for,'
trinlig t enhver Henseende, fremfor Vægten, og jeg tvivler
ikke paa, at det endog vilde være nyttigt, at formindske
Ringen noget, hvor Grunden Under Deren er fuldkomment
udtvrret paa den Maade, jeg har beskrevet.

I min crldre Afhandling foresiog jeg, hvor Grunden
var 6Lob, at lægge noget større Steen i Bunden, end
ovenpaa. Dette har jeg i forstiellige Tilfælde feet at giere
Nytte, men ved at folge min Maade at udtørre, som
aldrig burde forsømmes, bliver det aldeles overflødigt
*).
*) 3 denne Afhandling har Forfatteren giort opmærksom
paa, at Grundstcen, hvor de bruges/ bsr være betydet,'-
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I Henseende til Materialets Beskaffenhed, kan jeg
ikke vcere enig med MacAdam, at ethvert Slags
vil danne en god Ver, saalcenge det varer.
Thi efter Andres Anbefaling, og imod min egen Mening,
tildeels fordi jeg blev forledet dertil af MacAdam, lod
jeg paa en Miil Vei, som sidste Foraar blev lagt, bruge
et Materiale, der, naar man vilde troe ham, maatte an
sees fom fortræffeligt, men hvilket jeg nu har den AZrgrelse
og Skam at see blive til Dynd t Regnveir. Jeg erklærer,
at jeg, uagtet forskiellige Personer anbefalede det, hvorimel
lem en gammel Veibetient, ikke vilde have givet mit Sanu
tykke til at bruge disse Steen, naar det ikke havde vceret i
Betragtning af M a c A d a m s
Den bestandige Omhu, som MacAdam tilraader,
for arrive, jævne og udflette ethvert Spor, som Hiulene
gisre, indtil Materialet har sammenfoiet sig, kan ikke nok)
som anbefales. Veienes gode Tilstand beroer, som forhen

bemerket, fortrinligen herpaa.

Forfatteren flutter med at bemærke, at han er overe
beviisi om, at man ved at folge de her angivne Regler vil
erholde bedre Veie, end man hidtil i Almindelighed har
gen større end de andre, og at de bor slaacs i
Veicn selv, da de ved Stagningen fastgiores i Grunden,
og sammcnfsies næsten som en Steenbroe, saa at de min
dre Steen, som siden paaloeggeS, ikke kunne arbeide fig
ned imellem dem.
*) Det er Skade, at Forfatteren ikke nævner, hvilket Slags
Steen det er, der saaledes saa slet har svaret til Hensigten.
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havt, men man vil desuagtet aldrig naae den Fnldkomr
menhed, man suffer, ferend de foreflaaede Bestemmelser
angaaende brede Hiul m. m. antages.

Hertil kan endnu foies folgende afForfatterens celdre,
Pag. 105 omtalte, Afhandling uddragne Bemærkninger.
Man bvr vel, saa meget fom mueligt, føge at give en
Vei en lige Flugt, som den korteste, men det er af mere
Vigtighed at undgaae Bakker, om endog Veien derved
stulde blive noget lcengere, thi at giennemskttre disse, og
opfylde de lave Steder, er et saa kostbart Arbeide, at det
kun kan tilraades, hvor der er lidet at udgrave, og Opfyldning er aldeles nødvendig. Enhver erfaren Veilægger vil
sikkert finde det, i saadanne Tilfalde, rigtigere at forlade

den lige Linie, og enten gaae uden om Bakken (hvorved
der desuden ikke tabes saa meget i Henseende til Korthed,
fom man i Almindelighed troer) eller, hvor dette ikke er
mueligt, lægge Veien over Bakken i jævne Krumninger.
Der er desuden ved Voininger i Veien det Gode, at de
forstiellige Udsigter, som derved aabnes for den Reisende,
adsprede ham, og bevirke, at han finderVeien mindre lang.
Men endskivndt, fom anført, en flad Vei er at fore
trække for en bakket, vilde det dog ikke være rigtigt, om
man end uden Vanskelighed kunde giere det, at lægge en Vei
fuldkomment horizontalt, ikke engang til en (engelff) Miils
Længde, thi det er en almindelige», i det mindste for alle
Fragtvognskudffe, bekiendt Sag, at Heste Udmattes mere,

ved at trcekke et Lies et langt Stykke Vei, naar dette er
(9 *)
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aldeles fladt, end naar det jcevnt afvexler med here og
lave Steder, og det af den naturlige Grund, at i sidste Tilfælde forffiellige Muffler blive anstrcengede(Pag.i9, Note).
Naar man ikke kan folge den lige Linie, og det i
ovrigt er ligegyldigt, til hvilken Side man beier Veien, bor
man ved Valget fremdeles vcere opmærksom paa Jordbunr
dens Beskaffenhed, Tørhed rc., og hvor man nærmest og
lettest kan have et godt Materiale.
Hvor det er nødvendigt ar lcegge en Vei langs med
en Bakke eller en hældende Grund, og man maa udgrave
den ene Side, for at opfylde paa den anden, saa ar Veien
gaaer deels over fast, deels over opfyldt Grund, bar man,
da Opfyldningen altid synker, giere den Deel af Veien,

som er lagt derpaa, noget hsiere end den faste Grund;
hvormeget, beroer paa Jordbundens Beskaffenhed, men
en Tomme for hver Fod, der i Holden er opfyldt, vil for
det meste være tilstrækkeligt. Det varer i Almindelighed
sex Maaneder, inden den ganste har sat sig
*).
Ved Valget af Materialet bør man altid søge de
haardeste og varigste Steen, som kunne erholdes. Dog
ere de haardeste ikke altid tillige de varigste, da de kunne
være sprede, i hvilket Fald de strap knuses af Vognhiulene,
og blive til Stev, hvorimod andre, stiondt mindre haarde,
kunne vcere saa seie eller faste, at man har ondt ved at

faae dem i Stykker.

•)

Det kan derfor antages som en Ne-

For Committee« er (Pag. 183) bemærket, at Grøfter ved

saaledes anlagte Veie bør være paa den Side, hvor Bak-

ken er, for at modtage det fra den kommende Vand,
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gel, der ikke har mange Undtagelser, at jo vanskeligere

Stene ere at siaae, desto varigere ere de.
Strandgruus (pit or water gravel) ev undertiden ret
godt med Hensyn til Varighed, men, da det for det meste
besiaaer af haard Sand, og smaa, glatte, runde Steen,
vil det ikke let sammenfsies, og danner sielden en ret sicerk
Vei. Det tiener bedst, hvor Grnnden hverken er for vaad
eller for tvr; dog bor det ikke bruges til stærkt befarne
Veie, med mindre man ikke kan erholde Steen.
Ved at tale om Skadeligheden af Spor i Veiene, og
for at vise, hvor vigtigt det er, at afvcerge disse, anfører
Forfatteren, som Noget, han mener, Mængden ikke læg«
ger Mærke til, at Hiulene, ved at gnide til Siderne, hvilket
hin kan ffee, hvor der er Spor, afslide af Materialet mere
end dobbelt saa meget, som Skinnernes Flade kan siide,
naar Veien er jcrvn. Desfornden foranledige Sporene,
at Vandet bliver staaende, hvorved ogsaa Vejmaterialet
slides; ligesom og Hiulffinnerne lide, Trækdyrene Udmatt

tes, og Seletoiet vdelægges
*).
Saasnart derfor det nyligen paalagte Materiale

begynder at forrykkes af Hmlene, eller at vise Spor, bsr
det udjævnes, enhver Forhsining borttages, og alle Spor,
Huller eller Ujævnheder opfyldes.
Herved vinder man
tillige, at Veiens hele Brede bliver lige meget befaret; thi
da de Steder, hvor nyt Materiale er paalagt, i Begym

delsen maae vcrre noget tungere at kiere paa, saa ville
*) I Hannover er det ved Opslag paa Veiene under en Rdlrs.
Strassorbudt at kisrc i Spor.
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Kudskene fege at undgaae dem saalcenge, indtil den svrige
Vei bliver sporet, og paa den Maade flides alt Materia
let lige meget.
Naar et Veistykke eftersees, er det sædvanligt at
begynde ved den ene Ende, og at udfylde alle Spor og
Ujævnheder, store eller smaa, eftersom man sieder paa
dem; men denne Maade er urigtig, især om Vinteren.
De vcerste Steder bor altid forsi istandsættes, og oste vil
det findes, at nogle behebe Eftersyn tre ja vel fire Gange
saa ofte fom andre.
Den bedste Tid, til at lægge nyt Materiale paa en
Vei, er Foraar og Efteraar, naar Veien hverken er for

vaad eller for tor. Inden det paalcegges, bvr Veien vel
renses for Dynd, da Materialet ellers ikke vil fammen;
foies, men enten synke ned mellem Dyndet, eller ved
blive at kastes fra den ene til den anden Side ved Hjule
nes Sidegnidning.
Man bor vel til enhver Aarstid boere opmærksom paa,
at der er frit Aflod for Vandet, men den egentlige Rens
ning af Grøfterne steer rigtigst t August og September,
da Græsset efter den Tid ikke vil groe saameget inden
Vinteren, at det kan ffade dem.

Kort Fremstilling af Reglerne for Veilæguing.

Efter saavel Mac Adams fom Patersons Yt,
tanger synes det, der fornemmetigen er at iagttage ved
en Veis Anlæg, at kunne indbefattes i folgende Reglet,
hvilke her kun korteligen angives, med Henviisning til de
Steder i det Foregaaende, hvor de udforligen ere
Udviklede.
1. Ved at vælge Flugten for en Vei, bør man vel,
saameget fom mneligt, følge den lige Linie, som den, der
er den korteste, men dog foge at undgaae Vakker, da dis
ses Giennemskwring, og de lave Steders Opfyldning er
forbandet med mange Bekostninger. Man maa derfor
heller i fornødent Fald lede Veien uden øm, eller lægge
den øver Bakken i jævne Krumninger. Dog bør den rkke
lægges fuldkomment horizontal, da en saadan Vei trætter
Hestene mere, end den, som afveplende stiger og falder

noget lidet, thi, ved at gaae, snart op, snart ned, ad en
Bakke, anstrcenge de forstiellige af deres Muffler (Pag.
131). Herved befordres ogsaa Vandets Afledning (Pag.

19, Note). Hvor Opfyldning behoves, bor, da denne
altid synker noget, lægges omtrent en Tomme mere for
hver Fod, der er opfyldt i Heiden (Pag. 132).
2. Naar Veiens Flngt stal forandres, og det i
evrigt er ligegyldigt, til hvilken Side, bor man vcelge

-—-
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den, som Jordbundens Beffaffenhed, saasom dens Tørhed
m. v., og Letheden at erholde godt Netmateriale, tilraade,
(Pag. 132).
3. At holde Veien tøv, er af den ydersie Vigtighed,
og dens Beffaffenhed beroer ganffe derpaa. Vandets
Afledning er folgeligen en Hovedsag ved alle Ve-anlæg
(Pag. 52 61, Pag. 112). Enhver Vei bør derfor lægges

noget hoiere end de tilstedende Jorder, og saameget, at
dens Bund er hoiere end Vandfladen i Grøfterne. MacAdam nævner tre eller fire Tommer (Pag 59 og Noten),
men dette finder Paterson at være for lidet (Pag. 112).
Af samme Grund ber Veien ogsaa veere noget helere
i Midten end paa Siderne. Ma cAdam anseer tre Tom
mer tilstrækkeligt for en, 30 Fod bred, Vei (Pag. 44),
men har og opgivet et saadant Fald for 18 Fod (Pag. 19
Note). Pa ter son nævner en Tomme for hver Yard (tre
Jod) (Pag. 127).
Imidlertid bsr Faldet fra Midten til Siderne ikke vlere
simre, end 6er til Vandets Afledning behøves, thi enhver

skraa Vei er nbeqvem og farlig at klore paa, og Vognene
ville paa en saadan stedse holde sig i Midten, og hurtigen
silde Veien huul der (Pag. 19, og den der hensatte Note).
Grvfterne ber altid holdes aabne, for at Vandet
stedse kan have frit Aflob (Pag. 22 og Pag. 134), og, naar
en Vei er lagt langs med en Bakke, bør der være Grvs>
mellem denne og Veien, for at modtage det fra Bakken
Nedrindende Vand (Pag. 132, Note).
Paterson raader endvidere, atgravepaa langs under
Veien en elser flere, to til tre Fod dybe, Render, fom fyldes
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med store Steen, og fra hvilke Afiebgiores til Sidegrsft
terne (Pag. 112—114 og Pag. 126).
Hvor Kilder træffes, vil en Rende være nyttig, for
at samle og asiede Vandet (Pag. 71, Note).
Hegnet ber ikke være mere end fem Fod i Heiden
over Midten af Veien, og der bør ikke findes Træer paa
denne, da disse samle Regnvandet, og forhindre Veiens
Udtørring (Pag. 22, og Noten der).
4. Hverken' under eller i Veien bor lægges store
Steen, da disse ved Fcrrselen ville arbeide sig op (Pag. 9,
Pag. 55 og Pag. 109), men Materialet bor besiaae blot af
iluflagne Steen, uden Blanding af Jord eller Andet, for hvib
ket det derfor maa vel renses, inden det paalægges (Pag. 59).
Dog kan Jordbundens Beskaffenhed, uaar den for Ep
empei er meget les eller fugtig, undertiden giore det gavni
ligt, at lcegge tinder Steenlaget nogle Tommer Jord
eller deslige (Pag. 56, Note, Pag. 71, Note, Pag. 108,
Pag. 110, Pag. 128).
De haardefte og seieste Steen ere de varigste (Pag. 132).
5. Stenene sonderflaaes i saa smaa Stykker, at

de siorste ikke vete mere end tolv Lod, og, jo flere Kanter
de have, desto bedre er det, da disse ttene til at bringe
Materialet til at sammenfoies, saa at det bliver en fast
Masse, der er uigiennemtrængelig for Vand (Pag. 41,
Pag. 49, Pag. 109). Man kan ogsaa bestemme Stenenes
Størrelse ved Maal, nemlig ved at kaste dem giennem en
Ring af
Tommes Diameter (Pag. 41, Note, Pag. 128).
Dersom man ffulde finde det rigtigt (jvfr. Pag. 44,
Note) for Veie i Danmark, hvor ncesien ingen bredhmr
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lede Vogne passere, nt slaae Stenene noget mindre, maa
natnrligviis ovennævnte Ring afpasses derefter.
En luft Kasse af et bestemt CubikrIndhold, hvis
Dcrksel er giennemboret med Huller af den antagne Vidde,
vil kunne være en passende Control med Steenflagerne,
saavel med Hensyn til Stenenes Stvrrelse, som den
Qvantitet, der er flaaet.
6. Stenene ber ikke flaaes paa Veien selv, men ved
Siderne as den (Pag. 45, Pag. 109). Det skeer bedst i
en siddende Stilling med smaa Hammere. Fruentimmer,
Børn, og gamle Folk kunne bruges dertil (Pag. 48).
7. Stenene bor ikke lcesses af en Vogn eller Hmlber
paa Veien, men kastes henover den med en Skovl, for
at spredes saa meget som mueligt, og for at de store og de
smaae Stykker kunne blandes sammen (Pag. 45, Pag. 128).
Inden de paalwgges, ber Veien vel renses for Dynd
(Pag. 134).

Et Lag af ti Tommers Tykkelse vil i Almindelighed
være tilstrækkeligt (Pag. 40, Pag. 44). Ma c Adam
raader, at lægge nogle Tommer paa ad Gangen (Pag. 47,
Note, Pag. 56, Note, Pag. 110), og Pa terson er
af samme Mening, hvor Vunden er tor; i andet Fald vil
han have det ferste Lag fem til sex Tommer tykt (Pag. 110,
Note, Pag. 127). Andre foretrække at lwgge det hele Lag
paa eengang (Pag. 5'7, Note, Pag. 110).
Stenenes Paalcrgning ffeer rigtigst i fugtigt Veir, dog
ei om Vinteren (Pag.47, Note, Pag. 57, Note, Pag. 134).
8.
Saalcenge, indtil Veimaterialet er blevet fast,
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bor de ved Vognhinlene gierte Spor flittige« ndjævnes
med en Rive (Pag 48, Pag. 110, Pag. 111, Pag. 133).
Paterson og Flere raade, inden Veien aabnes til
Brug, at lade en tnng Valse gaae over den, for at fasir
giere Stenene (Pag. 127). Denne Fremgangsmaade
synes især at maatte anbefales, hvor der, font i Danr

mark, bruges blot smalhiillede Vogne.
9. Naar, ved en Veis Reparation, flere Steen paar
fores, hvilket dog ikke bvr skee, saalænge der er et Lag af
ti Tommers Tykkelse (Pag. 44), bor noget af det gamle
Materiale ophakkes, for at det kan sammenfvies med det

nye (Pag. 47, famt Noten).

Ved en sagkyndig Mands Hielp fremsættes herved
Beregninger over, hvad Veiarbeide, udfortester de i dette

Skrift udviklede Grmidscetninger, antages at ville koste.
En Steenflagers Dagløn beregnes til 36 ß. Selv.
Han antages at kunne flaae dagligen fra 16 til 32
Cubikfod Steen til en Vcrgt fra 10 til 12 Lød, og fra 6 til
12 Cilbikfod til en Bargt fra 2 til 6 Lød.
Granitsteen af det Slags, søm anvendes til gøde
Broesiene, kosier i Kjebenhavn fra 11 til 15 Nbd. r. S.
pr. Cubikfavn eller 216 Cubikfod, men til Veimateriale
ville mindre Steen af samme Slags, saasom casserede
Vroesteen, være ligesaa tienlige, og disse kunne for;
modentligen haves for meget bedre Kiob; dog, da det
er vanskeligt at bestemme Prisen, hvilken paa en Artü
kel, som Steen, kan være meget forstiellig, er for
de nedenstaaende Beregninger Middetprisen i Kiobenhavn

140

Beregninger.

lagt til Grnnd.

Det maa imidlertid bemcerkes, at man,

ved at anvende mindre store Steen, foruden den ringere
Jndkiobspriis, endnu vil have den Fordeel, at de koste

mindre at sonderflaae,

og i samme Forhold mindre til

Vcerktoiets Vedligeholdelse,

hvorved en ikke Ubetydelig

Forringelse i de nedenfor Udregnede Bekostninger vil bevirkes.

En ni Alen bred Ver behover, for at belægges med

siagne Steen til 10 Tommers Dybde, for hver Quadratfavn 30 Cubikfod, og for hver lobende Favn eller 3 Alen
90 Cllbikfod;

altsaa udfordres for en Miil eller 4,000

Favne af den nævnte Brede 360,000 Cubikfod eller l,666f
Cubikfavne.
I. Naar Steen af en Vttgt fra 10 til 12 Lod bruges,

og man i Giennemsnit antager, at en Mand dagligen
siaaer 24 Cubikfod, vil 90 Cubikfod være 3^ Dages Arr

beide, og koste 1 Rbd. 39 ß. Selv. En Cubikfavn at flaae
vil koste 3 Rbd. 36 ß. Selv, og Steenflagningen for en

Miil udfordre 15,000 Arbeidsdage; folgeligen ville, naar 100
Mand haves i Arbeide, disse bruge 150 Dage, og Beta

lingen, å 36 ß. pr. Mand, udgiore . 5,626 Rbd. ; ß.S.

Værktoiets Anffaffelse og Vedlü
geholdelse antages pr. lobende Favn

Vei at ville koste 40 ß. Selv .

.

.

1,666 — 64 —

Udplaneringen samt Iordveienes

Rensning regnes pr. lebende Favn

Vei til 16 ß. Sslv

666 — 64 —

Opsigten kan fores af en Mand,

der beregnes til 64 ß. daglig, hvil7,958 Rbd. 32 ß. S.
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7,958 Nbd. 32 ß. S.

ket, naar 100 Mand haves i Ar/
beide, vil Udgisre for 1L0 Dage .
Hvis det dobbelte, eller et endnu
stvrre Antal Folk haves „ fa a at Ar
bejdet udfores i den halve eller korr
tere Tid, vil denne Udgift i samme
Forhold formindffes.

100 —

—

LÖL8Ndb.32ß. S.
hvilket pr. Quadratfavn vil Udgisre
64t 7t ß. Selv, eller pr. lobende Favn
2 Nbd. ß. Selv.
Hvis Stenene skulle kisbes, ville
lz666f Cubikfavne, naar Prisen
beregnes til 13 Rbd. Selv pr. Cm
bikfavn, koste
21,666 — 64 —
~29,725 Nbd. r ß. Si
Men, da man i Almindelighed
antager, at der, hvor Vei for har
vceret, vil findes i det mindste en
Trediedeel af Stenene, saa kan frar
drages
7,222 — 21| —
saa at Udgiften for en Miil, 9 Al. bred,
Vei, lagt til 10 Tommers Dybde
af 10 ril 12 Lods Steen vil blive . 22,502 — 74f —
II. Hvis det maatte findes, at Steen af 10 til 12
Lods Vcegt ere for store for danske Veie (jvft. Noten Pag.
44, og Pag. 137), og man foretrækker Steen fra 2 til 6
Lod, ville Bekostningerne blive saaledes:
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Naar en Mand antages daglige« at siaae 9 Cubikfod,
ville90 Cnbikfod, fom er det, der behøves for en lobende Favn
Vei, vcrrelO Dages Arbeide, og koste 3 Nbd. 72 ß. S. En
Cubikfavn at siaae vil koste 9 Nbd., og Steenflagningen for
en Miil udfordre 40,000 Arbejdsdage, eller 100 Mand ville
behove 400 Dage, og Arbeidslennen belebe, å 36 ß. Selv,
15,000 Rbd. ß.S.
Voerktsiets Anskaffelse og Vedliger
holdelsepr. lebende Favn Vei 64 ß.S. 2,666 — 64 —
Udplaneringen samt Iordveienes
Rensning, ligeledes pr. lebende Favn
Vei 24 ß. Selv
1,000 — t —
Opsigten, en Mand i 400 Dage
å 64 ß. daglig
266 — 64 —
hvorved gisres samme Vemcerkning
som ved den foranstaaende Beregning
18,933 Rbd. 32 ss. S.
hvilket pr. Quadratfavn vil udgisre
1 Rbd. 55/v ß. Solv, og pr. lebende
Favn 4 Rbd. 70f ß. Sølv.
Stenene, 1,6661 Cubikfavne, å
13 Rbd. S
21,666 — 64 —

40,600Nbd. r ß.S.
hvorfra drages, da en Trediedeel
antages at findes i Veien .... 7,222 — 21| —
i Alt for en Miil, 9 Alen bred, Vei,
lagt til lo Tommers Dybde af 2 til
6 Lods Steen
33,377Nbd.74§ß.S.

Beregninger.
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Naar de her antagne Betalinger bruges til Maalestok
for en gammel Chaussees Reparation,

saaledes font

MacAdam har forklaret (Oversættelsen fra Pag. 44 til
Pag. 49), ville Bekostningerne blive:

III. Naar Stenene flaues til en Vcegt fra lO.nt 12 Lod.
En Mand antages at kunne ophugge til 4 Tommers
Dybde dagligen 4 Qvadratfavne eller 36 Quadratalen,

som er

lobende Favn, af en 9 Alen bred Vei, og føre

Stenene til Siderne.

Folgeligen ville 100 Mand behove

til en Miil 30 Dage, og Udgiften, å 36 ß. dagligen, blive

1,125 Rbd.

ß.S.

Stenene, fom findes i en gammel

Vei, ville for største Delen være mm;
dre end nye Steen, og ville ved Veir
ens Ophugning allerede tildeels vcere
sondersiagne; det kan derfor med Foie

antages, at Steenflagerne maae være

i Stand til at flaae dobbelt saa meget

som af nye Steen, altsaa 48 Cubikfod
dagligen, og,dadet hele Qvantnm, der

udfordres til en Miil, er 144,000 Cu;
bitfod eller 666f Cilbikfavne, vil dette

Arbeide udkræve 3,000 Dage,

eller

for 100 Mand 30 Dage å 36 £. .

. 1,125 —

—

Vcerktoiets Anffaffelse og Vedlige,'
holdelse pr. løbende Favn Vei 8 ß.

.

333 — 32 —

Udplanering rc. 6 §. pr. lobende
Favn

..................................................

2o0

r

2,833 Rbd. 32 ß. S.

144

Beregninger.
2,833 Rbd. 32 ß. S.

Opsigten, en Mand i 30 Dage n
64 ß........................................................

20 —

;

-

altsaa i Alt for en Miil gammel Vei,
optaget til 4 Tommers Dybde,

og

behandlet efter Ma cA da m s Maade
med 10 til 12 Lods Steen

.

. 2,853 Rbd. 32 ß. S.

.

hvilket pr. Qiradratfavn ndgivr 22§§ ß., og pr. lebende
Favn 68*i ß.

IV. Na ar Stenene flaaes tit en Vægt fra 2 til 6 Lod.
Til Ophugningen og at fore Stenene til Siderne, som
ovenanfort, 100 Mand i 30 Dage å 36 ß.

1,125 Rbd. ; ß. S.
En Mand antages at kunne daglü
gen flaae IL Cubikfod, altsaa udfor,'

dres for 100 Mand 80 Dage å 36 fi. 3,000 —

;

—

t

—

Vlerktsiets Anffaffelse og Vedlige
holdelse pr. lebende Favn 12 ß.

.

.

500 —

Udplaneringen rc. 8 ß. pr. lobende
Favn..................................................

Opsigten i 80 Dage å 64 ß.

.

.

333

— 32 —

Z3

— 32 —

altsaa i Alt for en Miil gammel Vei,
optaget til 4 Tommers Dybde, og

behandlet efter MacAdams Maade
med 2 til 6 Lods Steen

.

.

.

. 5,011 Rbd. 64 ß. S.

hvilket udgier pr. Qiladratfabn 40/^ ß. og pr. løbende
Favn 1 Rbd. 24^ ss. Selv.

