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Til: 

DVSs Medlemmer 

9. februar 1998 

MEDDELELSE NR. 98 - 1 

Indhold 
1. Generalforsamling 1998 

2. Milepæle i Danmark. Foredrag den 25. januar 1998 af Jens Johansen 

3. Bogen 'Lov og landskab'. Disputats af Annette Hoff 

4. 'Amtmand Hoppes br-0'. Artikel af Kirsten-Elizabeth Høgsbro 
' 

1. Generalforsamling 

11 
DVS indkalder herved t~rdinær generalforsamling 

onsdag den 25. februar 1998 kl. 15.00 

1 

Vejdirektoratet, Niels Joels Gade 13, København K. 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af 

beretning . 

./. Bestyrelsens beretning for 1997 vedlægges. 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år. 

Revideret regnskab vil blive fremlagt ved generalforsamlingen. 
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4. Aktivitetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse 
af kontingentsatser . 

.!. Forslag til DVS medlemsarrangementer 1998 vedlægges sammen med "Hovedtal 
.!. vedr. Budget og regnskab 1997 og budget 1998". 

Bestyrelsen foreslår ikke ændringer i de nuværende kontingentsatser, som udgør 
500 kr for virksomheder, organisationer, institutioner m.v. og 100 kr for 

personlige medlemmer. 

5. Valg af medlemmer til Selskabets bestyrelse. 

De af Generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

Civilingeniør Georg Christiansen, civilingeniør Finn Hemmingsen, arkivar 

Michael Hertz, dr.phil. Per Ole Schovsbo og cand.mag. Mogens Schou Jørgensen. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nævnte, som alle er villige til genvalg. 

Civilingeniør Ivar Schacke er opstillet til nyvalg. 

Bestyrelsen foreslår Ivar Schacke indvalgt i bestyrelsen. 

6. Valg af formand. 

Den nuværende formand, civilingeniør Georg Christiansen, har ikke ønsket at 

opstille som formand for en ny periode. 

Bestyrelsen foreslår i den forbindelse, at civilingeniør Ivar Schacke, såfremt han 
er indvalgt i bestyrelsen under pkt. 5, vælges som formand for DVS. 

7. Valg af revisor. 

Som revisor foreslår bestyrelsen nyvalg af civilingeniør Børge Ramme, idet den 

nuværende revisor, ingeniør Jørgen Herforth Hansen, ikke har ønsket at fortsætte. 

Børge Romme har været medlem af DVS's bestyrelse siden 5. juli 1984, i den 
sidste periode udpeget af FATCh og Kommunalteknisk Chefforening, men 

udtræder af bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling. 
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8. Forslag fra medlemmer. 
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Der var pr. 15. januar 1998 ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

9. Eventuelt. 

2. Milepæle i Danmark 
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, dvs. onsdag den 25. februar 1998 

kl.16.30 i Vejdirektoratet, vil arkitekt Jens Johansen, Søllerød Museum, holde et fo

redrag med titlen: Milepæle i Danmark. 

Jens Johansen vil - med udgangspunkt i sin artikel i Braut 1 - fortælle om 

hovedtrækkene i de danske milepæles historie. Foredraget vil således omfatte tiden fra 

Ole Rømers milepæle, som stammer fra opmålingen af det danske vejnet i slutningen af 

1600-tallet. Herfra over milepælene fra vejreformemes tid i slutningen af 1700-tallet og 

i 1800-tallet frem til 1907, hvor metersystemet blev indført i Danmark. "Efter-milepæls

tiden" vil også blive taget op, ligesom der vil blive vist eksempler på milepæle fra vore 

nordiske lande. 

Jens Johansen lægger op til en debat om muligheden for, at vejhistorisk interessede 

kunne samle en databank om de spændende kultur- og vejhistoriske monumenter, som 

milepælene udgør. Herved kunne Eivind Draiby afhandling om 'Gamle Danske 

Milepæle' føres videre. Jens Johansen vil slutte med en opfordring til moderne 

vejbyggere om at vise de gamle milepæle respekt i forbindelse med anlægget af nye 

veje. 

3. Lov og landskab 
Annette Hoff: 'Lov og landskab. Landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs
og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250' er netop udkommet på Århus 

Universitetsforlag (423 sider, indb. 298 kr). 

Bogen er en analyse af landbebyggelsen, landbruget og kulturlandskabets udvikling i sen 

vikingetid og tidlig middelalder, belyst ud fra de ældste danske lovbøger - sammenholdt 
· med resultater af arkæologiske udgravninger samt svenske, engelske, irske og frankiske 
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retskilder. Et væsentligt kapitel er vejene i det uopdyrkede land med en gennemgang 
af adelveje, herredsveje, kongeveje, kirkeveje, mellemveje, private veje til møller og 
tofter samt broer og begrebet vejfred. 

Afhandlingen er Annette Hoffs doktordisputats, og den forsvares ved Det humani
stiske Fakultet ved Århus Universitet. Forsvaret finder sted fredag den 27. februar 
1998 kl. 13 i Foredragssalen, Moesgård Museum, Højbjerg. 

4. Amtmand Hoppes Bro 
Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro har i Historisk Aarbog fra Randers 
Amt 1997 skrevet en artikel med titlen 'Amtmand Hoppes Bro - En bro på forkant 
med udviklingen. Monument og forskningsobjekt' . 

./. Artiklen vedlægges hermed i fotokopi. 

Med venlig hilsen 

Carl Johan Hansen 
Sekretær i DVS 
c/o Vejdirektoratet 
Postboks 1569 
1020 København K 
Telt. 3393 3338 
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