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1. Morten Ludvigsen gået bort 

." 
Den 22. oktober fik vi den sørgelige meddelelse, at Selskabets 
æresmedlem, ingeniørdocent Morten Ludvigsen, stille var sovet ind 
aftenen før i sit hjem. Morten Ludvigsen arbejdede helt tilbage i 
1979 meget aktivt for oprettelsen af et vejhistorisk museum. Han var 
også en af DVS's stiftere og blev dets første formand fra oprettelsen 
den 2. marts 1982 frem til den 23. februar 1993, hvor han blev 
udnævnt til æresmedlem. Morten Ludvigsens motto for det 
vejhistoriske arbejde var et citat af Anatole France: "Ce n'est qu'avec 
le passe qu'on fait l'avenir". (Kun gennem fortiden kan fremtiden 
skabes). 

Fhv. vej direktør Per Milner udtaler i anledning af Morten Ludvigsens bortgang følgende: 

Den 21. oktober afgik ingeniørdocent Morten Ludvigsen ved døden og dermed mistede dansk 
vejvæsen en betydelig personlighed, der igennem en menneskealder har haft stor indflydelse 
på dansk vejbygning og den danske vejsektor. 

Morten Ludvigsen var født i 1914, blev student i 1932 og cand.polyt. i 1937. Efter en kort 
ansættelse hos et rådgivende ingeniørfirma startede Morten Ludvigsen sin karriere indenfor 
vejvæsenet ved at blive ansat ved Statens Vejlaboratorium, hvor han i 1956 blev 
afdelingsingeniør. I 1960 blev han bevilliget orlov, for at arbejde for Kampsax ved de store 
vejarbejder, firmaet på den tid udførte i Persien. 

I sin tid ved Statens Vejlaboratorium blev MortenLudvigsenen skattet rådgiver for amternes 
og kommunernes vejvæsener takket være sin brede viden om vejbygning, ikke mindst 
indenfor belægningsområdet. 

Og på grund af sin rige erfaring ikke mindst indenfor dette område, blev Morten Ludvigsen 
opfordret til at afløse ing. Hvidberg fra Villadsens fabrikker som overingeniør ved de store 
arbejder i Kurdistan. Her kom hans store viden hurtigt til sin ret ved de meget komplicerede 
vejarbejder, der var tale om. Her byggede man veje under ekstreme betingelser og under 
stærkt skiftende vejrforhold. 
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Morten Ludvigsen arbejdede senere i kortere perioder som konsulent for Kampsax i 
Afghanistan, i Nigeria og i Island og fik herved også stor erfaring i vejbygning under andre 
himmelstrøg end det danske. 

Fra 1964 til sin pensionering i 1984 var Morten Ludvigsen docent ved Ingeniørakademiet med 
vejbygning som speciale, og i perioden 1964 til 1972 leder af Bygningsafdelingen. I sin tid 
som ingeniørdocent udviklede Morten Ludvigsen lærestolen på akademiet til en fremragende 
lærested og fik hermed afgørende indflydelse på uddannelsen af danske vejingeniører. 

Morten Ludvigsen var et meget vidende menneske og havde stor interesse for almen kultur 
ikke mindst historie. Det var også derfor naturligt, at Morten Ludvigsen, da vi sidst i ?O'erne 
begyndte at interessere os for det vejhistoriske fagområde, blev ledende ved oprettelsen af 
Dansk Vejhistorisk Selskab, hvis første formand han blev, og hvem vi kan takke for, at dette 
selskab idag er en veletableret organisation. 

Hans foredrag i Selskabet, om "Flugten til Varennes", om "Tilbagetoget fra Kabul" og om 
"Landevejene til Køge" er nu klassikere indenfor faget og vil sent eller nogensinde 
overhovedet blive overgået. 

Morten Ludvigsen blev hædret med Nordisk Vejteknisk Forbunds hæderspris for sit arbejde 
indenfor forbundet og blev udnævnt til æresmedlem i Dansk Vejhistorisk Selskab ved sin 
afgang som formand. 

For mig selv var Morten Ludvigsen en livslang ven, hvis gode venskab, store viden og festlige 
omgangstone vil blive meget savnet. 

Med Morten Ludvigsen er dansk vejvæsens Nestor gået bort, den lærde ingeniør er ikke mere 
iblandt os. 

Æret være hans minde 

2. Ordinær generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling 1999 afholdes onsdag den 24. februar 1999 kl. 14.30 i 
Vejdirektoratet i København. Efter generalforsamlingen vil museumsdirektør Geir Paulsrud, 
Norsk vegmuseum, fortælle om den norske Nasjonal verneplan for veger, bruer og 
vegrelaterte kulturminner. Dette arrangement foregår kl. 16.00-18.00 ligeledes i 
Vejdirektoratet i København. 

Vi vil til sidst ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen 

rJ/ /~u (alllv~ 
Carl Johan Hansen 
Sekretær i DVS 
c/o Vejdirektoratet 
Postboks 1569 
1020 København K 
Telt. 3393 3338 
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