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Primo marts 2001 

MEDDELELSE NR. 2001 - 2 

1. Civil Engineering Heritage 

Dansk Vejhistorisk Selskabs andet arrangement i 2001 finder sted onsdag den 21. marts kl. 

16.00 - ca. 18.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København K, hvor professor Roland 

Paxton, Heriot-Watt University, Edingburgh vil holde et foredrag med titlen Civil Engineering 

Heritage. 

Professor Roland Paxton, som er 

formand for det engelske Institution of 

Civil Engineers' Panel for Historical 

Engineering W orks (PHEW), vil i sit 

foredrag berette om PHEW's formål og 

arbejdsmetoder til bevaring af historisk

værdifulde ingeniørarbejder (broer, 

tunneler, veje, kanaler, bygninger mv.). 

Endvidere vil professor Paxton fortælle 

om udbyttet af det arbejde, som PHEW 

som Englands førende organisation på 

området har opnået siden dets oprettelse 

i 1969. PHEW's opbygning, udvikling 

gennem årene, økonomiske forhold og 

prioritering af bevaringsarbejdet vil blive 

omtalt. Udbyttet af PHEW's arbejde i 

form af registreringer af ingeniør

arbejder, udgivelse af publikationer og 

newsletters, afholdelse af foredrag, 

udarbejdelse af papers, rådgivning af 

andre interessenter, opsætning af 

mindetavler osv. vil ligeledes blive 

beskrevet. 
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PHEW har for at højne kvaliteten i arbejdet med bevaringen af historisk værdifulde ingeniør

arbejder i 1992 indstiftet to nationale priser, som uddeles hvert år til bevaringsprojekter, hvor 

resultatet er blevet ekstraordinært godt. 

Som eksempler på nogle af de bevaringsarbejder, som PHEW - og foredragsholderen selv - har 

medvirket til gennem årene, vil bl.a. følgende blive omtalt: Verdens ældste jernbaneviadukt fra 

1811, Skotlands ældste jernbanetunnel og ældste endnu eksisterende jernbjælkebro, begge fra 

1831, tunnelen under Themsen fra 1843,jernbanebroen over Forth fra 1890 og det igangværende 

78 mio.f dyre projekt - kaldet 'Millennium Link' - til genskabelsen af de to kanaler, Forth & 

Clyde og Union, fra 1822, som forløber tværs over Skotland. 

Foredraget vil være på engelsk. Det afholdes i samarbejde med Ingeniørforeningen i Danmarks 

(IDA) Vej- og Byplanforeningen (V &B) og Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK). 

Deltagelse i foredraget, som er gratis, sker efter IDAs regler. Tilmelding nødvendig til IDA på 

tlf. 33 18 48 18, fax 33 18 48 87 eller www.ida.dk/moeder. 

2. Kontingent 2001 
./. Der vedlægges et indbetalingskort for kontingent for medlemskab af Dansk Vejhistorisk Selskab for 

år 2001. 

Vi håber, at der snarest vil blive gjort brug af indbetalingskortet. 

Med venlig hilsen 

Carl Johan Hansen 
Sekretær i DVS 

c/o Vejdirektoratet 

Postboks 1569 

1020 København K 
Telt. 3393 3336 


