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Dansk
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Selskab

Til
MEDLEMMERNE af DVS

MEDDELELSE NR. 91-3.
1.

For en god ordens skyld gøre~ hermed opmærksom på, at nogle af
meddelelserne dateret "primo april 1991 11 har fået nummeret
11

2.

90-2 11 og ikke det korrekte

11

91-2 11

•

Medlemsmødet den 16. april i år på Vejdatalaboratorie t i Herlev
blev gennemført efter programmet og med god tilslutning - ikke
mindst af (ældre) gæster. Emnet for dr. techn. Tom Rallis' foredrag om "Skitse til Transport- og Komminikationstekn ikkens Historie
i Danmark 1830-1980 11 blev udførligt omtalt i sidste neddelelse.

3.

FØrstkomne medlemsmøde afholdes
Mandag den 23. september

19~1

kl. 1500 i

Vejdirektoratets kantine, Havnegade 27, København.
hvor DVS'formand Morten Ludvigsen, der har undervist i vejbygning
på såvel Dansk Ingeniørakademi som på Forsvarsakademiet taler om
"MILITÆRET OG VEJVÆSENET I DANMARK".
har fra de ældste tider haft militær betydning, både taktisk
og vel især strategisk betydning. Veje i oldtidens perserrige og i
romerriget er eksempler herpå.
Også i Danmark har vejene haft militær betydning. Ordet 11 Hærvej 11
Veje

viser dette.
Formaliserinaen af militærets indflydelse pA ve~væ~enet indledtes
med fortifikat ~ onsetaternes konvertering til ingeniørkorpset i
1763, ogdet blev lovfæstet med vejforordningen af 1793, efter
skulle bestyres af det i 1785 oprettede
militære vejkorps. Denne militære indflydelse skulle komme til at

hvilk~n

hovedlandevejene

vare i mere end 150 år.
Gæster er velkomne.
VEND

4.

Arets sidste arrangement afholdes
Torsdag den 12. december 1991 kl. 2oOO i
Dansk Ingeniørforen ing, Vester Farimagsgade 29-31 Kbhvn.V
som et fælles ~ulemøde med Vej- og Byplanforeni ngen.
SILKEVEJEN
Gamle veje er ofte opkaldt efter den vare, for hvis transport den
pågældende vej har haft særlig betydning. Dette gælder også den
gamleca. 10.ooo km lange karavanevej, der fører fra Kina til ~id
delhavet, den såkaldte Silkevej.
Den svenske op:iagelsesrejse nde Sven Hedin (1865-1952) , der har berejst de egne,
Silkevejen går igennem, har om denne vej udtalt :"Uden overdrivelse kan de;: siges,
at denne pulsåre gennem hele den gamle verden er den længste og mest betydningsfulde forbindelse mellem folk og kontinenter, der nogensinde har eksistere-::".
Om dette spandende emne vil aftenens foredragsholde-.:- Preben Askgaard tale. Foredragsholderen er cand. mag. i Historie og geografi. Han har været lektor ved
Gentofte Statsskole og har undervist ved Danmarks Lærerhøjskole. Lektor As.'<gaard
har deltaget i internationalt arbejde især i forbindelse med De Forenede Kationer,
og han har haft en omfattende litterær virksomhed især om internationale P=Oblerner.
Gæster er velkomne, men under·. alle omstændigheder er tilmelding nØdvendig -::il
DIF's mødetilmelding senest fredag d. 6. december på telf. 33 15 65 65 lokal
242.

5.

DVS har samlet tre artikler i Dan.zk Veitidsskrift i vedlagte sært...~k "Færdselsregl ernes historie" efter aftale med forfatteren Kristian Hvidt. Yderligere eksemplarer kan købes på Danmarks Vejmuseum på Farø ellet gennem undertegnede.

Med venlig hilsen
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Sekreter I DVS. Telt. 02 35 7518
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