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MEDDELELSE NR. 93 - 1.

1. Generalforsamling.
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i DVS.
Den afholdes
Torsdag d. 25. feb. 1993 kl. 1500
i

Vejdirektoratet, Havnegade 27, København K
med
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1-

Bestyrelsens beretning for 1992 vedlægges.

2. Medlemsarrangementet d. 12. nov. 1992.
Dr. phil. Alex Wittendorff's foredrag "Færgefart i Danmark gennem tiderne" afholdt i samarbejde med Vej- og Byplanforeningen i Dansk Ingeniørforening var særdeles velbesøgt
og gav anledning til interessante og afvekslende indlæg og
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diskussioner. Et resume af foredraget vedlægges.

3. Forespørgsel om "Gångsteiner" fra Norge.
Vegkontoret i Rogaland har iværksat en registrering af
trædestensstier i de nordiske lande og bedt om DVS' medvirken.
Såvidt vides findes begrebet ikke behandlet sammenhængende i nogen dansk publikation. Vi har gjort Vegkontoret opmærksom på et par publikationer, der omtaler trædestensstier
i Danmark, men vi vil herved bede vore medlemmer om hjælp
til at opfylde vor norske kollegers ønsker om bidrag til en
registrering.
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Vedlagte "Efterlysning" bliver også bragt i Dansk Vejtidsskrift, antagelig nr. 2/93.
Også oplysninger om eventuelle lokalhistoriske meddelelser om emnet vil være særdeles velkomne.
4. En liste over 200 artikler o.l. af vejhistorisk interesse fra Dansk Vejtidsskrift 1924-91 forventes udsendt til medlemmerne med meddelelse nr. 93-2, som
også vil indeholde referat af generalforsamlingen
samt opkrævning af kontingent for 1993.
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E F T E R L Y S N I N G.

Fra Vegkontoret i Rogaland i Sydnorge har DVS
modtaget et brev om registrering af "Gångsteiner"
(Trædesten) i de nordiske lande.
Trædesten er store sten, som lagt i en række
over vandløb, lavtvandsområder, enge, moser etc.
med et lille skridts afstand tillader- tørskoet passage i størstedelen af året.
Sådanne stier er kendt herhjemme fra tiden før
Kr.(Ellemosen ved Tibirke), og fra vort århundrede
findes enkelte beretninger om eksisterende trædestier (Dansk Vejtidsskrift 1929 s 202 ved Immervad).
Trædestensstier er udelukkende til brug for gående og er rimeligvis blevet til på ren lokal foranledning, så man kan næppe forvente at finde dem
omtalt systematisk i administrative papirer. Dog
kan administratorer af vandløb lejlighedsvis have
været i berøring med dem.
DVS vil gerne støtte vore vejhistorisk interesserede norske kollegers bestræbelser med registreringsarbejdet og skal derfor bede vore medlemmer/
læsere om at give et praj til undertegnede, hvis
de har kendskab til endnu eksisterende trædestensstier eller har kendskab til lokalhistoriske meddelelser om emnet. Også mundtlige beretninger om
tidligere eksisterende stier har interesse.
Meddelerne vil få direkte besked om efterlysningens resultater, som vil gå videre til Vegkontoret i Rogaland.
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