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MEDDELELSE Nr. 93 - 2.
1.

Førstkom mende medlemsm øde afholdes

Tirsdag d. 20. april 1993 kl. 20
i

SchHffe rgården, Jægersbo rg Alle 166, Gentofte
hvor museums inspektø r mag. art. Jørgen Schou-C hristense n
vil holde foredrag om :

DEN BERGENSISKE KONGEVEJ
Mødet er et fællesmø de med Fonden for Dansk-N orsk
Samarbe jde.
"Vejen fra Oslo over Filefjel d til Lærdal i bunden
af Sognefjo rden har helt tilbage til vikinget iden
været et af de allervig tigste vejstrøg i Norden.D en
har været et led i transpo rtforbin delsen mellem København og Bergen. Selv efter 1658, hvor de danske
landskab er Skåne og Halland og det norske Bohus len
blev afstået til Sverige, bevarede vejforlø bet sin
betydnin g for den dansk-no rske samfærd sel.
I slutning en af det 18. århundre de, stort set sammenfalde nde med de såkaldte vejrefor mer i Danmark,
foregik der en udbygnin g af vejene i Norge. Den bergensiske Kongeve j havde højeste priorite t i denne
forbind else. En generalv ejmester med det gode norske navn Peter Anker var knyttet til dette arbejde"
2. Årets tur arranger es af Folmer Hansen og går denne
gang til Rugen. I Warnemti nde (Rostock ) samler bussen fra Jylland ø-boerne op~ og man kører til Rugen,
hvor der bliver 2 overnatn inger. Et detailpr ogram
vil blive udsendt primo april, men allerede nu kan
man se, at jo flere deltage re, des lavere pris pr.
person. Turen er tænkt afholdt 4-6 juni, og man bedes
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være klar til tilmelding medio april. Flere oplys'
ninger primo april, ~gså ved henvendelse til Folmer
Hansen, Årøsundvej 191, DK-6000 Haderslev. Telefon
7452 2945.
3. Arkæologiske undersøgelser ved Løvel Bro.
Hvor hovedvej 13 krydser Skals å ca. 15 km nord for
Viborg findes ca. 50 m vest og syd for den nuværende bro resterne af en bropille af tilhugne granitsten.
Under uddybning af Skals å i 1925 fandtes
en let buet granitsten med inskription, antagelig
hidrørende fra omk. år 1300. Den findes nu på Viborg Stiftsmuseum og kan antagelig sættes i forbindelse med resterne af bropillen. (Se Dansk Vejtidsskrift 1959 s.229-30).
Præliminære arkæologiske undersøgelser er planlagt
i tiden 7.-18. juni. Det er næppe hensigtsmæssigt
at arrangere et DVS-møde på åstedet, og denne note
skal blot henlede interesserede medlemmers ojJIIærksomhed på arbejdet, der forestås af Viborg Stiftsmuseum
ved
Hans Langballe
og
Jens Vellev
(Telf. 8662 3066)
/.

4. Referat af generalforsamlingen d. 25/2/93 vedlægges.

/

5. Ligeledes vedlægges "En kronologisk liste over 200
artikler o.l. af vejhistorisk interesse fra Dansk
Vejtidsskrift 1924 - 1991". Den kan forhåbentlig
være til nytte for nogle af DVS' medlemmer, men den
kan naturligvis ikke erstatte en "Vejhistorisk Bibliografi" som vi har tanker om at starte.

/.

6. Kontingent.
Som det fremgår af referatet af generalforsamlingen,
har bestyrelsen iværksat andre aktiviteter end medlemsmøder, bl.a. i håbet om at styrke eller skabe
interesse for vejhistorie på et generelt plan.Deres
kontingent er med til at muliggøre også dette arbejde, så vi håber vedvarende at have Dem som medlem,
og at De vil benytte vedlagte girokort snarest.
GEORG CHRISTIANSEN
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Sekretær I DVS. Telf. 02 35 71 88
c/o Statens Vejlaboratorlum

P. 0. Box 235
4000 Roskilde
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