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1.

4.

·.

Medlemsmøde.

Den 17. maj 1994 blev afholdt et medlemsmøde i Vejdirektoratets kantine i Niels Juels Gade 13, København K kl.
16.00-17.15, hvor foreningens formand, Morten Ludvigsen,
fortalte om Englændernes tilbagetog fra Kabul i 1842.
Foredraget var ledsaget af lysbilleder optaget af foredragsholderen selv under et længere ophold i Afghanistan.
Der var stor interesse for foredraget og fint fremmøde.
2.

Styrelsesmøder.

Forretningsudvalgsm øde nr. 39 blev holdt den 16. maj i
Høsterkøb, og bestyrelsesmøde nr. 27 fandt sted i Vejdirektoratet i fortsættelse af medlemsmødet.
3.

Gave fra Hella Topsøe-Jensen.

Fru Hella Topsøe-Jensen ønsker at overdrage en del af
vort afdøde æresmedlem Torben Topsøe-Jensens vejhistoriske arkiv til Danmarks Vejmuseum. Gaven opbevares midlertidigt i DVS' arkiv i Vejdirektoratet.
4.

Det danske vejnets udvikling siden 1793.

I forbindelse med Vejforordningens 200 års jubilæum oprettede DVS et forskningsstipendiu m, hvor Det overordnede
danske vejnets udvikling siden 1793 skulle beskrives. DVS
har nu - efter bedømmelsesudvalge ts indstilling - udpeget
cand.mag., Ph.D. Steffen Elmer Jørgensen til opgaven.
Elmer Jørgensen er cand.mag. i historie og engelsk og har
opnået Ph.D.-graden i specialområdet den danske oversøiske udvandrings historie.
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Elmer Jørgensen har påbegyndt sit arbejde pr. 1. august
og har fået kontor i Vejdirektoratet, som også støtter
projektet økonomisk. En del af udgifterne påregnes dækket
ved forsknings- og fondsmidler.
5.

Arkæologiske undersøgelser.

I forbindelse med et vejarbejde på Køge-Vordingborgvejen
km 40-41 har Køge Museum på foranledning af DVS via Roskilde amtskommune søgt efter spor af tidligere veje. Undersøgelsen blev forestået af Ulla Rasmussen, Køge Museum. Arbejdet gav desværre ikke noget positivt resultat,
men en rapport forventes udarbejdet om undersøgelsen.
6.

Førstkommende medlemsmøde.

Torsdag den 22. september 1994 kl. 19.00 afholdes næste
medlemsmøde, og det foregår i Vejdirektoratets anlægsområde, Thomas Helsteds Vej 11, Skanderborg. Her vil civilingeniør Poul Kjeldgaard, Viborg, fortælle om Gennemførelsen af Vejforordningen af 1793 i Thisted amt, som
det foregik i begyndelsen af 1800-tallet. Vej- og Byplanforeningen og lokalhistoriske foreninger i Skanderborgområdet er ligeledes indbudt. Gæster er også velkomne.
7.

Ole Rømer 350 år.

Den 25. september kan vi fejre astronomen m.m.m. Ole Rømer's 350 års fødselsdag. Ole Rømer var virksom inden for
mange felter; han va·r f.eks. den første i verden, der
påviste "lysets tøven", han indførte et nyt mål- og vægtsystem i Danmark, og han havde ansvaret for indførelsen
af den gregorianske kalender herhjemme. Men også på vejområdet var Ole Rømer virksom. Han forestod nemlig den
første opmåling af de danske veje, idet han i årene 16911697 lod alle de store veje køre igennem med en dertil
indrettet 11 milevogn 11 • På de vigtigere veje blev der opsat
mi_lepæle af "huggen Kamp" for hver hele, hal ve og kvarte
mil.
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I anledning af fødselsdagen arrangeres en udstilling om
Ole Rømers virke; først på Ole Rømers Museum i Vridsløsemagle den 22. august - 25. september og derefter på Stenemuseet i Århus 5. oktober - 6. november. Udstillingen
omfatter også hans virksomhed med vejenes opmåling. Der
er gratis entre.

8.

Mindebro i Århus

DVS ved afdelingsingeniør J.J. Damgaard, Vejdirektoratet
Skanderborg, har været på besøg på Århus Kommunes materielgård, hvor der ligger tre bunker af fint tilhuggede
kvadre af rød granit. Kvadrene udgør (formentlig) resterne af en nedrevet bro, der førte Mindebrogade over Århus
A tæt ved Århus Havn. Broen er antageligt opført i 1850/
1860erne og nedtaget i 1930erne i forbindelse med åens
0v~!:'d~Jr!!in.g. n~. ~et v;.1 me.dføre 13tore omkostninger at få
broen genopført, må den nok foreløbig forblive på materielgården i Århus Kommunes varetægt.
9.

Næste medlemsmøde.

Årets sidste medlemsm~de forventes afholdt onsdag d.en 2.
november 1994 kl. 19.30 i Fritidscentret, Pile Alle 12,
Tåstrup. Her vil selskabets formand, Morten Ludvigsen,
holde et foredrag med titlen Vejene til Køge. Det drejer
sig om 3 veje gennem tiderne: Den gamle alfarvej, Tåstrup-Køge-vejen fra vejreformernes tid og motorvejen.
Vej- og Byplanforeningen og lokalhistoriske foreninger er
ligeledes indbudt. Andre gæster er også velkomne.
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