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Til:

DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 96 - 2

1. Ekstraordinær generalforsamling
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 22. februar 1996 kl. 14.15
i henhold til indkaldelsen i Meddelelse nr. 96-1 af7. februar 1996.
./. Referat af den ekstraordinære generalforsamling vedlægges.

2. Ordinær generalforsamling
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 22. februar 1996 kl. 14.30 i henhold til indkaldelsen i Meddelelse nr. 96-1 af ?.februar 1996 .
./. Referat af generalforsamlingen vedlægges.

3. Danmarks broer
På grund af vejrsituationen i dagene op til generalforsamlingen måtte museumsdirektør,
dr.phil. Per Ole Schovsbo, som skulle have holdt et foredrag om "Vogne og veje gennem
tiderne" efter den ordinære generalforsamling, melde afbud. Det var imidlertid så heldigt,
at museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro kunne træde ind i stedet for med et foredrag om Danmarks broer - fra Ravning Enge til Femer Bælt.
Nærmere om dette foredrag i næste Meddelelse.
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4. Bestyrelsesmøde nr. 35
Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev afholdt den 22. februar 1996,
umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerede sig som angivet (i parentes er angivet af hvem den pågældende
er udpeget/valgt):

Vejdirektør Per Milner (Vejdirektoratet)
Afdelingsingeniør J.J. Damgaard, (Vejdirektoratet)
Docent, dr.techn. Tom Rallis (Undervisningsinstitutionerne)
Civilingeniør Finn A. Olsen, kasserer (Dansk Amtsvejingeniørforening)
Oberst HM Meyer (Ingeniørregimenterne)
Vicedirektør Ib Frandsen (AsfaltindustrienÆntreprenørforeningen)
Museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro (Nationalmuseet/Rigsantikvaren)
Civilingeniør Georg Christiansen, formand (Generalforsamlingen)
Civilingeniør Finn Hemmingsen (Generalforsamlingen)
Arkivar Michael Hertz (Generalforsamlingen)
Cand.phil. Mogens Schou Jørgensen (Generalforsamlingen)
Museumsdirektør, dr.phil. Per Ole Schovsbo (Generalforsamlingen)
Uden for bestyrelsen:

Akademiingeniør Carl Johan Hansen, sekretær (Vejdirektoratet).
Der er endnu ikke udpeget en repræsentant for FATCh/Kommunalteknisk Chefforening.

5. Ole Rømer og opmålingen af de store danske landeveje
DVSs næste medlemsmøde fmder sted mandag den 11. marts 1996 kl. 19.00 på Ole
Rømer Museet, Kroppedalsvej 3, Høje Taastrup. Her vil museums/eder Claus Thykier
give omvisning på museet og fortælle om vor store multividenskabsmand, Ole Rømers,
gerning inden for det videnskabelige liv.
Der vil især blive fokuseret på den vejhistoriske del af hans arbejder.
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Claus Thykier beretter:
Kort efter sin hjemkomst fra Frankrig i 1681 fik OLe Rømer sæde i en kommission, som
skulle tage sig af gaderne, stenbroen og vandløbet - altså en gade- og vejkommission. Det
drejede sig især om hovedstadens vejnet, som før var i en ynkelig forfatning. Det bør nævnes, at Strøget er Ole Rømers fortjeneste, idet der før hans tid var tale om flere gader, som
nu kom til at udgøre en hel strækning, idet man, efter en brand, rev en del huse ned. Også
ensretning gennem Vesterport og gadebelysningen med tranlamper kunne hans samtid
takke Rømer for.
Den danske mil fastsatte han til 12.000 alen i modsætning til tidligere geografers definition af milen som en vis brøkdel af jordens omkreds. Dette viser den praktiske Rømer, idet
12.000 er et tal, som er deleligt med mange tal. Den Rømerske mil anvendtes helt op i vort
eget århundrede, indtil metersystemet blev indført.
I 1691 påbegyndtes på Ole Rømers foranledning opmålingen af alle de store danske landeveje. Tidligere var det kun kongevejene, som var forsynet med milesten, og det var for-
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budt almenheden at færdes på disse veje. Til formålet konstruerede Rømer en række milevogne, hvoraf en har plads på Ole Rømer Museet. Ved hver fjerdedels mil blev anbragt en
fjerdingvejsten og ved hver hele mil en milehøj med milesten. På Det kongelige Biblioteks
Kort- og Billedsamling befinder der sig et håndtegnet kort, som angiver milestenenes placering over hele landet.
Som ledende vejingeniør oplever vi her virkelig den særdeles praktisk arbejdende videnskabsmand Ole Rømer!

5. Øvrige medlemsarrangementer forår/sommer 1996
DVSs næste medlemsarrangement finder sted tirsdag den 30. april 1996 kl. 15.00 og har
titlen Københavnske gader med byvandring viarkæolog Bi Skaarup, Københavns Bymuseum.
I juni måned i år vil miljøtekniker Runa Christensen, Flauenskjold, holde et foredrag om
Kongevejene i Vendsyssel. Det vil finde sted i Vejdirektoratets kontor i Nr.Sundby. I forbindelse hermed planlægges en 2-dages vejhistorisk tur til Jylland, hvor bl.a. Hærvejen
i Nordjylland, Amtmand Hoppes bro over Gudenåen, Løvel bro over Skals Å, Borremosevejen ved Års og ældre veje i Vildmosen besigtiges.
Nærmere oplysninger om disse arrangementer i næste Meddelelse og hos undertegnede på
nedenstående telfnr.
Med venlig hilsen

Carl Johan Hansen
Sekretær

