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1. Medlemsarrangementer efteråret 1996 

I efteråret 1996 har der været afholdt to medlemsmøder, begge i Vejdirektoratet i Køben
havn. Det første foregik torsdag den 12. september, hvor mag.art. Palle Østergård 
Sørensen, Nationalmuseet holdt et foredrag med titlen Markildegård ved Bårse - et trafi
kalt knudepunkt til alle tider. Østergård Sørensen fortalte om de mange interessante 
fund, der var gjort i området, herunder bl.a. forskellige vej anlæg. Disse veje dækker 
perioden tilbage fra stenalderen over jernalderen og vikingetiden frem til middelalderen og 
har tilsyneladende altid krydset hinanden ved Bårse. I dag udgøres vejsystemet af Sydmo
torvejen og landevejen, der krydser hinanden, og det betyder, at Bårse stadigvæk er et tra
fikalt knudepunkt. Desværre var mødedeltagelsen temmelig lille, idet kun ca. 10 personer 
var mødt frem. 

Det kan iøvrigt nævnes, at fundene fra Markildegård bl.a. er omtalt i publikationen 5000 
år under motorvejen. Her er desuden beskrevet en række af de mange udgravninger og 
fund, der er gjort i forbindelse med det danske motorvejsbyggeri. Bogen blev udgivet af 
Nationalmuseet og Vejdirektoratet i anledning af afslutningen på det "store motorvejs-H" i 
1994. Det er en bog på knap 90 sider i farver og i formatet 24,5x22 cm. Den kan rekvireres 
hos undertegnede og koster 75 kr. 

Onsdag den 10. november afholdtes det næste foredrag med titlen Danskernes veje gen
nem 60 år. Det var lektor Niels Jonassen, tidligere formand for Dansk Veteranbilklub, der 

- på baggrund af hans bog Danskernes veje - berettede om de første 60 års udvikling af 
"de veje, vi kørte på, og de biler, vi kørte i". Et meget spændende og (næsten 2 tim.) langt 
foredrag, hvor Niels Jonassen kom ind på mange aspekter af køretøjernes og vejenes ud
vikling, om færgefart og faste forbindelser, om færdselslovgivning, beskatnings- og af
giftsforhold og meget mere. Ca. 25 personer deltog i dette møde. 
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2. Per Milner æresmedlem af DVS 

Vejdirektør Per Milner blev ved sin afskedsreception i Vejdirektoratet fredag den 22. no
vember udnævnt til æresmedlem af Dansk Vejhistorisk Selskab. Det var Selskabets andet 
æresmedlem, ingeniørdocent Morten Ludvigsen, som overrakte Per Milner diplomet og 
begrundede udnævnelsen. Morten Ludvigsen pegede herunder bl.a. på, at Milner i 1979 
havde taget initiativ til nedsættelsen af en musumskomite, som skulle forberede oprettel
sen af et vejteknisk museum i Danmark. Arbejdet i komiteen resulterede bl.a. i 1982 i op
rettelsen af DVS, der som et af sine formål havde oprettelsen af et vejmuseum. Per Milner 
havde i alle årene ydet en meget stor indsats både i Selskabets virksomhed og i arbejdet 
med Danmarks Vejmuseum. 

3. Braut 1- Nordiske Vejhistoriske Studier 
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I anledning af 200 års jubilæet for den første samlede danske vejlov, Veiforordningen af 

13. december 1793, afholdtes i 1993 et vejhistorisk symposium på Danmarks Vejmuseum. 

Her blev en række udvalgte emner inden for de nordiske veje og broers historie drøftet. 

Indlæggene fra symposiet er nu - sammen med et par andre interessante artikler - samlet i 

publikationen Braut 1 -Nordiske Vejhistoriske Studier, der som titlen antyder skulle være 

det første bind i en række af nordiske vejhistoriske skrifter, der skiftevis udgives af de 

nordiske vejmuseer. DVS håber at kunne skaffe medlemmerne de kommende udgaver af 

Braut til favorable priser. 
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ALLAN KARKER Omkring navnet Braut 9 

Da11mark 
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.FORFATTERNE 255 

4. Bestyrelsesmøde nr. 40 

I Braut 1 - navnet braut kom
mer fra det gamle norrøne 
sprog, men indgår endnu bl.a. 
i islandsk, færøsk og nynorsk 
og betyder "en vej, der brudt, 
banet gennem forhindringer i 
terrænet" - har i alt 18 nordi
ske forfattere skrevet om en 
række forskellige vejhistori
ske emner - fra oldtidsveje til 
vore dages motorveje. 

DVS kan tilbyde et eksemplar 
pr. medlem af Braut ltil en 
virkelig fordelagtig pris - for 
140 kr får man næsten 260 
siders interessant og spæn
dende læsning om vejhistori
ske emner. Det må vist kaldes 
årets tilbud. Henvendelse til 
undertegnede om bestilling af 
Braut l. 

DVSs førstkommende bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 22. januar og er nr. 40 

i rækken af disse møder. 
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DVSs næste ordinære generalforsamling er fastsat til torsdag den 20. februar 1997 kl. 
15.00 i Vejdirektoratet i København. Umiddelbart efter generalforsamlingen kl. 16.30 vil 

universitetslektor, dr.phil. Bent Jørgensen, Københavns Universitet, holde et foredrag 

med titlen Stednavne langs Strandvejen. Nærmere om generalforsamling og foredrag i 
næste meddelelse. 
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