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DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 99 - 6
1. Hestevogne i Danmark
Arkitekt og landskabsarkitekt Ib Møller, fa. Møller & Grønborg AS holder torsdag den
25. november 1999 kl. 16.00-ca. 18.00 et lysbilledforedrag med titlen Hestevogne i
Danmark. Det finder sted i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K. Ib
Møller vil fortælle om udviklingen fra de tunge karosser til de lette sportskøretøjer, om
kørehestens rolle og lidt om køresporten i dag. Foredraget bygger på Ib Møllers bog af
samme navn.
Det er over 3.000 år siden, mennesket fandt på at spænde heste for vogne. Siden da har
vor kulturudvikling været afhængig af hesten, indtil først jernbanen og siden bilen vendte
op og ned på alt. Kørsel var afhængigt af et stabilt underlag, men det var en sjældenhed.
F.eks. var Hærvejen op gennem Jylland langt fra en vej i vor forstand, men blot et
kilometerbredt bælte af opkørte hjulspor.
Vejbygning og køretøjsudviklingen hører uløseligt sammen. Først for 200 år siden kom
der for alvor gang i vejbygningen i Danmark, og det satte sit præg på køretøjerne.
Omkrings sidste århundredskifte nåede kørekulturen sit højdepunkt.
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2. Romersk ingeniørkunst
Ph.d, candmag. Tonnes Bekker-Nielsen holder torsdag den 9. december kl. 16.00ca. 18.00 et foredrag med titlen Romersk ingeniørkunst. Foredraget afholdes i
samarbejde med IDA's Vej- og Byplanforeningen og Selskabet for Historisk Teknologi
(HITEK) og finder sted i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V.
Tønnes Bekker-Nielsen fortæller:
I forhold til andre oldtidskulturer skiller Romerriget sig ud ved sine storslåede
infrastrukturarbejder: veje, kloaker, vandforsyning. Betydelige dele af den romerske
infrastruktur er i brug endnu den dag i dag.
I dette foredrag skal vi se på den romerske bygningsingeniørs arbejde inden for
vandforsyning og vejanlæg. Hvilke teknologier var til hans rådighed, og hvilke
betingelser måtte han arbejde under? Kan vi ud fra de bevarede resultater af hans
arbejder rekonstruere hans arbejdsmetoder, hans prioriteringer og hans metoder?
Foredraget vil blive ledsaget af lysbilleder.
Deltagelse er gratis efter ID A's regler. Tilmelding til ID As mødetilmelding tlf 3318 4818
senest 2. december.

3. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 2000 afholdes tirsdag den 22. februar 2000 kl. 14.30 i
Vejdirektoratet i København.
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