Primo oktober 2000

Til:

DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2000 - 6
1. Gamle veje i kulturlandskabet
Dansk Vejhistorisk Selskabs næste arrangement i efteråret 2000 finder sted tirsdag den 24.
oktober kl. 16.00 - ca. 18.00, hvor lektor, lic.phil. Per Grau Møller, Syddansk Universitet,
Odense Universitet vil holde et foredrag med titlen Gamle veje i kulturlandskabet. Det foregår
i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.
Foredraget vil tage sit udgangspunkt i en kilde til vejhistorie, som hidtil ikke har været meget
brugt. Det drejer sig om de ældste matrikelkort fra omkring år 1800, original-I kort. Kortenes
kildeværdi vil blive præsenteret, ligesom der vil blive anvendt en digital udgave af kortene ved
hjælp af GIS – software (GIS = Geografisk InformationsSystem). Kortene er traditionelt ø-kort,
men denne digitalisering muliggør en tolkning af sammenhængende vejsystemer. Der er
ligeledes digitaliseret lag som arealanvendelse, bebyggelse m.m. fra selvsamme kilde, og det
muliggør en analyse af vejenes udbredelse i forhold til såvel disse kulturskabte fænomener som
til naturgrundlaget.
Der vil i foredraget blive belyst spørgsmål som:
• hvilke forskellige typer af veje fandtes der på dette tidspunkt,
• hvor meget ændrede udskiftningen på vejsystemet,
• hvordan forholdt vejnettet sig til bebyggelsen og til forskellige arealressourcer
• hvordan forholdt vejsystemet sig til naturgrundlaget (jordbund, terræn)
• var der forskelle på vejsystemet i områder med forskellige dyrkningssystemer
• hvordan indvirkede hovedgårde på vejsystemet i et område?
Foredraget ledsages af en datapræsentation af GIS-materialet, som muliggør en interaktiv
kommunikation med tilhørerne, dvs. mulighed for at teste nye spørgsmål om sammenhænge i
kulturlandskabet.
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2. DVSs sidste arrangement i 2000
Samfærdsel i oldtid og middelalder - vogne og veje v/ dr.phil. Per Ole Schovsbo. (Sammen med
Selskabet for Historisk Teknologi, HITEK). Tirsdag den 21. november kl. 16.00-18.00 i Ingeniørhuset, Ingeniørforeningen i Danmark.
Nærmere om dette arrangement i næste Meddelelse.

3. Generalforsamling samt bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder
DVSs ordinære generalforsamling 2001 er fastsat til tirsdag den 20. februar 2001 kl. 14.30.
Bestyrelsesmøde nr. 55 finder sted tirsdag den 25. januar 2001 og forretningsudvalgsmøde nr. 68
tirsdag den 21. november 2000.
Med venlig hilsen
Carl Johan Hansen

