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1. Ways of the World
Dr. Maxwell G. Lay fra Australien holder torsdag den 22. maj kl. 19.30-21.30 i
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V et foredrag med titlen Ways of the
World. Mødet er arrangeret af Dansk Vejhistorisk Selskab i samarbejde med Vej- og
Byplanforeningen og Selskabet for Historisk Teknologi (begge under Ingeniørforeningen i
Danmark, IDA).
Maxwell G. Lay har tidligere været direktør for ARRB (Australian Road Research Board),
som driver det australske transportforskningsinstitut, direktør for Quality and Technical
Resources i staten Victorias Road Authority
og ass. professor ved Melbourne University.
Han er nu formand for Royal Automobile
Club of Victoria.
Maxwell G. Lay udgav i begyndelsen af
1990’erne bogen Ways of the World med
undertitlen A History of the World’s
Roads and of the Vehicles That Used
Them. “Ways of the World” er den første
samlede beretning om verdens vejes og
broers historie og om de folk og køretøjer,
der rejste på dem og brugte dem.
Max Lays foredrag er på engelsk, hvor han
med udgangspunkt i sin bog om vejenes og
broernes historie vil berette om årsagerne til,
at veje opstår og bliver placeret netop på det
sted, hvor det sker. Max Lays beretning er
baseret på observationer af veje i Den Nye
Verden, hvor vejene er etableret relativt
nyligt. Det vil blive set i sammenhæng med
et tilbageblik på vejene i Den Gamle
Verden, dvs. i Europa og Asien.
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Max Lay vil berette historien om vejenes historie ud fra et internationalt perspektiv, hvor han
vil trække på nylige erfaringer, som han har fået ved at skrive historien om alle veje og gader i
hans hjemby, Melbourne. Max Lay vil pege på, at veje er en af de mindst omskiftelige ting i
vort samfund og derfor bør vises langt mere opmærksomhed end hvad der normalt er tilfældet.
Mødet er gratis. Tilmelding nødvendig til IDAs mødetilmelding tlf. 3318 4818 eller
www.ida.dk/moeder.

2. Vejhistorisk ekskursion til Østjylland
DVSs vejhistoriske ekskursion til Østjylland, som skulle have fundet sted torsdag den 15. maj
– fredag 16. maj, har desværre måttet aflyses på grund af for få tilmeldinger. Der var ellers
lagt et meget fint program af vej- og trafikchef Leif G. Larsen, Århus Amt, og ingeniør Arne
Rosenkvist.
Vi håber på at kunne gennemføre ekskursionen på et senere tidspunkt.

3. DVS's bestyrelse i 2003
I Meddelelse nr. 2003-2 var sammensætningen af DVS’s bestyrelse i 2003 angivet. Beklageligvis var navnet på et af bestyrelsesmedlemmerne faldet ud:
Vej- og trafikchef Leif G. Larsen, som er udpeget af Foreningen af Amternes Tekniske Chefer,
FATCh.

4. Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder
DVS’s bestyrelsesmøde nr. 65 er fastsat til tirsdag den 10. juni kl. 15.00, mens forretningsudvalgsmøde nr. 83 finder sted samme dag kl. 12.00, begge i Vejdirektoratet i København.
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