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Dansk
Vejhistorisk
Selskab

MEDDELELSE NR. 90-3
til

MEDLEMMER af CVS
1.

Det første medlemsmøde efter generalforsamli ngen i år blev afholdt efter
programmet. Civilingeniør Herman Hansen fortalte i Vejdirektorate ts
kantine meget underholdende om Danske Asfaltveje i 100 Ar.

2.

I uge 35 har Kjell Hegdalstrand fra det norske vejmuseum besøgt Nordsjælland for at interviewe danske vejfolk om deres erindringer. Et tilsvarende besøg fandt sted tidligere i år på Island, og i 1991 skal Kjell
Hegdalstrand besøge Sverige og Firtland, så nordiske erindringer bliver
repræsenteret i det norske vejmuseum.
Besøget i Danmark blev tilrettelagt af CVS ved undertegnede, der deltog
i møderne med de danske vejfolk.

3.

Førstkommende medlemsmøde afholdes som fællesmøde med Det Kgl. Danske
Geografiske Selskab.
Vejdirektør Per Milner taler om
DB DAHSKB 11<1.00RVBJBS BISmRIB

I Københavns Universitet, Geografisk Institut
Østervoldgade 10, auditorium A, 3. sal
Tirsdag d. 9. oktober 1990 kl. 19:30
I overensstemmel se med Storebæltsaftal en bliver det store motorvejs-H
færdigt i 1993. Med dette 700 km lange motorvejsnet vil et af de største
anlægsarbejder i Danmarkshistor ien være afsluttet.
Vejdirektør Per Milner vil berette om motorvejenes historie fra de første vejplaner i 30'erne, trafikminister Gunnar Larsens knækkede spade i
1941 og de første motorvejsetape r i SO'erne og 60'erne.
I ?O'erne og BO'erne fulgte de store anlægsarbejder og de store broprojekter. Ved indgangen til 90'erne er det opgaven i takt med anlægsarbejdet at udbygge servicemulighed erne. Der skal bygges nye motorvejskiosk er
og etableres tankanlæg. Og selv om det store H bliver færdigt i 1993,
er der store anlægsopgaver på motorvejsnette t frem til år 2000.
Efter foredraget bliver der lejlighed til selskabeligt samvær med foredragsholderen. Tilmelding hertil og evt. bestilling af 2 stk. smørrebrød,
øl og kaffe (60 kr.) senest samme dag kl. 12:00 på tlf. 33 13 21 OS.
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4.

Det følgende medlemsmøde afholdes i samarbejde med Vej- og Byplanforeningen i Ingeniørhuset, København
Tirsdag 6. november 1990 kl. 15:00.
Universitetslektor Claus Bjørn fortæller om "Landbrug, transport og
veje i Danmark" specielt samspillet mellem landbrug og vejvæsen fra
1700-tallets midte til slutningen af 1800-tallet. Efter foredraget vises
filmen "1700 meter fra fremtiden", der handler om den sidste færøske
bygd, der ikke har vejforbindelse til det øvrige samfund.
Nærmere herom i meddelelse nr. 90-4, hvor der måske kan fortælles afgørende nyt om museumsplanerne.
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