23. marts 2010
Til: DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2010 – 3
1. Amtsvejvæsenerne under angreb
Dansk Vejhistorisk Selskabs andet arrangement i 2010 er et foredrag med titlen Amtsvejvæsenerne under angreb - spillet om vejbestyrelsen i efterkrigsårene frem til kommunalreformen i 1970. Foredragsholderen er seniorforsker, ph.d. Steffen Elmer Jørgensen,
Landsarkivet i Viborg og foredraget finder sted torsdag den 15. april kl. 15.30-17.30 i
Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.
Steffen Elmer Jørgensen vil i sit foredrag berette
om den voksende utilfredshed med amternes
bestyrelse af de overordnede veje, der fra midten
af 1950'erne efterhånden bredte sig i regeringen og
centraladministrationen. Med vejloven af 1957
blev det danske hovedlandevejsnet genoprettet, og
i vejtilskudsloven af 1958 blev refusioner og
vejfondsdækning omlagt til mere kontante beløb.
Efterhånden tegnede planerne sig for ”Det store
motorvejs-H” og for udbygningen af de
overordnede veje. Der foregik således fra sidst i
1950'erne en debat mellem amterne og staten i
form af Ministeriet for offentlige arbejder og
Vejdirektoratet om planlægningen, projekteringen
og bygningen af de overordnede vejanlæg.
Nogle amter erkendte, at anlæg af motorveje
oversteg deres aktuelle kapacitet. Men amtsrådene
blev enige om at modvirke vejloven af 1963, der overdrog bestyrelsen af motorvejene og deres
anlæg til staten. I 1960'erne overdrog Vejdirektoratet amternes motorvejskontorer at udføre
anlæg og projektering af motorvejene – det blev dog ændret med Vejdirektoratets oprettelse af
tre motorvejskontorer i slutningen af 1960’erne. Og i sidste ende overtog staten med vejloven af
1971 hele det danske hovedlandevejsnet - endda i udvidet form.
Foredraget vil især tage udgangspunkt i Vejle amt og i debatten om den østjyske motorvej, hvor
professor Humlums forslag om en midtjysk motorvej selvfølgelig indgår – igen et aktuelt emne.
Foredraget Amtsvejvæsenerne under angreb er som vanligt ved vore foredrag gratis.
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2. En fantasirejse til Færøerne
DVSs vejhistoriske ekskursion går i 2010 til Færøerne. Vi har i samarbejde med vort færøske
medlem, ingeniør Heini Olsen, fundet frem til, at den 4-dages tur skal finde sted torsdag den
12.- søndag den 15. august. Vi flyver med Atlantic Airways fra København torsdag kl. 8.35 og
lander på Vagar kl. 10.05, hvorefter vi straks går i gang med seværdighederne.
Vi ankommer til Torshavn til Hotel Streym midt i byen hen på aftenen. Her skal vi bo de næste
to nætter. Overnatningen lørdag – søndag er på Hotel Klaksvig (tidl. Sømandshjemmet).
Hjemturen er søndag fra Vagar kl 17.30 med ankomst København kl. 20.50.
Heini Olsen har allerede udarbejdet et forslag til program for turen, som han kalder ”En
fantasirejse til Færøerne”. Og rigtigt er det: Der er virkeligt meget at se og opleve på Færøerne
af vej- og kulturhistorisk interesse og meget mere – og så er der den pragtfulde natur.
Vi har udarbejdet et budget, hvor der endnu savnes nogle priser, men vi regner med, at
nedennævnte beløb kommer tæt på. Vi har således en pris for turen, som pr. person vil udgøre
ca. 5.200 kr. for personer i dobbeltværelse og ca. 5.900 kr. for enkeltværelse. Mht. enkeltværelser i Klaksvig skal det nævnes, at de ikke har eget bad/toilet – men det drejer sig så kun
om én overnatning.
Vi har allerede forhåndstilmeldinger fra flere af de medlemmer, som deltog i generalforsamlingen i februar – så både disse medlemmer og andre interesserede bedes vende tilbage
hurtigst muligt. Der er desværre kun et mindre antal billetter i flyet til Færøerne og begrænset
antal hotelpladser. Pladserne tildeles derfor efter ”først-til-mølle-princippet”.
Tilmelding skal ske senest 19. april 2010 til dvs@vd.dk eller cjhansen22@gmail.com.

3. Milesten langs veje
Vi vil gerne endnu en gang gøre opmærksom på et interessant seminar med titlen Milesten
langs veje – om restaurering og vedligeholdelse af milesten og andre historiske sten langs
vore veje, som afholdes tirsdag den 20. april 2010 i Naturcenteret Nyruphus, Kongevejen 270,
Espergærde.
Initiativet til seminaret er den Milestensgruppe, som er nedsat af Danmarks Vej- og Bromuseum
og DVS. Målgruppen for seminaret er ledere og mellemledere inden for vej- og kulturområdet
samt museumsfolk. Men seminaret er relevant for alle med interesse for gamle sten langs vore
veje. Seminaret arrangeres af Vejsektorens Efteruddannelse (VEJ-EU). Der kan ses mere på
VEJ-EU's www.vej-eu.dk, hvor der er detaljeret program og tilmelding. Der er endnu ledige
pladser til seminaret.
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