5. januar 2011
Til:

DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2011 – 1
1. VEJHISTORIE nr. 18
./.

VEJHISTORIE nr. 18 udkommet og fremsendes hermed til DVSs medlemmer.
Der er tre artikler i bladet:
Etnolog Jørgen Burchardt: Vejes bæreevne, hestevogne og bilismens syv gennembrud – en
beretning om de syv gennembrud i udviklingen fra hestevogne til massebilisme og
sammenhængen mellem motoriseringen og udbedringen af vejens bæreevne.
Mag.art Kirsten-Elizabeth Høgsbro: Fantasirejse til Færøerne – om DVSs eksursion til
Færøerne i august måned.
Ak.ing. Carl Johan Hansen: NVF fylder 75 år - med udgangspunkt i 75-årsdagen for
oprettelsen af Nordisk Vejteknisk Forbund, i dag: Nordisk Vejforum, berettes om forbundets
oprettelse og virke i de mange år.
Vi ønsker læserne god fornøjelse med læsningen af VEJHISTORIE.

2. En fantasirejse til Færøerne
DVSs vejhistoriske ekskursion gik i år til Færøerne. Det var 4-dages tur fra torsdag den 12. til
søndag den 15. august. Deltagerantallet var 36 personer - det største antal på vore vejhistoriske
ture hidtil. Turen var fint tilrettelagt af vort færøske medlem ingeniør Heini Olsen og hans
hustru Kirsten Olsen, som havde udført et meget stort arbejde med tilrettelæggelsen.
Vores tur på Færøerne foregik i bus, hvor vi besøgte 6 af de 18 færøske øer. Turen gik ad veje,
der var anlagt i sidste halvdel af 1900-tallet – der var kun ganske få veje før den tid, over flere
dæmninger og over ’Atlanterhavsbroen’ – den eneste bro over Atlanterhavet i hele verden,
gennem tunneler fra Vágar til Streymoy, Eysturoy, Bordeoy, Kunoy og Vidoy. Det var ikke
nødvendigt at tage hverken båd eller færge for for at blive transporteret omkring på øerne.
DVSs tur til Færøerne var som lovet en fantasirejse. Vi oplevede fortid og nutid, vandrestier,
asfalterede veje, tunneler gennem fjelde og under havet, gamle og nye kirker, en middelalderlig
kirkeruin samt prægtige bygværker fra slutningen af 1900-tallet, men først og fremmest en
storslået natur, alt sammen under Heinis fremragende lederskab og med hans kyndige
kommentarer. Meget stor tak for turen til Heini og Kirsten for turen.
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De mange deltagere i ”Fantasirejsen til Færøerne” foran den gamle kirke i Fuglafjördur.

Vi takker firmaerne Colas Danmark A/S, Epoke A/S, NCC Roads og Nynäs for deres
økonomiske støtte til turen. Tak også til Færøernes Landsverk for en fin modtagelse i deres
hovedsæde i Torshavn.
I Kirsten-Elizabeth Høgsbros artikel om vor vejhistoriske ekskursion i VEJHISTORIE nr. 18 er
givet en mere uddybende og fyldig beskrivelse af turen.

3. Generalforsamling 2011
DVSs ordinære generalforsamling næste år afholdes torsdag den 17. februar 2011 kl.14.30.
Der er som vanligt foredrag efter generalforsamlingen. Herom i næste meddelelse. Afsæt derfor
allerede nu eftermiddagen til DVS.
Husk at eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest den 15. januar 2011.
Godt nytår!
Venlig hilsen
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