Dato: 7. februar 2019.

DANSK VEJHISTORISK SELSKAB
BERETNING FOR 2018
Generalforsamlingen 2018
Generalforsamlingen 2018 fandt sted den 28. februar 2018 i Vejdirektoratet og havde
deltagelse af 20 medlemmer.
Bestyrelsen fik efter generalforsamlingen følgende sammensætning, idet enkelte ikke havde
ønsket genvalg.
Udpeget af organisationer:
Vejdirektoratet: Chefkonsulent Niels Christian Skov Nielsen
+ en mere der endnu ikke var udpeget
Danmarks tekniske Museum: Museumsinspektør David Spurlin-Roe
Undervisningsinstitutionerne: Viceinstitutleder Morten Dam Rasmussen
Kommunalteknisk Chefforening. Medlem var endnu ikke udpeget*
Kommunalteknisk Vejforening: Ingeniør Roland Rasmussen
Dansk Byggeri og Asfaltindustrien: Medlem var endnu ikke udpeget
Kommunalteknisk Chefforening har senere udpeget fhv. direktør Jørgen Jensen.
Valgt på generalforsamlingen:
Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen
Oberst Per Winther
Cand. phil Jørgen Burchardt
Cand mag. Michael Hertz
Projektkoordinator Frederik Hoedeman
Ingeniør Hans Leth
Kontorchef Bo Tarp
Civilingeniør Agner Holmbjerg
Frederik Hoedeman er efterfølgende blevet udpeget som Vejdirektoratets anden person i
bestyrelsen. Der er endnu ikke kommet tilbagemeldinger på bestyrelsesmedlemmer fra Dansk
Byggeri og Asfaltindustrien.
Valget/udpegningen er for to år, dvs frem til generalforsamlingen i 2020.
Kontorchef Bo Tarp blev genvalgt til formand for Dansk Vejhistorisk Selskab (DVS).
Civilingeniør Per Clausen blev nyvalgt til revisor efter Søren Larsen, der ikke ønskede genvalg.
På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen valgtes Jørgen Burchardt til
næstformand og Agner Holmbjerg til kasserer.
Posten som sekretær blev i årets løb besat af Frederik Hoedeman.
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Medlemstal og økonomi
Dansk Vejhistorisk Selskab (DVS) har i 2018 ca. 110 personlige medlemmer og 15
firmamedlemmer. Det er undertiden en udfordring at fastholde kontakten til medlemmer, der
skifter e-mailadresse, idet DVS ikke i alle tilfælde bliver orienteret om adresseændringen.
Regnskabet for 2018 viser er underskud på 6.870 kr. og en kassebeholdning på 238.659 kr.
ved udgangen af 2018.
Bestyrelsesmøder
Der har udover det konstituerende møde efter generalforsamlingen været afholdt 3
bestyrelsesmøder. På møderne er primært drøftet DVS’ nuværende aktiviteter og forslag til nye
aktiviteter.
Arrangementer
I forbindelse med generalforsamlingen 2018 holdt arkivar, ph.d. Steffen Elmer Jørgensen et
foredrag under overskriften: Trafikplanlægning mellem enkeltprojekter og perspektivplaner - et
vue fra det første hovedlandevejsprojekt til nutidens trafikscenarier. Her blev givet et overblik
over planlægningen og udviklingen af vejinfrastrukturen gennem de seneste 100 år med omtale
af de økonomiske og politiske forhold, som den var påvirket af.
Den 23. – 26. august 2018 havde Selskabet en vellykket studietur til Belgien, der havde
historisk infrastruktur i Belgien som tema. Turen var planlagt af DVS’ næstformand, cand.phil.
Jørgen Burchardt sammen med en lokal, nemlig professor emeritus Phillippe Van Bogaert, der
har arbejdet professionelt med mange infrastrukturprojekter i Belgien. Turen er udførlig omtalt i
Meddelelse nr. 2018 – 7.
Den 12. september 2018 havde DVS i samarbejde med IDA-HITEK et arrangement, hvor
teknologihistoriker og arkitekt, professor Miles Lewis, University of Melbourne, Australien
fortalte om broer udført i jern/stål.
Den 19. september 2018 havde IDA-HITEK et arrangement med indlæg af DVS’ næstformand,
cand.phil. Jørgen Burchardt med overskriften ” Da Christian den 3. forsøgte at styre
vejtrafikken”. Det skete ved, at Christian den 3. beordrede befolkningen til at ændre deres
vogntype. DVS ’s medlemmer var inviteret til at deltage i arrangementet.
Persondataforordning
I foråret 2018 trådte en ny persondataforordning i kraft. Den fastsætter regler for offentlige
myndigheders, private virksomheders og foreningers behandling af personoplysninger. Det
gælder også for DVS’ behandling af persondata herunder data med relation til medlemmerne.
Med stort forarbejde af bestyrelsesmedlem Per Winther har bestyrelsen fastlagt principperne
for DVS’ persondatapolitik. Det er udmøntet i to notater om DVS og persondataforordningen
samt DVS’ persondatapolitik. De er gengivet på DVS’ hjemmeside.
Hjemmesiden
Hjemmesiden www.vejhistorie.dk er løbende blevet udvidet og udviklet i løbet af 2018. Det bør
især fremhæves, at alle de milesten, som Milestensgruppen har registreret i Danmark og
Slesvig-Holsten, nu er plottet ind på hjemmesidens kort over danske milesten.
Besøgstallet er steget kraftigt i forhold til 2017. Der har i alt været ca. 11.400 besøgende
(visitors) og ca. 28.400 visninger (views) af sider. Det er en fremgang på hhv. 159 % og 119 %.
Forsiden og siderne om historiske kort, veje og broer i Danmark, milesten og kilometersten
samt selskabets arrangementer er de mest besøgte.
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Hjemmesiden er med til at udbrede kendskabet til selskabet og dets aktiviteter til en større
kreds. 6 nye medlemmer har i årets løb meldt sig ind ved hjælp af indmeldelsesblanketten på
hjemmesiden. Selskabet har desuden fået flere henvendelser fra besøgende på siden med
spørgsmål om vejhistoriske emner, især om milesten og kilometersten samt historiske veje og
broer. Alle henvendelser er besvaret af medlemmer af bestyrelsen eller af Milestensgruppen.
Facebooksiden
Facebooksiden havde ved udgangen af 2018 76 følgere og 64, som synes godt om siden. Det
er en fremgang på 31, hhv. 26 i forhold til 2017.
Der er i årets løb offentliggjort 13 opslag, fortrinsvis om selskabets aktiviteter og andre aktuelle
begivenheder. Alle opslag har indeholdt links til yderligere oplysninger på hjemmesiden.
Opslagene er i gennemsnit set ca. 70 gange. Kun få personer kommenterer opslagene.
Hvis facebooksiden skal opnå større besøgstal, er det nødvendigt, at flere deler opslagene
med eller anbefaler dem til egne facebookvenner eller –grupper.
Redaktions- og forskningsudvalget
Forsknings- og redaktionsudvalget bestående af Jørgen Burchardt, Morten Dam Rasmussen,
David Spurlin-Roe og Michael Hertz (formand) stod for udsendelsen af to hæfter af
VEJHISTORIE, - nr. 31 med artikler om romerske veje i Syditalien, Chausséen Altona-Kiel
1830-33, frilægning af Rotenhahner-broen fra 1831 på samme vejstrækning og endelig tanker
om historiens nytte, – og nr. 32 med artikler om veje ’i Fæstningens skygge’ udenom
enevældens København, demolering af en fredet bro ved Toftlund, samt boganmeldelser.
Redaktionen har indledt redigeringen af nr. 33, hvor vi håber at kunne berøre temaet broer. Der
er desuden modtaget manuskripter til boganmeldelser og en artikel om Morville’s vejkort.
Derudover har udvalget haft overvejelser om DVS’ eventuelle nye projekt med udgivelse af et
videnskabeligt baseret værk om danske broer og brobygning. Udvalget har formuleret en
målformulering og et oplæg til bestyrelsen om den fortsatte indsats, som blev behandlet på
bestyrelsesmødet 4. december 2018. Udvalget har kontaktet personer i DVS’ nære opland for
at indsamle meninger om projektet. Tanken høster bifald, men det er ikke lykkedes udvalget at
få tilsagn om ekstern deltagelse i en brain-storm eller i en styregruppe. Finansieringen er et
spørgsmål, der stadig er åbent.
Milestensgruppen
Milestensgruppen er i 2018 udvidet fra 5 til 6 medlemmer, hvoraf 2 er bosiddende i Jylland og 4
på Sjælland. Gruppen har holdt 2 møder, heraf et i forbindelse med en ekskursion til milesten
på Roskildeegnen. Gruppen har mellem møderne korresponderet via e-mail.
Gruppen har i 2018 udvekslet oplysninger om danske milesten i Slesvig-Holsten og
Sønderjylland med den tyske Forschungsgruppe Meilensteine.
Gruppen har foretaget nyregistrering af 7 milesten i Danmark og 68 i Slesvig-Holsten, således
at der nu er 896 sten i databasen. Gruppen har desuden påbegyndt en opdatering af
oplysningerne om tidligere registrerede sten i Østjylland.
Alle sten er plottet ind på kortet over danske milesten på selskabets hjemmeside. Der er p.t.
links på kortet til detaljerede beskrivelser af 214 sten. Udarbejdelsen af beskrivelser fortsætter i
2019.
Gruppen har været involveret i 3 bevaringsprojekter på Sjælland og Fyn med det formål at få
milesten restaureret og genopstillet på deres oprindelige placeringer.
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Gruppen har et nært samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og SLKS Center for Kulturarv
og rapporterer løbende hertil om sine aktiviteter.
Milestensgruppen har i 2018 fået sin egen e-mailadresse: milesten@vejhistorie.dk. Gruppen
har i løbet af året besvaret flere spørgsmål fra besøgende på hjemmesiden om milesten,
kilometersten og vejvisersten.
VEJHISTORIE
DVS har som omtalt under Redaktions- og forskningsudvalget i 2018 udgivet VEJHISTORIE nr.
31 og 32.
Selskabet er meget taknemmelig for den økonomiske støtte til udgivelsen fra Asfaltindustrien
(VEJHISTORIE nr. 31) og Arkil Holding A/S og COWI A/S (VEJHISTORIE nr. 32).
Forretningsudvalget
DVS’ forretningsudvalg har bestået af formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget
har i 2018 udelukkende kommunikeret via mail eller telefon.
I forbindelse med Vejdirektoratets flytning er der ryddet op i DVS’ materiale. Per Winther og
Ulrik Blindum har ydet en stor indsats i den forbindelse. En stor tak for det.
Æresmedlemmer
DVS havde ved indgangen til 2018 et æresmedlem, civilingeniør Ivar Schacke.
Protektor
DVS’ protektor HKH Prins Henrik gik bort den 13. februar 2018. DVS sendte kondolencebrev til
Prinsens sekretariat og en krans til bisættelsen i Christiansborg Slotskirke. Formanden deltog
efter invitation fra Hofmarskallen på vegne af DVS den 19. februar 2018 i Castrum Doloris i
slotskirken og efterfølgende sammenkomst i Fløjlsgemakket på Christiansborg.
Der er ikke udpeget en ny protektor for DVS.
Meddelelser
Der er i 2018 udsendt i alt 7 meddelelser til medlemmerne med omtale af kommende og
afholdte arrangementer samt orientering om DVS’ øvrige aktiviteter og andet af interesse for
medlemmerne.

Bo Tarp
Formand
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