Mød andre historisk interesserede i Dansk Vejhistorisk Selskab

Studieturene er populære. Tv. beses toppen af Forth Bridge i Skotland bygget
1882-90; th. hører deltagerne fortælling om transport på Færøerne.

Som medlem af selskabet får du:
•
•
•
•
•

adgang til arrangementer
indbydelser til studieture
tidsskriftet Vejhistorie tilsendt gratis to gange om året
rabat på bogudgivelser
ca. 10 gange årligt et digitalt nyhedsbrev

Som medlem støtter du:
•
•
•

arbejdet med at bevare Danmarks kulturhistoriske værdier
bevaring af historiske monumenter som milestene, veje og broer
kendskabet til infrastrukturens historie

Det årlige kontingent er 150 kr., studerende dog kun 75 kr. For virksomheder, organisationer, institutioner: 750 kr.
Dansk Vejhistorisk Selskab, c/o Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade
43, 1577 København V. E-mail: dvs@vejhistorie.dk

www.vejhistorie.dk
Selskabets hjemmeside udvides løbende med:
•
•
•
•
•

artikler om vejhistorie
lister over bøger
database over historiske veje og broer
besked om arrangementer
meddelelser om nye bøger

DANSK VEJHISTORISK SELSKAB
Vi arbejder med:

Infrastrukturens betydning
Vejtrafikken som samfundets livsnerve

De to billeder viser samme motiv.
Øverst Geels Bakke malet af Andreas
Juuel i 1851 (original på Rudersdal
Museer). Vejen var en kongevej, og
der skulle betales vejafgift ved bomhuset.
Nederste billede viser vejen i dag.

BEVARINGSARBEJDET

HISTORISKE UDVIKLING
Selskabet arbejder på at
bevare kulturhistoriske
værdifulde anlæg.
Til eksempel arbejder
Forskningsudvalget på at
få genetableret en vejallé
fra 1700-tallet i Sorø, og
Milestensgruppen registrerer og medvirker til
restaurering af mile- og
kilometersten langs danske veje.

Selskabets arrangementer og
tidsskriftet Vejhistorie præsenterer de nyeste forskningsresultater
om den historiske udvikling.
Emnerne strækker sig fra arkæologiske udgravninger af landets
første veje til nutidens store
trafikanlæg.

Niels Chr. Skov Nielsen fmd. Dansk Vejhistorisk Selskab
“Jeg vil opfordre alle historisk interesserede at
være opmærksomme på infrastrukturens betydning.
Bliv medlem af selskabet for at støtte det historiske arbejde - og der er rig mulighed for selv
at yde en indsats i et af vores udvalg.”

Selskabet udgiver tidsskriftet Vejhistorie og
lejlighedsvis bøger.

