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Dansk Vejhistorisk Selskab
c/o Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal DK-1577 København V
CVR 31802067
Web: www.vejhistorie.dk
E-mail: dvs@vejhistorie.dk

Østerbro, den 31. januar 2022

Dansk Vejhistorisk Selskab
Beretning for 2021

Generalforsamling
Grundet corona blev der i 2021 ikke afholdt generalforsamling I Dansk Vejhistorisk
Selskab (DVS)
Selskabets bestyrelse består derfor af de på generalforsamlingen i 2020 valgte
medlemmer, som er:
Udpeget af Organisationer:
Vejdirektoratet:

Chefkonsulent Freddy Knudsen

Danmarks tekniske Museum:

P.t. ubesat

Undervisningsinstitutionerne:

Lektor ph.d. Michael Bregnsbo

Kommunalteknisk Chefforening:

Direktør Jørgen Jensen

Kommunalteknisk Vejforening:

Ingeniør Roland Rasmussen

Dansk Byggeri og Asfaltindustrien:

Søren P. Simonsen
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Valgt på generalforsamlingen:

Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen
Oberst Per Winther
Cand. phil Jørgen Burchardt
Ingeniør Hans Leth
Seniorrådgiver Nils Kristian Zeeberg
Chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen

Chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen blev valgt til formand for Dansk Vejhistorisk
Selskab (DVS). Civilingeniør Per Clausen blev genvalgt til revisor.

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen valgtes Jørgen Burchardt til
næstformand, medens kassererposten forblev åben. Efterfølgende er Bo Sommer valgt til
kasserer.

Freddy Knudsen blev valgt til sekretær.

Medlemstal og økonomi
DVS har i 2021 modtaget 24 indmeldelser af nye medlemmer via formularen på
hjemmesiden. Det er selskabets vurdering, at nyhedsbrevene – sammen med
hjemmesiden og facebooksiden – har bidraget til at gøre selskabet kendt i en større kreds
og til at skaffe nye medlemmer.

DVS har ved årsskiftet 2021/22 121 personlige medlemmer og 12 firmamedlemmer. 10
medlemmer har udmeldt sig eller er blevet slettet pga. kontingentrestance eller anden
årsag. Det er vigtigt at medlemmerne indsender ændrede kontaktoplysninger i form af
adresse og e-mail, da DVS ikke modtager disse oplysninger på anden måde. Alle
nyhedsbreve og alm. korrespondance sendes udelukkende pr. e-mail.

Regnskabet for 2021 viser et samlet underskud på 3.372,51 kr. hvilket er tilfredsstillende,
da der var budgetteret med et underskud på godt 14.000 kr. De væsentligste årsager til
afvigelsen er lidt højere indtægter kombineret med lidt lavere udgifter pga. færre
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aktiviteter, især i foråret 2021. Der er bevidst budgetteret med et lille underskud, da
selskabets egenkapital er ganske stor og udgjorde knap 240.000 kr. ved årets udgang.
Bestyrelsesmøder

I perioden har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder. De 2 første i februar og maj blev
afholdt som virtuelle møder grundet corona, og de 2 sidste i august og december i hhv.
Vejdirektoratet i Middelfart og København som fysiske møder.
Bestyrelsen vil fremadrettet vurdere muligheden for at visse møder kan afholdes virtuelt.
Specielt møder hvor der ikke efterfølgende er planlagt foredrag el.lign.

Arrangementer

Endnu en gang er den planlagte tur til Irland blevet udsat grundet corona. Turen forventes
nu gennemført i begyndelsen af maj måned 2022

Den planlagte tur til Sydsjælland og Lolland/Falster måtte vi desværre aflyse grundet et for
lavt deltagerantal

Derudover er der gennemført 4 arrangementer som følger:

1) Den 23. marts gennemførte vi DVS’s første Webinar. Selskabets næstformand
holdt foredrag om ”Åsum Bro siden 1578 – i perioder Danmarks vigtigste”.
Arrangementet var meget velbesøgt, så DVS vil fortsætte med egnede foredrag
som Webinar.
2) I forlængelse af bestyrelsesmødet den 17. august 2021 i Vejdirektoratet, Middelfart
holdt Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, Maria Knudsen, foredrag om
Ribes middelalderlige gadebelægninger.
3) Den 27. september 2021 arrangerede DVS en tur til Vikingelandsbyen og Haralds
Bro ved Albertslund.
4) I forlængelse af bestyrelsesmødet den 7. december i Vejdirektoratet, København,
holdt selskabets formand for milestensgruppen, Per Winther, et foredrag om
”Registrering og Bevaring af Milesten.

Udover ovennævnte arrangementer havde Selskabet en stand på Vejforum, hvor Per
Winther og Jørgen Burchardt bemandede den velplacerede stand - mere end 1.300 af
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branchens centrale personer gik forbi vores stand, hvor de kunne få viden om Danmarks
vejhistorie og om hvorledes vi kan bevare fysiske levn i form af milesten, vejstykker m.v.
Der var udarbejdet en reklamefolder om Selskabet, som blev uddelt. Per Winther havde
udarbejdet flere billedpræsentationer, som kørte på en skærm på standen.

Hjemmesiden

Selskabets hjemmeside www.vejhistorie.dk er løbende blevet vedligeholdt og opdateret i
løbet af 2021. Den indeholdt pr. 31. december 2021 682 enkeltsider, heraf 368 sider med
beskrivelser og billeder af danske milesten. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer
eller udvidelser af hjemmesiden og dens indhold i løbet af året.

Der har i 2021 været i alt 21.316 besøg på hjemmesiden og 44.205 sidevisninger.
Antallene har været aftagende i løbet af 2. halvår, men årets samlede besøgstal ligger dog
hhv. 5 % og 3 % højere end de tilsvarende tal for 2020. Det er stadig forsiden og siderne
om historiske kort, veje og broer samt milesten og kilometersten, som er de mest besøgte.

Hjemmesiden er med til at udbrede kendskabet til selskabet og dets aktiviteter til en større
kreds. Selskabet har i årets løb fået flere henvendelser fra både medlemmer og ikkemedlemmer med spørgsmål eller nye oplysninger om historiske veje og broer, milesten og
kilometersten. Henvendelserne er blevet besvaret af medlemmerne af bestyrelsens
forretningsudvalg og af Milestensgruppen.

Hjemmesiden vil skifte udseende i løbet af 2022, fordi det hidtil anvendte tema (skabelon)
ikke længere opdateres og understøttes fra udgangen af 2022.

Facebooksiden

Selskabets facebookside Dansk Vejhistorisk Selskab | Facebook havde pr. 31. december
2021
•
•

523 følgere (en fremgang på 365 i løbet af 2021),
499 som synes godt om siden (en fremgang på 378 i løbet af 2021).

Antallet af ”synes godt om” er inkluderet i det samlede antal af følgere.
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Der er i løbet af 2021 tilføjet 8 nye opslag og én begivenhed. De seneste opslag er nået ud
til ca. 200 personer. Antallet har været stigende gennem året.

Selskabet vil i 2022 forøge antallet af opslag, koordineret med opdateringer af
hjemmesiden og udsendelse af nyhedsbreve.

Milestensgruppen

Milestensgruppen mistede i 2021 sit mangeårige medlem og tidligere formand, KirstenElizabeth Høgsbro, som afgik ved døden i juli. Gruppen består herefter af 5 medlemmer,
hvoraf 3 er bosiddende på Sjælland og to i Jylland.

Gruppen har heller ikke i år holdt fysiske møder, bl.a. pga. COVID-19, men har holdt
forbindelse pr. e-mail og telefon.

Gruppen har medvirket ved genopstilling af en 5 1/4 - milesten i Gevninge i samarbejde
med Lejre Kommune og Gevninge Bylaug. Det er hensigten, at stenen skal afrenses og
opmales i løbet af 2022, og at der skal opsættes en informationstavle eller en plade med
QR-kode ved den.

Gruppen har i 2021 fået underretning om 6 ikke tidligere registrerede milesten, heraf 5 i
Østjylland og en i Nordsjælland. Stenene er eller vil blive opmålt og fotograferet.
Oplysninger om stenene er videresendt til Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv
med henblik på registrering i SLKS's database "Fund og Fortidsminder."

Gruppen har derudover fået flere henvendelser med oplysninger eller spørgsmål om andre
historiske sten (kilometersten, skelsten og vildtbanepæle).

Der er ikke lagt yderligere beskrivelser af milesten på selskabets hjemmeside. Arbejdet
hermed vil blive genoptaget efter den planlagte modernisering af hjemmesiden i løbet af
2022.
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Der er foretaget en indberetning til SLKS om en milesten opstillet i et anlæg i København
(Brønshøj), som er væltet ned fra sin sokkel. SLKS har oplyst, at stenen vil blive genrejst i
løbet af 2022.

Milestensgruppen har deltaget i følgende arrangementer i 2021:
•

•

•

Per Winther deltog i september i den tyske Forschungsgruppe Meilensteine's
årsmøde i Sankelmark ved Flensborg og har herunder holdt foredrag om
hovedlandeveje og milesten i Nordslesvig/Sønderjylland. I programmet indgik
desuden en bustur fra Kruså til syd for Kolding for at se på milesten og andre
historiske sten langs vejen.
Nils Kristian Zeeberg og Per Winther fortalte i september om Roskildevejen gennem
tiderne og milestenene langs Roskildevej som led i arrangementet
"Danmarkshistorien i Vestskoven" i Vikingelandsbyen i Albertslund. Dette års tema
var "Veje på din vej - fra trampesti til landevej".
Per Winther holdt i december et foredrag om Milestensgruppens arbejde med
registrering og bevaring af milesten.

Milestensgruppens aktiviteter har løbende været omtalt i selskabets nyhedsbreve.

Forsknings- og Redaktionsudvalget

Udvalget består af Jørgen Burchardt (formand), Michael Bregnsbo, Steffen Elmer
Jørgensen og Nils Kristian Zeeberg. Layout af Vejhistorie: Anna Falcon. Bortset fra to
møder i forbindelse med bestyrelsesmøder har udvalget ikke mødtes til fysiske møder,
men har haft virtuelle møder og en flittig korrespondance.
A. Vejhistorie
Der er udgivet to numre i 2021:
Nummer 37 - nummeret på 36 sider indeholdt:
Artikler:
•
•
•
•

Jes Marthens: Vejene i Borremose – Danmarks ældste vejsystem
Cornelis van Tilburg: De romerske veje i Holland (oversættelse: Jørgen Burchardt)
Nils Kristian Zeeberg: En lærebog fra 1838
Poul Holt Pedersen: Reichsautobahn Berlin-Königsberg

Nummer 38 - nummeret på 44 sider indeholdt:
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Artikler:
•
•
•
•

Martin Sejr Nielsen: Spor efter vesthimmerlandske oldtidsveje – et kort indblik
Ivar Schacke: Kongevejen til det indre af Mexico. Camino Real de Tierra Adentro
Michael Hertz: Chaussébyggeriet til eksamen
Henrik S. Ludvigsen: Bekæmpelse af trafikulykker

Anmeldelser:
•

•
•

Steffen Elmer Jørgensen: En ny hærvejsbog. En anmeldelse med nogle strøtanker
om Hærvejens geografi og historiske betydning (anmeldelse af ”Hærvejen – fra
Skagen til Rendsborg”
Nils Zeeberg: Braut 3
Jørgen Burchardt: Transportens historie. Boggaver til julens ønskelister
(anmeldelse af ”Danmark set gennem et cykelhjul”, ”Danmark set gennem en
bilrude”, ”Dansk bilproduktion” og ”Benzinstationens historie”).

Selskabet er meget taknemmelig for den økonomiske støtte til udgivelsen fra Arkil Holding,
Cowi, Asfaltindustrien, Rambøll og Nordisk Vejforum, Danmark (NVF).

B) Konference om brohistorie: Bridges through the ages
Idéen om at udgive et bogværk om de danske broer og dansk brobygningshistorie har
mistet momentum på grund af, at deltagere i initiativgruppen har trukket sig ud. Projektet
lever endnu, men skal gentænkes, da et centralt universitet ikke mere er repræsenteret i
initiativgruppen. Det fik os til at lægge basis ved at afholde en konference om broer.
I første omgang satser vi på en konference med ca. 80 deltagere, hvoraf en del fra
nabolande. Emnet brohistorie er valgt i anledning af den kommende Storstrømsbro,
Storebæltsbroens jubilæum, diskussion af planer for Kattegat og Fyn/Als og tillige vores
projekt omkring en bogudgivelse omkring danske broer.
Emnet skal være brohistorie (inklusive tunneller) i et bredt perspektiv, og altså også
omfatte nye broers betydning for mobiliteten.

C) Udgivelser
Selskabet har tidligere udgivet bøger med stor succes. Denne aktivitet vil vi gerne
gentage. Inden for de kommende år arbejder vi på bl.a. en bog om den danske
trafikplanlægning, en bog om forskellige tiders planlægning og drift af broer samt en bog i
anledning af Vejdirektoratets jubilæum som selvstændigt direktorat.
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D) Nordisk/internationalt samarbejde - måske konference 2024
Vores muligheder i det nordiske samarbejde er styrket gennem de seneste måneder både
gennem arbejdet med brokonferencen og med en fremtidig publicering af nordiske bidrag i
Vejhistorie. Vi er ved at genoplive det tidligere velfungerende nordiske netværk, som ellers
er smuldret efter nedlæggelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum. Netværket har igennem
nogle år arbejdet uden Danmarks deltagelse, og der har været en stærk deltagelse fra de
baltiske lande samt delvist også Polen. Sproget er derfor i stor udstrækning blevet
engelsk. Initiativet til tidsskriftet Braut blev oprindelig taget af Vejhistorisk Selskab, men er
de seneste år udgivet uden vi har været involveret.

E) Trafik & Veje
Vi deltager i redaktionen af branchens tidsskrift Trafik & Veje, hvor Jørgen Burchardt er
selskabets repræsentant i tidsskriftets redaktionspanel.

Æresmedlemmer
Der er ikke udnævnt nye æresmedlemmer i 2021, så der er fortsat 2 æresmedlemmer i
DVS, nemlig Civilingeniør Ivar Schacke og Cand. Mag. Michael Hertz.

Nyhedsbreve
Nyhedsbrevene afløste ved årsskiftet 2020/2021 de hidtil udsendte meddelelser til
medlemmerne.
Der er udsendt 17 nyhedsbreve i 2021. Udsendelsen sker udelukkende pr. e-mail.
Der blev tidligere udsendt 3–7 meddelelser om året, og kun til medlemmer.
I løbet af 2021 er der 38 ikke-medlemmer, som har tegnet abonnement.
Nyhedsbrevene udsendtes ved udgangen af 2021 til i alt 196 e-mailadresser.
Selskabet anser nyhedsbrevene som en væsentlig forbedring af kommunikationen med
medlemmerne og andre vejhistorisk interesserede.

Niels Chr. Skov Nielsen
Formand DVS

