
                                                                                                                  Innspillsmøte i Oslo, 24. januar 2019 
 

Våre eldste veifar som oldtidsveier, kirkeveier og bygdeveier er også blant våre 
kulturminner – men hvordan best bevare de? Her gis et forslag fra Follo historielag: 
 
Som bakgrunn gis to eksempler:  
 
1) Akershus Fylkeskommune har i sin fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
«SPOR FOR FREMTIDEN» omtaler ikke veier og veifar med et eneste ord. Men for øvrig et 
glimrende dokument.  
 
2) Jeg kommer fra Oppegård kommune, og her er de gamle veifarene vårt viktigste 
kulturminne.  
Her har vi fortsatt veinett fra de tidligste tider, med oldtidsveier, kirkeveier og bygdeveier 
som ligger der stort sett uendret siden de gikk ut av bruk.  
Alle de eldste veifarene er som stier å betrakte i dag, selv de gamle hovedveiene til Stockholm 
og København er som stier å betrakte. 
Forklaringen er at i det meste av landet ligger alle disse veifarene under asfalt, traseene er tatt 
i bruk av moderne veisystemer. Men i Oppegård ble nye traseer tatt i bruk, de gamle veifarene 
var ikke egnet til å oppgraderes for moderne trafikk. 
 
I dag er det stort sett kun historielagene som holder disse veifarene i hevd.  
Og her er oppgavene mange: Først påvise nøyaktig hvor de gamle veiene gikk og deretter 
skilte de. Noen ganger får vi ikke tillatelse av grunneier å skilte. Et annet problem er at de 
gror igjen, nedfall og skogrydding kan også sperre veien.  En stor innsats av frivilligheten her. 
 
FORSLAG: Vi tror at det beste vern er gjennom bruk. For å få flere til å gå de gamle 
veifarene foreslås at de skiltes med mobil teknologi. At en kan bruke mobiltelefonen til å 
finne frem, og som veiviser. Med mobiltelefonen kan en få hele familien med på tur, også 
ungdommen.  
 
Bjørn Egil Jensen 
Follo historielag 
Kolbotn terrasse 29, 1410 Kolbotn 
Mobil: 920 11 908 
e-post: bjegilj@gmail.com 
 

 
Veiskilting satt opp av Oppegård historielag. I tillegg plasseres info-tavler ved viktige stikryss 
og ved viktige kulturminner.  
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