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Ultimo juli 2005 
 
Til:  
DVSs Medlemmer 
 
 

MEDDELELSE NR. 2005 - 5 
 
 

1. Vejhistorisk ekskursion til Småland og Götaland  
DVSs vejhistoriske ekskursion går i år til Sverige og finder sted torsdag 25. – lørdag 27. 
august. Ekskursionen starter om torsdagen kl. 10.00, hvor vi mødes i Helsingborg. Vi 
slutter samme sted sent lørdag eftermiddag. I Meddelelse nr. 2005-4 er programmet 
nærmere beskrevet.  

 

 
Om fredagen går turen bl.a. til Vaholm Gårds bro, som er den eneste overdækkede træbro i Sverige. 

Transport til/fra Helsingborg sker for egen regning. Vi vil, når deltagerne er kendt, 
arrangere fælles transport med tog eller tog/færge fra København. Overnatning foregår 
på Hotel Ibis i Jönköping og Kanalhotellet i Karlsborg. 
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Prisen for den vejhistoriske ekskursion er ikke helt afklaret endnu, bl.a. fordi vi håber 
på/regner med div. sponsorstøtte. Prisen afhænger også af, om der ønskes overnatning i 
enkelt- eller dobbeltværelse. Beløbet bliver på omkring 2.000 kr. Nærmere oplysninger 
om programmet og tilmelding til ekskursionen hos Ulrik Winther Blindum på tlf. 2216 
0099 eller på e-mail ub@vd.dk. Endelig tilmelding senest 5. august.  
 

2. VEJHISTORIE nr. 10 Forår 2005  
Hermed fremsendes VEJHISTORIE nr. 10, som indeholder to artikler, dels Jørgen 
Bankes ”Vejbelægninger i hundrede år”, som er baseret på hans foredrag i DVS i 
efteråret 2004, dels Per Grau Møllers ”Kommunikationsstrukturer i Vendsyssel i 1600- 
og 1700-tallet”. Bladet skulle være udkommet i foråret, så vi beklager den sene 
udsendelse. 
 

Venlig hilsen 
 

 
 
 
Ulrik Winther Blindum 
Sekretær i DVS 
 
Dansk Vejhistorisk Selskab  
c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 
Postboks 9018, 1022 København K. 
Tlf. 3341 3333. E-mail ub@vd.dk.   
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