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1. Vejhistorisk ekskursion til Skåne
Dansk Vejhistorisk Selskabs næste arrangement i 2001 er en vej historisk ekskursion til
Skåne. Den finder sted torsdag den 14. juni og går til den sydlige del af landsdelen.

Turen foregår i bus og går fra København over Øresundsbroen til Sverige. Herfra køres via
Lund og Ringsjon til Hoge vag ved Maltesholms slott. Den imponerende opkørsel til slottet
kaldes Hoge vag, som blev bygget omkring år 1800. Hele vejen blev nedmonteret i mitdten
af 1990erne og herefter forstærket, så den kunne klare dagens krav til tung trafik - til sidst
blev "stenkappen" opbygget igen.
Turen går herefter videre langs Skånes østkyst til Simrishamn. Her besigtiges vag 11, som
er ved at blive ombygget, og vi ser og hører om de arkæologiska udgravninger, der udføres i
den forbindelse. Næste stop på turen - efter frokost - bliver et besøg på Ovedskloster, som
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er et af den svenske rokokkos ypperste anlæg. Foruden slottet kigger vi på de statlige alleer,
som binder omgivelserne sammen, den høja stensatte vejbanket og en stenbuebro bygget i
1952. Herefter går turen tilbage mod Øresundsbroen og København.. På turen vil der
ligeledes blive lejlighed til at besigtige et par smukke, velbevarede gamle broer.
Ekskursionen er tilrettelagt af informationschefGunilla Andersson og projektleder Lennart
Andersson, begge fra Vagverket Region Skåne.
Et mere detaljeret program med tidsangivelse mv. vil foreligge umiddelbart efter Kr.
Himmelfartsdag. Interesserede i turen bedes henvende sig til DVS's sekretariat, hvorefter
programmet vil blive tilsendt, så snart det foreligger. Prisen er ikke endeligt fastsat, men vil
ligge på ca. 350 kr.

2. Årsberetning 2000
./.

.

DVSs Årsberetning for 2000 er nu trykt og fremsendes hermed. Årsberetningen er suppleret
med en billedkavalkade fra de 3 eksursioner, der var arrangeret i 2000. Det ses iøvrigt, at
årsberetningen fremtræder i mere beskedent udstyr end de seneste år, hvor den har været
suppleret med vejhistoriske artikler. Sådanne artikler vil i stedet blive bragt i DVSs tidskrift,
VEJHISTORIE, hvor nr. 2 udsendes i løbet af et par uger.

3. Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder
DVS's næste bestyrelsesmøde, nr. 57, er fastsat til tirsdag den 29. maj i Vejdirektoratet.
Forretningsudvalgsmøde nr. 71 finder sted tirsdag den 10. juli, ligeledes i Vejdirektoratet.
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