Ultimo juni 2008
Til: DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2008 – 4
1. Kommende arrangementer
DVSs næste arrangement finder sted tirsdag 23. september kl. 15.00-17.00 i Vejdirek-toratet i
Skanderborg. Museumsinspektør Søren Toftgaard Poulsen fra Herning Museum vil her holde et
foredrag med titlen Fra markvej til motorvej – om den store udvikling af vejnettet omkring
Herning i de sidste 200 år.
I dagene tirsdag 7.- onsdag 8. oktober planlægges en vejhistorisk tur til Bornholm, som vort
bestyrelsesmedlem, cand.mag. Michael Hertz står for tilrettelæggelsen af. Turen starter i
København tirsdag morgen og slutter samme sted onsdag eftermiddag.
Mere om disse arrangementer følger senere, men reserver allerede dagene nu.

2. Vejhistorisk ekskursion til Sverige
DVSs seneste vejhistoriske ekskursion gik til Sverige - til Vägverkets museum Pylonen og
Dalarne og fandt sted torsdag 29.-lørdag 31. maj. Vi startede tidligt torsdag morgen med X2000toget fra Malmø til Norrköping, hvor bussen ventede. Herfra gik turen til Kjula ved Eskilstuna,
Vägverkets museum Pylonen ligger i Borlänge sammen med Vägverkets hovedkontor. Museet blev
indviet af kong Carl 16. Gustav i 1991 i forbindelse med Vägverkets 150 års jubilæum. Foto: CJH.
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De (fleste) af de 19 deltagere stående på flydebroen ved Gagnef. Foto: CJH.

hvor Vägverkets museum har sine magasiner og værksteder. Meget imponerende hvad der er
indsamlet. Efter besøget så vi Sigurdristningen – en af de mest kendte runeindskrifter i Sverige.
Turen fortsatte herefter til Borlänge, hvor vi boede 2 nætter.
Fredag formiddag besøgtes Vägverkets museum Pylonen, hvor der dels er en permanent udstilling om de svenske vejes historie, dels vekslende udstillinger - for øjeblikket således med temaet
”Livrädning på väg”. Eftermiddagen gik med en rundtur i Dalarne, hvor vi bl.a. så to stenbroer
fra henholdsvis 1869-70 og 1780’erne, den store kobbergrube i Falun, de to flydebroer over
Österdalälven og Sveriges ældste milesten fra 1652.
Lørdag gik turen mod Arlanda Lufthavn, hvor vi på turen bl.a. så fire generationers vejanlæg
(fra 1660’, 1850’, 1930’ og 1970’erne) ved Dalkarlsbacken, Runriket ved Täby med
runestensbroen ved Fällbro og Jarlabankesbro ved Valentuna (Sveriges største samling af
runesten). Hjemrejsen til København foregik med fly fra Arlanda.
Det var tre spændende og interessante dage, hvor de 19 deltagere fik lejlighed til at se en række
vej- og kulturhistoriske steder. Turen var - som vor tidligere tur i Sverige - godt tilrettelagt af
museichef Jan-Olof Montelius fra det svenske Vägverket, som havde udarbejdet et meget
informativt program for turen med links til flere af de seværdigheder, som vi beså. Mange tak til
Jan-Olof for en dejlig vejhistorisk tur.
Vi siger også mange tak til firmaerne Colas Danmark A/S, Epoke A/S og Nynäs for deres
økonomiske støtte til turen. Det gjorde det muligt at holde deltagergebyret på et rimeligt niveau.
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