1. maj 2013

Til:

DVS’ Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2013 – 4
1. Vejhistorisk ekskursion til Vestsverige
Planlægningen af 2013s vejhistoriske ekskursion mandag den 27. – onsdag den 29. maj til
Vestsverige er nu inde i detailleringsfasen.
Programmet bliver som beskrevet i Meddelelse nr. 2013-2 og starter altså i Helsingborg
mandag kl. 10.00. Turen går herefter nordpå bl.a. gennem nogle af de tidligere danske
besiddelser (som vi så forsmædeligt mistede for ca. 350 år siden) frem til Svinesund, hvor vi
lige får ”stukket næsen” ind i Norge, inden vi vender om og kører sydpå til Helsingborg.
Ankomst hertil onsdag ca. kl. 15.00. Museumsleder Jan-Olof Montelius fra Trafikverket i
Sverige står for programmet og er vores fortrinlige guide på turen, som han været det på vore
to tidligere vejhistoriske ture i Sverige.
Der er på nuværende tidspunkt 25 tilmeldinger, men der er plads til yderligere et par deltagere.
Så hold jer ikke tilbage.
Vejmuseumslederne fra de to broderfolk, Jan-Olof Montelius fra Sverige og Geir Paulsrud fra Norge,
stående på den gamle Svinesundbro fra 1946 ved indvielsen af den nye Svinesundbro i 2005. Den nye
flotte buebro kan skimtes i baggrunden mellem de to herrer.
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Pris for turen er fastsat til 3.500 kr (samme pris for personer i enkl.- og dbl.værelse). Denne
pris inkluderer bustransport Helsingborg-Svinesund t/r, 2 overnatninger på hotell Fars

hatt i Kungälv, bespisning (2xmorgenmad, 3xfrokost og 2xmiddag), kaffe undervejs og
eventuelle entreer. Hertil kommer transporten t/r til Helsingborg, som deltagerne selv må
klare.
Deltagerne får selvklart nærmere besked om praktiske ting som mødested i Helsingborg og
andre oplysninger.
Seneste tilmelding onsdag den 8. maj til Carl Johan på cjhansen22@gmail.com eller på tlf.
2484 8059.

2. Ekstraordinær generalforsamling og På sporet af den gamle Helsingørvej i
København
DVSs bestyrelse har besluttet, at de reviderede vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 29. februar, skal forelægges til endelig vedtagelse ved en ekstraordinær
generalforsamling. Generalforsamlingen er fastsat til lørdag den 15. juni i Vejdirektoratet i
København.
I forlængelse af en (forhåbentlig) veloverstået generalforsamling påtænkes det at afholde det
næste arrangement i foråret, nemlig byvandringen På sporet af den gamle Helsingørvej i
København. Denne vandretur, som også vil omfatte en frokost for deltagerne, finder altså også
sted lørdag den 15. juni.
Mere om disse to aktiviteter i næste Meddelelse.

3. Fugleflugtslinien 50 år
Fugleflugtslinien kan den 14. maj fejre 50 års fødselsdag, idet færgeoverfarten RødbyPuttgarden og motorvejen Rødby – Sakskøbing blev åbnet på denne dag i 1963. Anlægget af
Fugleflugtslinien med jernbane og motorvej blev allerede startet i 1941 med det herostratisk
berømte spadestik af daværende trafikminister Gunnar Larsen, hvor spaden knækkede for
ham. Anlægsarbejdet fortsatte frem til 1946, men lå derefter stille, indtil det blev påbegyndt igen
i 1958. Og det resulterede altså i åbningen af en ny færgeforbindelse over Femer Bælt og en
28,5 km lang motorvej – den første del af Sydmotorvejen.
Der er planlagt en række festligheder i anledning af 50-års jubilæet, dog overvejende på den
tyske side af Femern Bælt. Og om føje år vil færgeoverfarten så blive erstattet af 17,6 km lang
tunnel mellem Danmark og Tyskland.
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