
Ultimo august 2003 
 
Til:  
DVSs Medlemmer 

 
 

MEDDELELSE NR. 2003 - 5 
 

1. Vejhistorisk ekskursion til Østjylland 
DVSs vejhistoriske ekskursion til Østjylland finder sted fredag den 26. – lørdag den 27. 
september. Den var som bekendt planlagt til foråret, men måtte udsættes på grund af for ringe 
tilslutning.  
 
Programmet starter fredag kl. 10.30 i Møllerens Hus ved Ugelbølle. Herfra kører bussen til 
Lystrup containerudstillingen ”Arkæologien under motorvejen”, hvor de arkæologiske 
udgravninger og fund, der er gjort i forbindelse med Århus Amts motorvejsprojekt Søften – 
Skødstrup, er beskrevet. Udgravningerne, der er foretaget siden efteråret 2001, kan desværre 
ikke mere ses i marken, da de blev overdækket i sommers. Herefter går turen til Moesgård 
Museum i Århus, som har stået for de arkæologiske undersøgelser. Efter frokost i Moesgårds 
kantine vil arkæologerne fortælle om, hvordan de fundne genstande dateres og deres funktion 
bestemmes samt hvordan konserveringen af dem foregår. Endvidere ser vi udstillingen med 
nogle af de fund, der er gjort.  
 
Turen går herefter til Nordea Bank i Århus Centrum, hvor der er under banken er indrettet en 
udstilling med minder fra det ældste Århus - tilbage fra vikingetiden. Derefter går turen til  
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Danmarks første kløverbladsudfletning, som findes, hvor motorvejen uden om Århus og 
motorvejen Århus-Låsby skærer hinanden. Udfletningen åbnes dog først i begyndelsen af 
november måned i år. Endelig kører vi ad mindre veje tilbage til Møllerens Hus.   
 
Middag og overnatning i Møllerens Hus.  
 
Lørdag den 27. september foregår på Djursland, hvor vi starter med et besøg på Kalø. Den 
middelalderlige borg, som blev bygget af kong Erik Menved, ligger på toppen af en lille ø i 
Kalø Vig og er beskyttet af et omfattende system af grave, volde og mure. Vejdæmningen ud 
til øen er knap 500 m lang og op mod 1,2 m høj.  
 
Efter besøget på Kalø går turen videre til Mols Bjerge, hvor der findes flere interessante 
vejhistoriske steder. Frokosten indtages i "det grønne".  
 
Om eftermiddagen besigtiger vi andre vejhistoriske og historiske spor på Djursland. Turen  
slutter ved Møllerens Hus ca. kl. 16.  
 
Pris for deltagelse bliver knap ca. 800 kr (for overnatning i dobbeltværelse) og ca. 900 kr (for 
overnatning i enkeltværelse). Prisen inkluderer bustransport, entré til Moesgård, frokost 
fredag og lørdag, middag fredag aften og overnatning (i enkelt- eller dobbeltværelse). DVS 
bidrager til turen med betaling af bussen. Af hensyn til bestilling af overnatning bedes  
interesserede deltagere snarest muligt melde tilbage til undertegnede. Nærmere oplysninger 
om programmet og endelig tilmelding til ekskursionen senest fredag den 19. september hos 
undertegnede   

 
2.  Lasteevne og rejsehastighed til søs i tiden 1000-1250 

Museumsinspektør Anton Englert, Vikingeskibsmuseet i Roskilde holder onsdag den 8. 
oktober kl. 16.00 – ca. 18.00 et foredrag med titlen Lasteevne og rejsehastighed til søs i 
tiden 1000-1250. Foredraget finder sted i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.  
 
Nærmere om foredraget i næste Meddelelse. 
 

Med venlig hilsen 
 
 
Carl Johan Hansen 
Sekretær i DVS 
c/o Vejdirektoratet  
Postboks 9018 
Niels Juels Gade 13  
1022 København K 
Tlf. 3341 3333. Fax 3342 9830.  
E-mail  cjh@vd.dk 
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