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1.  Vejhistorisk ekskursion 2006 - Sydsjælland  

DVS’s vejhistoriske ekskursion i år var planlagt at gå til Finland og Tallinn i dagene  
24.– 26.august. Da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning til denne tur i år, har vi 
besluttet at udskyde den til næste år – vi har nemlig fået flere tilkendegivelser om inte-
rese for at deltage, men tidspunktet har ikke kunnet pase. Turen vil finde sted slt. Au-
gust – beg. september og have samme varighed. Vi vender tilbage i løbet af efteråret om 
tidspunktet for ekskursionen, så man allerede til den tid kan planlægge sin deltagelse.  
 
I stedet arrangerer vi i år en vejhistorisk ekskursion til Sydsjælland, som vort besty-
relsesmedlem, mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro vil stå for. Det bliver en heldagstur, 
som finder sted fredag den 25. august. Vi vil på turen bese flere vej- og broanlæg fra 
oldtid til nutid.  
 
Turen er under planlægning for øjeblikket og et nærmere program vil først foreligge in-
den for den nærmeste fremtid. Vi vil vende tilbage til den tid. Men reserver allerede nu 
fredag den 25. august til en vejhistorisk ekskursion.    
 

2. De tidl. Dansk-Vestindiske Øer – studierejse  
I DVS’s programoversigt for 2006 var der kort nævnt en studierejse til de tidligere 
Dansk-Vestindiske Øer, som skulle finde sted februar-marts 2007. Det skulle foregå i 
samarbejde med Vej- og Byplanforeningen (V&B) i Ingeniørforeningen i Danmark og 
for arrangementet stod ingeniør Arne Rosenkvist, som jo har holdt foredrag om emnet 
både i V&B og DVS.  
 
Det er nu bestemt, at turen finder sted fra søndag den 25. februar til fredag den 9. 
marts 2007. Alle tre tidligere danske øer, St. Thomas, St. Jan og St. Croix, besøges på 
turen, hvor vi skal finde og bese de historiske spor af den industrikultur med sukker og 
rom, der skabte øernes og Danmarks opblomstring. Vi skal også se på den infrastruktur, 
der gjorde kolonieventyret muligt, og studere dansk ingeniørkunst og udfoldelse på øer-
ne. Men der bliver også lidt tid til at nyde tropesolen og de hvide badestrande.  
 



  
  

  

 

 
Det foreløbige program ser således ud: Søndag morgen d. 25.2.: Fly Kastrup – Paris – 
St. Martin med overnatning her. Mandag d. 26./2. Fly til St. Thomas, ophold her i 4 da-
ge med bl.a. heldagstur til St. Jan. Fredag d. 2./3. med vandfly til St. Croix med ophold 
her de sidste 6 dage med forskellige udflugter rundt på øen. Torsdag 8./3. går det atter 
hjemad over St. Martin og Paris til Kastrup med ankomst fredag formiddag d. 9./3. 
Begge gange med Air France med mellemlanding i Paris. 
 
Prisen bliver ca. 22.000 kr. pr. person i dobbeltværelse, med tillæg for enkeltværelse. 
Det omfatter flyvetur og hoteller (overnatning med morgenmad, men ikke øvrige målti-
der) samt al transport imellem og på øerne. Rejsearrangør er Papuga Rejser i Vejle. 
 
V&B’s medlemmer har for nogle måneder siden haft mulighed for at give en forhånds-
tilkendegivelse om interesse for deltagelse, hvilket har resulteret i 13 tilbagemeldinger. 
(Det var dog før ovenstående program og prisen var kendt). Turen har max.deltager-
antal 25 + rejseleder (Arne Rosenkvist). Det endelige program for rejsen vil være klar 
omkring den 1. september, hvoraf vil fremgå de nærmere betingelser for tilmelding m.v. 
Men DVS’s medlemmer har allerede nu mulighed for at tilkendegive deres interesse for 
deltagelse. Det kan ske til Carl Johan Hansen på mail: cjhansen22@gmail.com eller tlf. 
3630 3119. Et lidt mere detaljeret program end ovenstående kan også rekvireres her.     
 

3. M3 fra mælkevej til motorvej  
Den 23. maj åbnedes på Kroppedal Museum i Taastrup en interessant særudstilling med 
titlen M3 fra mælkevej til motorvej. På udstillingen, som er arrangeret af Kroppedal 
Museum og Vejdirektoratet, sættes der spot på M3’s historie – under, på og over jorden. 
Den består af tre dele: ”M3 – en stjernehob i universet”, ”Udgravninger langs M3” og 
”Fra oldtidsvej til moderne motorvej”. 
  
Henover sommeren vil der være aktiviteter, der har relation til trafik, veje, astronomi, 
stjerner eller arkæologi. Der er gratis entré til særudstillingen, som har åbent frem til 
årets udgang.   
 
Venlig hilsen 
 
Ulrik Winther Blindum 
Sekretær i DVS 
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