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Ultimo juli 2006 
 
 
Til:  
DVSs Medlemmer 
 

MEDDELELSE NR. 2006 – 5 
 

1.  Vejhistorisk ekskursion til Sydsjælland  
Dansk Vejhstorisk Selskabs ekskusrsion 2006 finder som nævnt i Meddelelse nr. 2006-
4 sted fredag den 25. august og går til Sydsjælland.   
 

På turen vil der blive lejlighed 
til at se på vejanlæg fra oldtid, 
vikingetid og middelalder 
(Broskovvejen og Risbyve-
jen). Vi vil også besigtige fle-
re broer, dels fra sidste halv-
del af 1700-tallet, dels fra ny-
ere og nyeste tid. (Hvæl-
vingsbroen i Herlufsholm, 
broerne under Gamle Køge 
Landevej, Køge bro, Dron-
ning Alexandrines Bro og 
Farøbroerne). Vi vil under-
vejs kaste et blik på et par  
gamle milepæle, og vi vil gø-
re ophold ved den fra dansk 
litteratur sangomspundne 

Broskovvejen syd for Præstø. Øverst ses middeladervejen, der er      ”Elverhøj” i nærheden af  
ført ind over oldtidsvejen.  Foto: Georg Kunwvald.                        Tryggevælde å.  
 
Endelig vil vi aflægge besøg i et par kirker, dels Karise,  en af de mange ”vejkirker”, 
dels Fanefjord på Møn, hvis overdådige kalkmalerier af Elmelundemesteren hører til 
eliten inden for dansk kunsthistorie. 
 
Turen vil blive guidet af fhv. museumsinspektør Kirsten-Elizabeth Høgsbro og leder af 
det kommende Danmarks Vej- og Bromuseum, Helle Schummel. 
 
Ekskursionen sker med bus fra Københavns Hovedbanegård med afgang kl. 8.30 og med for-
ventet hjemkomst ca. kl. 18.00. Der vil også være mulighed for medlemmer fra de sydlige egne 
at stige på/af bussen andre steder, f.eks. i Køge.   
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Pris for deltagelse udgør kr. 285,00,  som omfatter bustransport, frokost incl. øl/vand samt for-
middags- og eftermiddagskaffe. Tilmelding senest 20. august til DVS på nedennævnte 
adresse eller til næstformand Carl Johan Hansen på email cjhansen22@gmail.com eller 
tlf. 3630 3119. Deltagerne vil få tilsendt et mere detaljeret program før turen. 
 

2.  Tom Rallis gået bort     
Civilingeniør, dr.techn. Tom Rallis er død  den 6. juli 2006, 77 år gammel. Tom Rallis var stu-
dent fra Metropolitanskolen og blev i 1957 civilingeniør (B) ved Danmarks Tekniske Højskole 
(DTH). Efter militærtjeneste blev han ansat som licitentiatstuderende ved DTH’s Veje, Trafik 
og Byplan. Hans licitentiafhandling kom i 1958 og den blev videreudviklet i hans doktorafhand-
ling fra 1967 med titlen ”Capacity of Transport Centres: Ports, Railway Stations, and Road 
Haulage”. Rallis betragtede her ikke alene de tekniske anlæg som f.eks. spor og perroner, men 
inddrog også ankomsthal, stationsforplads osv. under en fælles synsvinkel. Det var en række 
nye betragtningsmåder på analyser af trafikanlæg – det vi kalder logistik. Rallis fortsatte med 
undervisning på DTH (og senere DTU) som docent, hvor han har undervist et par generationer 
af bygningsingeniører om transport. Tom Rallis gik på pension i 1999.   
 
Tom Rallis var en flittig forfatter, så udover akademiske arbejder, artikler i fagtidsskrifter og 
studenterkompendier udgav han bøger om forskellige transportproblemer. Det er bl.a. ”Trans-
port i Danmark – 1830-1990”, som  fik pris som bedste skrift fra DTU i 1992. Han deltog i en 
årrække i udvalgsarbejdet i  Nordisk Vejteknisk Forbund ligesom han var med i meget andet in-
ternationalt arbejde.    
 
Tom Rallis var stærkt interesseret i historie, specielt teknologiens og teknikkens udvikling og 
var således en hoveddrivkraft bag starten af undervisningen i teknologihistorie på DTU  Han var 
medlem af bestyrelsen for Teknisk Museum og var i mange år bestyrelsesmedlem i DVS, først 
som udpeget repræsentant for undervisningsintsitutionerne og senere som generalforsamlings-
valgt. Hans store interesse for teknologiens historie førte i 1997 til, at han var initiativtager til 
dannelsen af HITEK (Selskabet for Historisk Teknologi) under IDA (Ingeniørforeningen i 
Danmark). Tom Rallis vil blive husket længe.  
 

Æret være hans minde. 
 
Venlig hilsen 
 
Carl Johan Hansen 
Næstformand i DVS 
 
Dansk Vejhistorisk Selskab  
c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 
Postboks 9018, 1022 København K. 
Tlf. 3341 3333. E-mail: ub@vd.dk 
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