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1. Vejhistorisk ekskursion til Vägverkets museum Pylonen og Dalarne 
Den vejhistoriske ekskursion til Sverige finder som nævnt sted i slutningen af maj måned. 
Programmet bliver udarbejdet af vor gode ven, museichef Jan-Olof Montelius fra Vägverkets 
museum Pylonen. Montelius stod jo for vores fortrinlige tur til Småland og Västergötaland i 
2005, så denne tur bliver helt sikkert lige så vellykket. Programmet er ikke helt færdigudarbejdet 
endnu, men det bliver i store træk som nedenstående:   
 
Vi regner med afgang torsdag den 29. maj fra København H kl. 7.23; herfra med toget til 
Malmø, hvor der skiftes til det svenske hurtigtog X2000, der tager os til Norrköping. Her venter 
bussen, som tager os til Vägverkets museumsmagasin i Kjula ved Eskildstuna.  Efter besøget her 
køres videre mod Borlänge i Dalarne med besigtigelse af flere gamle broer og veje undervejs. 
En fin tur hvor vi bl.a. kører ved Mälaren. Der er to overnatninger i Borlänge, hvor Vägverkets 
hovedkvarter er beliggende. 
 
Fredag den 30. maj formiddag besøges Vägverkets museum Pylonen og Vägverket. 
Eftermiddagen er der en rundtur i Dalarne, hvor flere forskellige vej- og kulturhistoriske steder 
besigtiges. Dalarne er både landskabeligt og kulturhistorisk en dejlig oplevelse.  
 
Lørdag den 31. maj afgang fra Borlänge mod Arlanda Lufthavn, hvorfra vi skal flyve tilbage 
til Danmark kl. 16.45. Undervejs er der selvfølgelig igen besøg ved flere vej- og kulturhistoriske 
steder, bl.a. vejmiljøer fra 1600- og 1800-tallet ved Dalkarlsbacken og vej mellem to 
runeristninger i Fällbro. Vi er i Københavns Lufthavn kl. 18.00. 
 
Vi har ikke den endelige pris endnu, idet den bl.a. afhænger af deltagerantallet. Men en 
foreløbig pris, som inkluderer transport med tog og fly til/fra Sverige, bustransport i Sverige, 2 
overnatninger i Borlänge, lunch i 3 dage og 2 middage, bliver ca. 3.900 kr. for overnatning i 
enkeltværelse og ca. 3.300 kr. for dobbeltværelse.  
 
Bindende tilmelding skal ske til sekretæren, gerne pr. mail (ub@vd.dk) senest fredag den 
25. april 2008 af hensyn til bestilling af billetter.   

 
2. Thomas Telford - 250 Years of Inspiration 

Der er fortsat pladser til DVSs næste arrangement, som finder sted onsdag den 23. april kl. 
16.00-18.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København K.  
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Her vil professor Roland Paxton fra Edinburgh berette om den skotske ingeniør Thomas 
Telford, som levede 1757-1834. Telford er uden tvivl den største engelske bygningsingeniør 
gennem tiderne og i sit 77 årige liv stod han for anlægget af utallige veje, broer, kanaler, havne – 
og endda kirker. Mange af de anlæg, han stod for eller medvirkede ved i Skotland og det øvrige 
Storbritannien samt i Sverige, Polen og Canada, er endnu i dag i brug. I 1820 blev Thomas 
Telford den første formand for den engelske Institution of Civil Engineers (ICE). 
 
Foredragsholderen professor Roland Paxton er en fin foredragsholder og er den største 
”specialist” i Thomas Telfords liv og virke. Paxton har tidligere optrådt ved vore arrangementer, 
idet han har berettet om det engelske PHEWs arbejde med bevaring af historiske 
ingeniørarbejder i Ingeniørforeningen og igen om samme emne ved vort seminar om vej- og 
transportforskning i 2002 på Syddansk Universitet i Odense. Foredraget er på engelsk. 
 
Mere om foredraget i Meddelelse 2008-2. 
 

 
Thomas Telford med hans berømte Pontcysyllte aquaduct 
 i baggrunden. Maleri af Lane. 
 
Foredraget om Thomas Telford er arrangeret i samarbejde mellem Dansk Vejhistorisk Selskab, 
IDA’s Teknologihistorisk Gruppe (HITEK) og IDAs selskab Byplan, Vej og Trafik (BVT). 
Foredraget er gratis efter IDAs regler for mødedeltagelse.  
 
Tilmelding til IDA på tlf. 3318 4848 eller på www.ida.dk.  

 
Med venlig hilsen 
 
 
Ulrik Winther Blindum 
Sekretær i DVS  
Dansk Vejhistorisk Selskab  
c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K. 
E-mail: dvs@vd.dk 
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