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Til:  
DVS’ Medlemmer 
 

MEDDELELSE NR. 2011 – 6 
 

1. Fra Dannevirke til Helmand - ingeniørtroppernes betydning for Danmark 
DVS har i oktober et foredrag sammen med Teknologihistorisk Guppe (HITEK) i IDA. Det har 
titlen Fra Dannevirke til Helmand - ingeniørtroppernes betydning for Danmark og finder 
sted onsdag den 12. oktober 2011 kl. 16.00 - kl. 18.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-
33, København V. Der er to foredragsholdere civilingeniør, dr. techn, oberstløjtnant af 
reserven Dan Rosbjerg, DTU og oberstløjtnant Tage Byrnak, Ingeniørregimentet. De er trådt i 
stedet for den tidligere annoncerede foredragsholder Erik Krogh Lauritzen, som ikke kan 
deltage, da han er blevet udsendt af UNDP for rådgivningsbistand i Haiti.  

  
Det er således, at kong Christian V i 1684 oprettede en dansk 
fortifikationsetat, som knap 100 år efter blev til Ingeniørkorpset. 
Ingeniørkorpset, som fra starten beskæftigede sig med bro-
bygning, fæstningsbyggeri, krudt, fyrværkeri, håndværk og andre 
praktiske ting, skabte med tiden grundlaget for en teknisk 
udvikling inden for brobygning, vejbygning, jernbanedrift, 
telegrafi, landmåling, kartografi m.v. I dag taler vi om våbenarten 
ingeniørtropperne, som i Danmark er underlagt Ingeniørregimentet 
i Skive. Regimentet udsender soldater til Helmand i Afghanistan, 
hvor de bl.a. har til opgave at rydde miner og IEDs (Improvised 
Explosive Devices). 
  
Foredraget omfatter et kortfattet strejftog gennem ingeniør- 

Ingeniørtroppernes logo.       troppernes historie med fokus på forskellige overgange fra 
Foto: Hans Brinch.  militære tjenester til civile tekniske sektorer. Foredraget vil 

omfatte ingeniørtroppernes opgaver under den kolde krig og  
i de efterfølgende internationale missioner frem til den aktuelle indsats i Afghanistan. Fore-
draget vil  blive afsluttet med betragtninger og oplæg til debat om samtænkning mellem den 
Ingeniøtropperne på broarbejde. Foto: Hans Brinch                       civile og militære indsats i freds-

skabende operationer og 
genopbygning af konfliktramte 
samfund. 
 
Deltagelse er gratis efter Ingeniørfor-
eningens regler, men tilmelding er 
nødvendig. Tilmelding for IDAs 
medlemmer kan ske via ida.dk/arr.nr. 
123256, på mail til moede@ida.dk 
eller til mødetilmeldingen på tlf. 3318 
4818. For øvrige sker tilmelding på 
tlf. 3318 4818.  

http://ida.dk/ArrNr?EID=123256
mailto:moede@ida.dk%20eller
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2.  Besøg på Danmarks Vej- og Bromuseum  

DVS’ planlagte besøg på Danmarks Vej- og Bromuseum lørdag den 8. oktober må desværre 
udsættes til foråret 2012 på grund af for få tilmeldinger.  
 

3. Fingerplanen og transportkorridorerne  
I Meddelelese 2011-5 var der desværre angivet en forkert dato for adj. professor, dr.techn., 
civilingeniør Jens Rørbechs foredrag Fingerplanen og transportkorridorerne. Det rigtige 
tidspunkt er mandag den 14. november kl. 15.30-17.30 i Vejdirektoratet i København.  
 
Nærmere om dette arrangement senere, men reserver allerede dagen nu. 
 
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 Web: www.vejhistorie.dk  
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