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  Vejhistorisk ekskursion 2007 til Finland og Tallinn  
Dansk Vejhistorisk Selskabs ekskursion går i år til Finland - med mulighed for en forlængelse til 
Tallinn. Turen starter torsdag den 30. august med retur enten lørdag den 1. september fra 
Finland eller søndag den 2. september fra Tallinn. Programmet er i hovedtræk som beskrevet 
nedenstående. Flybilletter, hotelophold, busture mv. er dog afklaret.    
 
Turen starter med fly fra Københavns Lufthavn torsdag den 30.august kl. 9.50, hvorefter vi 
lander i Turku (Åbo) kl. 12.25. Her besøges efter lunch det kendte Aboa Vetus & Ars Nova 
Museum – et spændende byarkæologisk museum bl.a. med en rekonstrueret middelaldergade. 
Herefter går turen mod Tampere (Tammerfors), hvor vi på vejen besigtiger Vanhallinnavägen 
(eller Tavastelands Oxväg) – en af de museivägar, som den finske Vägförvaltningen har udpeget 
som meget seværdig. Det er veje og broer, som er udpeget som en del af den nationale kulturarv. 
Vi kører videre ad E63, hvor der undervejs ses nogle vejarbejder på ældre veje, som 
Vägförvaltningen som vejmyndighed har ansvaret for.  
 

 
Vanhallinnavägen er en del af den middelalderlige Tavastelands Oxväg –  
en af de ældste vejruter i Finland.   
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Vi bor på Hotel Urku i Kangasala – tæt på Mobilia Bil- och Vägmuseum. Og i den dejlige 
finske aften arrangerer vore finske værter en aften med en fin buffet for os på Mobilia. 
 

 
Det finske Bil- og Vejmuseum Mobilia ligger smukt ved en af Finlands mere end 1.000 søer. 
 
Fredag foregår på Mobilia, hvor der selvfølgelig dels er en rundvisning på museet, dels diverse 
foredrag om museet og dets virksomhed, organisation mv. Det er spændende, at Finlands 
vejadministration - som det første nordiske land – kunne fejre 200 året for sin oprettelse i 1999 - 
en begivenhed som blev fejret med stor festivitas i Turku (Åbo). Der bliver fortalt om de finske 
vejes historie og administrationen af de finske veje. Endvidere om det arbejde, som 
Vägförvaltningen har ansvaret for i forbindelse med museumsveje og –broer.   
 
Fredag eftermiddag går turen i Mobilias museumsbus fra 1968 til Hämeemilla (Tavastehus), 
hvor vi overnatter på Hotel Emillia, som ligger midt i byen. Om aftenen er der middag i 
Hämeemilla. 
 
Lørdag morgen starter turen med endnu et besøg på Tavastelands Oxväg – denne gang 
strækningen Porras-Renko, som forløber gennem det tavastelandske kulturlandskab. Herefter 
går turen videre mod Helsinki med besøg bl.a. ved Myllysiltabro – en træbro fra 1966, hvor 
gammel træbygningsteknik kombineres med mere moderne konstruktionsmetoder. På den videre 
tur til Espoo (Esbo) i udkanten af Helsingfors, hvor vi bl.a. ser Finlands ældste stenbro på Stora 
Strandvägen, som er den gamle vejforbindelse Åbo-Viborg. Derefter går turen til Helsinki, hvor 
der er en rundtur til et par af de vigtigste seværdigheder. 
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Hjemturen fra Finland er kl.18.10 fra Helsinki med ankomst kl. 18.45 i Københavns 
Lufthavn. 
 
Som nævnt er der mulighed for at forlænge den vejhistoriske tur til Finland med en tur til 
Estlands hovedstad, Tallinn – Danskerbyen som navnet siger, som vi besad i en lang periode i 
middelalderen. Vi tager med flyvebåden fra Helsinki kl. 17.00 og kommer efter knapt 2 timer til 
Tallinn, hvor vi indlogeres på vores hotel Old Town Meriton – et hotel der ligger midt i Tallinns 
meget smukke gamle by. Om aftenen er der middag i Tallinn. 
 
Om søndagen er der en guidet tur i Estlands dejlige hovedstad, hvor vi selvfølgelig ser stedet, 
hvor Dannebrog faldt fra himlen i 1219. Tallinns gamle by er et sted, der virkelig ånder af 
middelalderen – med mange spændende og interessante steder at se.  
 
Hjemturen fra Tallinn finder sted kl. 18.10 med ankomst kl. 18.45 i København. (Denne 
afgang er dog ikke helt afklaret endnu).  
 
Vores vejhistoriske ekskursion arrangeres i nært samarbejde med den finske Vägförvaltningen 
og det finske Bil- og Vejmuseum Mobilia.   
 
Turen til Finland koster ca. 3.800 kr i dobbeltværeælse og ca. 4.200 kr i enkeltværelse. (Heraf 
udgør flybilletten som grupperejse 2.250 kr).  
 
Turen til Tallinn koster ekstra ca. 1.300 kr i dobbeltværelse og 1.100 kr i dobbeltværelse (Heraf 
udgør flybilletten som grupperejse 2.500 kr).  
 
Vi håber på en hurtig tilbagemelding om deltagelse i henholdsvis turen til Finland og evt. 
forlænget tur til Tallinn senest 15. juli 2007 grundet flybilletter. De tilmeldte vil få fremsendt et 
mere detaljeret program for turen senere. Tilmelding til næstformand Carl Johan Hansen 
cjhansen22@gmail.com eller på brev til: 
 
Dansk Vejhistorisk Selskab  
c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13 
Postboks 9018 
1022 København K. 
 
Eventuelle spørgsmål omkring turen kan rettes til: Carl Johan Hansen på 3630 3119. 


