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1.   Øresundsforbindelsen - efter 14 års drift og hansestaden Jakriborg    
Lørdag den 30. august 2014 mødes vi kl. 9:30 ved Ørestads Station, hopper på en turistbus og drager 
afsted mod det gamle danske land hinsidan. 

               Første stop er Peberholm halvvejs til 
Sverige, hvor vi drejer af fra broen 
og får en guidet tur rundt på øen. Vi 
kører hen under brofæstet, hvor der 
er et godt udsigtspunkt. Her vil der 
blive serveret kaffe og wienerbrød 
(og en lille én). Når vi er kommet op 
på broen igen, kører vi til broens 
trafikovervågningsbygning, hvor vi 
vil høre nærmere om, hvorledes 
broadministrationen holder styr på, 
at der ikke sker ”uheldige 
hændelser”. 
 
  
 
 
 
 

Øresundsbroen set fra Peberholm 
Derefter går turen til ”hansestaden” 
Jakriborg, der ligger 10 km fra Malmø 
og 6 km fra Lund. Byen ligger som en 
lille oase på en mark med jernbanen 
og industribyggeri som naboer. Når 
man passerer byporten og går rundt i 
de brolagte, bilfri gader, bliver man 
hensat til en anden tid. Kritikere kalder 
byen for en kulisseby, historieromantik 
og middelklassens svar på Christiania, 
men beboerne er begejstrede for 
deres by med de foreløbig ca. 400 
lejeboliger, og det er under alle 
omstændigheder spændende. Når vi 
har spist frokost, bliver vi taget på en 
guidet tur gennem byen. 
  
Vi regner med at være tilbage ved 
Ørestad Station ved 16-17 tiden. 

”Hansestaden” Jakriborg  
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Deltagergebyret er 200 kr. pr. deltager. 
 
Tilmelding bedes foretaget ved mail til Bo Tarp (bt@vd.dk) senest den 23. august. Samtidig bedes 
deltagergebyret indbetalt til DVS enten på vor konto i Danske Bank med Reg.nr. 9570 Kontonr. 
0001691791 eller på giro med kortart 01 gironr. 1691791. 
 

2. Milesten og vejhistorie – det lyder da kedeligt! 
Albertlunds Lokalhistoriske Forening indbyder DVSs 
medlemmer til et foredrag med ovennævnte titel tirsdag 
den 26. august kl. 19.00 i Damgårdshave, 
Damgårdsvej 12, Albertslund. Foredraget holdes af 
vort meget aktive medlem specielt i Milestensgruppen, 
tidl. trafikplanlægger, civilingeniør Viggo Launbjerg.  
 
Foreningen skriver i deres arrangementsprogram om 
foredraget: 
Milesten og vejhistorie – det lyder da kedeligt! 
Trafik og miljø før og nu – er det bedre? 
Hvorfor ”er glansen gået af Skt. Gertrud” – det lyder da 
lidt sjovere! 
 
På DVSs generalforsamling 2014 i februar holdt Viggo 
Launbjerg et foredrag, som nu gentages i Albertslund, 
men med et noget ændret indhold. De medlemmer, som 
overværede foredraget på generalforsamlingen, er uden 
tvivl enige i Lokalhistorisk Forenings slutbemærkning: 
”Det bliver helt sikkert en aften med et underholdende 
billedcauseri af Viggo Launbjerg”. Nu får de medlem-
mer, der ikke kunne deltage i generalforsamlingen, 
mulighed for at opleve foredraget – men alle 
medlemmer er selvfølgelig velkomne.    
 
Foredraget er gratis, men tilmelding er nødvendig – 
helst nogle dage inden foredraget - til vort medlem Per 
Nilsson på tlf. 43646078 eller 21475978.  
 
Megen tak til Albertslund Lokalhistoriske Forening for 
indbydelsen.  
    
 

 11/4 milesten på Roskildevej ved Vestvolden. Foto: CJH 

 
3. Vejen og maleriet.    

Vi vil gerne gøre opmærksom på en udstilling på Nivaagaards Malerisamling med titlen: Vejen. 
Et motiv i malerkunsten gennem 400 år. Et par DVS-medlemmmer har allerede set 
udstilingen, som de finder meget interessant og spændende.  
 
Nivaagaard skriver i deres omtale af udstillingen: Vejen er uhyre yndet som motiv i kunsten, og 
det har den været lige siden barokken, hvor det egentlige landskabsmaleri for alvor slog 
igennem.  
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Udstillingen sætter fokus på 
forskellige kunstneres 
skildringer af vejen fra 1600-
tallets hollændere til i dag,  
hvor ”street artists” bruger 
byens og gadens pulserende liv 
som inspiration til midlertidige 
kunstværker skabt af poser, 
pap, spraymaling og andre 
effekter. Vejen har gennem 
tiden været brugt til alt fra 
undersøgelser af lysforhold og 
perspektiv til fortællinger af 
mere eksistentiel karakter, hvor 
budskabet kan være både 
religiøst og symbolsk ladet. 
 
 

Jens Juel: Landskab ved Øresund 
 
Under hovedtemaer som ”eksistens”, ”religion”, ”den rejsende” og ”gadens kunst” belyser 
udstillingen forskellige sider af kunstnernes brug af vejen som landskabeligt element eller som 
en mere symbolsk fortolkning. 
 
Der er udgivet et rigt illustreret katalog med hovedartikel af forfatter, dr.phil. Henrik Wivel. 
 
Udstillingen varer til 24. august, så der fortsat tid til at besøge Nivaagaards Malerisamling på 
adressen Gammel Strandvej 2 i Nivå. Udstillingen er etableret i samarbejde med Vendsyssel 
Kunstmuseum, hvor den vises i efteråret 2014.     
 

4. Vejhistorisk ekskursion til Slesvig-Holsten 
Årets vejhistoriske ekskursion gik til Slesvig-Holsten og fandt sted 1. – 3. juni. I alt 39 
medlemmer flere med ledsagere deltog i den meget interessante tur til de gamle danske 
hertugdømmer. Tidspunktet var aktuelt, da det jo netop i år er 150 år siden, vi mistede  
Slesvig-Holsten.      
 
Stor tak til ingeniør Arne Rosenkvist, som stod for tilrettelæggelse af turen. Også stor tak til 
dr.phil. Karl-Erik Frandsen, som bl.a. stod for byvandringer i Flensborg og Slesvig.  
 
Mere om turen i næste meddelse.  
  
Venlig hilsen 
 
 
Bo Tarp og Carl Johan Hansen    
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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