Ultimo november 2015
Til:

DVS’ Medlemmer

1. Vejens historie fra pyramiderne til Lillebæltsbroen

Det sidste arrangement i 2015 finder sted tirsdag den 15. december kl. 15.00-17.00.i
Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K. Her vil vort mangeårige medlem ingeniør
Arne Rosenkvist holde et foredrag, som han har givet titlen Vejens historie fra pyramiderne
til Lillebæltsbroen. Foredraget er med lysbilleder og som han siger,”har han taget lysbilleder
verden over og har planer om at gå over i historien som verdens sidste lysbilledeforedragsholder”.
Arne Rosenkvist starter som titlen siger ved pyramiderne og slutter ved Lillebæltsbroen, hvor
han i 1968 havde ansvaret for betonen til de 2 tårne, som bærer kablene til hængebroen. I dag
undrer han sig iøvrigt over, at brotårnene nu skal kaldes pyloner.
I foredraget om vejens historie gennem tiderne kommer Arne Rosenkvist vidt omkring: Han
beretter om romerveje og alfarveje, om vikingeveje og Hærvej, det er om broer og kroer, om mil
og mål. Og hvor rejste den lille nisse hen i sin ekstrapost og hvorfor sad Jens Vejmand og slog
gamle runesten til skærver?
Pyloner er de store porte ind til de gamle ægyptiske templer. Arne Rosnekvist undrer
sig over, hvorfor nutidens brotårne skal navngives efter disse pyloner. Foto: Arne Rosenkvist

Alle er velkomne til
foredraget, der som
vanligt ved DVSs
arrangementer, er
gratis.
Gerne tilmelding
senest mandag den
14. december på
dvs@vd.dk.
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Vejhistorisk ekskursion til Estland-Letland

Årets vejhistoriske ekskursion gik som bekendt til Estland og Letland og fandt sted i
dagene tirsdag 18.- lørdag 22. august. I alt 36 personer, medlemmer og ledsagere deltog i den
meget interessante tur til de 2 baltiske stater. Der var plads og tid både til vej- og kulturhistoriske oplevelser på ekskursionen.
Turen startede i Estlands
hovedstad Tallinn - , som er
interessant og spændende med
et stort præg af middelalderby.
Middagen tirsdag blev indtaget
på restaurant Peppersack, som
ligger i en interessant historisk
bygning, der delvis stammer
helt tilbage til 1430.
Onsdag formiddag var der
rundvisning i Tallinn, hvor vi
startede oppe i den øvre gamle
bydel for herefter at gå nedad til
den anden del af gamlebyen. Vi
så bl.a resterne af bymuren
omkring middelalderbyen,
Det var på dette sted, at Dannebrog – iflg. Legenden – faldt fra himlen
slottet som nu huser parla15. juni 1219 under slaget ved Lindanisse i Estland. Stedet hedder nu ”Den mentet, den russisk- ortodokse
danske konges have”. Det estiske bynavn Tallinn betyder i øvrigt
Alexander Nevsky-katedral,
”Danskernes by”. Foto: CJH
Skt. Nikolaj Kirke med det 7 m
lange dødedansmaleri. det middelalderlige rådhus med det slanke tårn – og selvfølgelig stedet,
hvor Dannebrog faldt fra himlen i 1219.
Efter frokost gik turen mod sydøst til Tartu, som har Estlands første (og største) universitet. Det
blev oprettet i 1632. På rundvandringen i Tartu så vi bl.a. universitetsområdet, Rådhuspladsen,
Djævlebroen og Englebroen. Middagen blev indtaget i restaurant Krudtkælderen – et tidligere
krudtmagasin der i 1700-tallet blev indrettet i et endnu ældre fort.
Den gamle postvej er flere steder meget idyllisk. Den er oprindelig fra 1300-tallet,
hvor den var forbindelse mellem Tartu og Pskov. Den blev postvej i midten af
1800-tallet og derfor blev der etableret 4 poststationer mellem Tartu og Vöru,
hvor postdiligencerne kunne skifte heste. Post med diligence forsvandt i 1920-1930’erne.
Postvejen blev da en regulær landevej som hovedforbindelse mellem Tartu og Vöru,
men blev i 1971 erstattet af en mere moderne vej. Foto: CJH.

Torsdag kørte vi sydpå ad den
gamle postvej Tartu-Vöru til et
besøg på Estlands Vejmuseum.
Det er beliggende på begge sider
af Postvejen og omfattede de
første år en tidligere poststation,
men blev i 2010 udvidet med et
13.000 km2 stort omraåde på
den anden side af Postvejen.
Museumsinspektør Neidi Ulst
guidede os rundt i det spændede
og imponerende vejmuseum.
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Vi fortsatte efter frokosten i
cafeen i den tidligere
poststation ad Postvejen
videre sydpå og - efter at
have passeret grænsen til
Letland - mod sydvest til
Sigulda, hvor vi efter at have
kørt over den flotte bro over
floden Gauja besøgte
Turaida Slot. Slottet er
halvvejs en ruin, men fra dets
tårn er der en flot udsigt over
Gauja og det lettiske
Schweiz, som området
kaldes. Videre til Riga, hvor vi
boede i 2 nætter.

Vansu tilts over Daugava med spiret på Rigas domkirke i forgrunden, set
fra Skt. Pederskirken. Vansu tilts – skråstagsbroen er fra fra 1981

Fredag morgen gik turen over
Daugava på Vansu tilts –
skråstagsbroen, som er en af
de flotte broer over den brede
flod.
Turens mål var Estlands
Vejmuseum, som er indrettet
i en gammel herregård
Slokenbeka. Vi blev her
guidet rundt af museets
direktør Indra Dziedataja.
Næste stop på turen var byen
Kuldiga – et lille stykke ægte
gammelt Letland med smalle
stræder og gamle træhuse.
Men også med Europas
bredeste vandfald på 250 m,
som dog kun er et par meter
højt, og ”Broen med de 7
buer” fra 1874, som fører
over flodenVentas.

Broen med de 7 buer fører over floden Venta nogle hundrede m fra Ventas
Rumba – Europas bredeste vandfald. Den 164 m lange bro fra 1874 er en
af Europas længste stenbroer. Foto: CJH

Efter byvandringen i Kuldiga
gik turen tilbage til vort hotel i
Riga, hvor festmidagen i hotellets spejlsal ventede.

Lørdag formidag var der arangeret en byvandring i Letlands hovedstad med 2 lokale guider
som omvisere. Turen var i det gamle middelalderlige centrum, hvor vi bl.a. så Rigas domkirke,
grundlagt i 1211, men siden udvidet flere gange, det meget smukke Sorthovedernes Hus fra
1300-tallet, Skt. Peters Kirke og slottet. I den ”nye” bydel, som fortrinsvis har bygninger fra
1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, var det især husene fra jugendstilperioden, som blev
studeret. Riga har det største antal af jugendstil huse i Europa
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Eftermiddagen var til
egen disposition, hvor
flere benyttede
muligheden for at
besigtige broerne over
Daugava. Hen på
eftermiddagen gik turen til
Rigas Lufthavn for flyet
tilbage til København.

Sorthovedernes Hus fra 1344 er en af Rigas arkitektoniske perler. Oprindeligt
hjemsted for Sorthovederne” – et lav af rige, ugifte tyske købmænd. Huset blev”
bombet i 1941 og nedrevet i 1948, men genopbygget i den oprindelige stand
efter firheden i 1991. Foto: CJH

Stor tak til dr.phil. KarlErik Frandsen, som i
samarbejde med Bo Tarp
og undertegnede havde
stået for tilrettelægningen
af turen. Karl-Erik var
også den meget kyndige
og velfortællende guide
på de fleste af rundvisninger på de steder, vi
besøgte. Tak til ingeniør
Arne Rosenkvist, som i en
periode efter de baltiske
staters frigørelse fra
Sovjetunionen har været
udsendt af Vejdirektoratet.
og arbejdet i Estland Han
”medguidede”i Tallinn og
kunne også undervejs
berette om div. vejforhold.
Tak til civ.ing. Lars Nilsson – vor svenske
broekspert – som fortalte
om broerne over floden
Daugava i Riga. Og tak til
viceinstitutleder Morten
Dam Rasmussen som
fortalte om forholdene i
landbruget i Estland og
også bidrog med en
”kanonsang” i bussen.
Stor tak til Colas
Danmark A/S og
Saferoad Daluiso A/S for
deres økonomiske støtte
til ekskursionen.

Deltagerne stående på trappen ved Europa Royale Hotel i Riga. Foto: Anne Arild

Bemærk at Michael Hertz har forfattet en artikel om besøget på Estlands og Letlands
vejmuseer. Den bringes i VEJHISTORIE 26, som udkommer meget snart.
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Tre gamle marmormilesten genopstår

Vi omtalte i meddelelse nr. 2015-4, at Rådvad stenhuggeri havde færdiggjort restaureringen af
de 3 historiske marmormilesten fra Roskildeområdet og at de i slutningen af august var opstillet
på de steder, hvor de tidligere havde/kunne have stået. De stod tildækkede klar til indvielsen,
som fandt sted tirsdag den 1. september. Indvielserne skete med 2 timers afstand på de 3
steder. Nedenfor er vist 3 fotos fra begivenhedern.

Deltagerne ved 2½ marmormilesten på
den gamle hovedlandevej KøbenhavnRoskilde, som blev åbnet i 1776.
Milestenen blev indviet af
viceborgmester Lars Prier, HøjeTaastrup kommune.

Borgmester Joy Mogensen i Roskilde kommune ved
indvielsen af 4½ milestenen, som nu står i udkanten
af Roskilde på Holbækvej, den gamle hovedlandevej
Roskilde-Holbæk. Foto: Viggo Launbjerg.

5½ milestenen blev indviet af
borgmester Mette Touborg i Lejre
kommune. Den er opstillet på en
rasteplads, som tidligere var en del af
den gamle hovedlandevej Roskilde –
Holbæk. Beplantningen er udført, som
den så ud, da stenen blev opsat i
slutningen af 1700-tallet. Foto: CJH.
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