Ultimo juli 2009

Til: DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2009 – 4
1. Invitation til Vejhistorisk tur 2009
Selskabets vejhistoriske ekskursion går i år til Midtjylland og finder sted:
fredag den 4. september – lørdag den 5. september.
Hovedmålet denne gang er overvejende Hærvejen i dette, efter vi tidligere først har fulgt den i
Sønderjylland og Slesvig og senest strækningen til Nr. Snede.
Programmet er i store træk følgende: Vi starter den 4. september fra PAPUGA-busselskabs
kontor i Vejle kl. 10.45, hvor de, der kommer i bil, kan parkere på dets aflåste p-plads. Næste
stop er ved Vejle Banegård, hvor der er togforbindelse både nordfra og fra København ca. kl.
11.00.
Herfra går turen ad hovedvej 13 og nord for Nr. Snede ad Hærvejen, hvor det første stop er den
brolagte hulvej i Skærbæk Plantage. Der spises frokost på Pårup kro – en kgl. privilegeret kro
fra 1544.

Den brolagte vej og bro på Hjerl Hede. Foto: Hjerl Hede
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Efter frokost fortsættes mod nord til Bølling sø og Klosterlund Museum, hvor historien om
området, hvor historien om tidligere tiders tørvegravning bl.a. fortælles. Fra Klosterlund
videre til Grønhøj Kro til kaffe og besøg på det tilhørende lille museum om kartoffeltyskerne.
Hefter er der et foredrag om kartoffeltyskerne i Frederiks Kirke af Elsa Steen Ølgaard.
Efter dette går turen ad landevejen til Skive til indkvarteringen på kasernen. Middag i Skive.
Efter morgenmad om lørdagen den 5. september er første punkt et besøg på Pionermuseet på
Skive Kaserne, hvor major Poul Nedergaard fra Ingeniørregimentet vil vise rundt. Der køres fra
Skive ad den gamle grusbelagte landevej Holstebro-Skive, hvor der findes flere Ole Rømermilesten, til et besøg på Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Her er bl.a. en brolagt vej samt flere
milesten. Frokosten er også på Hjerl Hede.
Hefter er der afgang fra Hjerl Hede bl.a. gennem Kongenshus Mindepark med lyngheden til
Dollerup bakker og Hald Hovedgård med flere vildtbanesten. Videre til Non mølle og herfra via
Grathe Hede til Kong Knaps Dige med ca. 200 m lang vold og hærvejens overgang over Haller
Å.
Sluttelig går turen igen ad hovedvej 13 via Pårup og Nr. Snede til Vejle, hvor vi ankommer i
tide til afgang nordpå mod Århus og København ca. kl. 17.00. Og de bilfarende fra ca. samme
tid fra PAPUGA.
Prisen for turen bliver 1.400 kr. for de, der ønsker dobbeltværelse, og 1.260 kr. for de, der vil
have enkeltværelse på Skive kaserne. Det omfatter bustransport fra og til Vejle, overnatning,
frokost i 2 dage, middag fredag og kaffe undervejs.
Turen er tilrettelagt af og vil blive guidet af vort medlem, ingeniør Arne Rosenkvist, som jo også
tidligere har stået for andre ture på Hærvejen. Seneste tilmelding til Ulrik Blindum senest 24.
august på e-mail dvs@vd.dk, pr. brev til DVS eller på tlf. 7244 3333. Der vil blive fremsendt en
bekræftelse på tilmeldingen sammen med betalingsanvisning.
2. Biler og byer
Selskabets næste arrangement i efteråret bliver med adjungeret professor, dr.techn. Jens
Rørbech tirsdag den 20.oktober kl. 15.30. Det foregår i Vejdirektoratet og er i samarbejde med
IDA’s Byplan, Vej og Trafik. Mere om dette foredrag i næste meddelelse.
3. Danmarks Vej- og Bromuseum
DVB’s har en meget fin hjemmeside www.vejogbro.dk, som det varmt kan anbefales at besøge.
Der er her bl.a.en side med titlen Nyt fra milestensgruppen, hvor der fortælles om arbejdet i
DVB’s og DVS’ fælles Milestensgruppe. Også mere om Vej- og Bromuseets hjemmeside i
næste meddelelse.
Med venlig hilsen
Ulrik Winther Blindum
Sekretær i DVS
Dansk Vejhistorisk Selskab c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018,
1022 København K. Tlf. 7244 3333. E-mail: dvs@vd.dk

