
 

                                            Medo august 2015 
  

 

 

Til:  

DVS’ Medlemmer 

 

MEDDELELSE NR. 2015 – 4 
 

1. 3 Marmormilesten genopstillet og indvies 1. september 2015  
Vi berettede i meddelelese nr. 2015-2 om projektet med restaurering og genopstilling af 
3 historiske marmormilesten, som tidligere havde stået ved en tømmerhandel i Roskilde, 
men som måtte fjernes på grund af fare for påkørsel. Planen var, at de efter en 

nødvendig restaurering skulle genopstilles 
på steder i omegnen af Roskilde, hvor de 
tidligere kunne have stået. Det var dels i 
Høje-Taastrup kommune ved den gamle 
hovedlandevej København-Rokilde, dels i 
Roskilde og Lejre kommuner ved den 
ligeledes gamle hovedlandevej Roskilde-
Hobæk.  

2.  
3. Da de 3 kommuner ikke kunne afse midler 

til restaureringen, måtte der søges om 
støtte til gennemførelsen af projektet. DVS 
påtog sig denne opgave og opnåede  fra 
”A.P. Møllers og hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til Almene Formål” en 
støtte på 350.000 kr. Det skulle dække 
restaureringen, mens kommunerne selv 
ville betale for genopstilling mv.  

4.  
5. DVS har således haft ”ansvaret” for 

gennemførelsen af det omfattende projekt, 
som er sket i samarbejde med 
Kulturstyrelsen og  Roskilde Museum samt 
Høje-Taastrup, Lejre og Roskilde 
kommuner.  

De 3 marmormilesten har et udseende som her den  
smukke og nyliigt restaurerede 5½ milesten på Kongevejen  
syd for Helsingør. Foto: Viggo Launbjerg.r 
 
Restaureringen er gennemført i løbet af de seneste måneder og udført af Rådvad 
Stenhuggeri, som har en meget stor ekspertise i et sådant arbejde.  
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De 3 marmormilesten er nu genopstillet på de udvalgte steder og ”indvies” tirsdag den 
1. september 2015 således:  
 
Lejre kommune:  
Kl. 10.00: Borgmester Mette Touborg foretager afsløringen, som foregår på en 
rasteplads ved Lindenborg på Lindenborgvej . 
 
Roskilde kommune. 
Kl. 12.00: Borgmester Joy Mogensen  foretager afsløringen, som foregår ved 
busstoppestedet på Holbækvej ca. 300 m vest for Låddenhøj. . 
 
Høje-Taastrup kommune 
Kl. 14.00: Udvalgsformand, viceborgmester Lars Prier foretager afsløringen, som 
foregår i nordsiden af Roskildevej ca. 600 m vest for Hveen Boulevard. 
 

./. Pressemeddelse fra Roskilde Museum om indvielsen af de restaurerede ”Milesten”. 

./. Kørselsvejledning til ”indvielsesstederne” vedlægges ligeledes.  
 
 

2. En lørdag i Helsingør – 19. september 2015 
DVSs arrangement med en byvandring i Helsingør og et besøg på M/S Museum for 
Søfart.er nu fastsat til lørdag den 19. september. Arrangementet blev udsat fra den 30. 
maj og er beskrevet i meddelelse nr. 2015-3. Den vedlægges til orientering, idet   

./. programmet er helt identisk.  
 

Prisen for deltagelse i arrangementet i Helsingør er 250 kr, som omfatter byvandringen, 
frokost i Kulturværftets café samt entré og rundvisning med guide på M/S Museet for 
Søfart.  
 
Tilmelding til arrangementet sker ved indbetaling af 250 kr til DVS konto i Danske Bank 
med Reg.nr. 9570 Konto 1691791 eller via giro: Kontoart 01 og gironummer 1691791. 
Husk ved indbetalingen anføre dit navn. Tilmelding også til dvs@vd.dk og til 
undertegnede cjhansen22@gmail.com..  
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3 Besøg på Bygholm – Saltningsspredningskursus og Den genfundne bro 

ved Vestbirk – 2. oktober 2015 
 DVSs efterfølgende arrangement i efteråret er også et ”dobbeltarrangement”, idet det 

dels omfatter et besøg på Bygholm i Horsens.  Her gennemføres der hvert år - før 
vinteren sætter ind - et saltspredningskursus for de chauffører, der skal sprede salt 
ud på på vejene, når snefaldet og frosten sætter ind. Dels er det et besøg på den 
fritlagte jernbanebro ved Vestbirk nordvest for Horsens. Den gamle bro fra 1899 førte 
den gang jernbanen mellem Horsens og Bryrup over Gudenåen, men blev i 1929 
dækket til, hvorefter Gudenåen blev ført igennem dæmningen i 2 rør. Fritlægningen af 
broen blev gennemført i 2014, således at Gudenåen nu igen har frit løb det 
pågældende sted. Et virkeligt fint ”genopretningsprojekt”, som er gennemført af 
Horsens kommune.  

 
Arrangementet finder sted fredag den 2. oktober kl. 10.00-ca. kl. 16.00. Mere om det i 
næste meddelelse.  
 

Mange hilsener  
 
 
Carl Johan Hansen, Næstformand   
Dansk Vejhistorisk Selskab c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 
1022 København K..dvs@vd.dk 
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