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Til DVS’ medlemmer 

 

MEDDELELSE NR. 2019–5  
 

 

 
1. Foredrag i Selskabet for Københavns Historie 
 

Medlemmer af Dansk Vejhistorisk Selskab er velkomne til Bjørn Westerbeek Dahls 
foredrag om "Den præsentable Entré. Adgangsvejene til Kongens København 1660-
1870 og deres forskønnelse", mandag d. 21. oktober 2019. Læs mere på 
www.vejhistorie.dk  under kommende begivenheder. 
 

 

2. 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark 
 
Til næste år er det 100 år siden, 
Sønderjylland blev genforenet med 
Danmark. Det vil blive fejret med 
flere arrangementer i 
Sønderjylland, kulminerende d. 
10.-12. juli. På hovedlandevejen 
mellem Kolding og Haderslev (i 
dag rute 170) vil der blive nedlagt 
et bronzebånd i vejen på det sted, 
hvor den gamle grænse krydsede 
vejen ved Frederikshøj, ca. 2 km 

nord for Christiansfeld. Ved vejsiden vil der blive rejst en bronzeskulptur, hvis 
udformning er inspireret af et gammelt fotografi, som viser en væltet grænsesten 
flankeret af en dansk kilometersten, der viser afstandene til Kolding og Vejle, og en 
tysk kilometersten, der viser afstanden til Altona. Det har ikke været muligt at finde 
kilometerstenene fra fotografiet – som muligvis er genbrugte milesten – men 
selskabets Milestensgruppe har forsynet Genforenings- og Grænsemuseet med 
tegninger af de milesten, som har været opstillet langs chausséerne i hertugdømmet 
Slesvig. Skulpturen skabes af kunstneren Flemming Jarle fra Vejle. Se hans 
forarbejder i artiklen ”Nedtælling til jubilæum” i Jyske Vestkysten d. 2. oktober. 
 
Man kan følge med i forberedelserne til genforeningsfestlighederne på siden 
https://genforeningen2020.dk/markeringen-i-2020/. 
 
På Grænseforeningens hjemmeside er der også lidt vejhistorie fra 
Sønderjylland/Slesvig: https://www.graenseforeningen.dk/vejhistorie-i-
sonderjyllandslesvig.html  

  

http://www.vejhistorie.dk/
http://www.genforeningsmuseet.dk/
https://jv.dk/artikel/nedtælling-til-jubilæum-formand-håber-kongehus-takker-ja-til-invitationen
https://genforeningen2020.dk/markeringen-i-2020/
https://www.graenseforeningen.dk/vejhistorie-i-sonderjyllandslesvig.html
https://www.graenseforeningen.dk/vejhistorie-i-sonderjyllandslesvig.html
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3. Kommende arrangementer 
 

a.  Besøg på Vikingevejen og –broen. 
 
Selskabet har planlagt et besøg på Vikingevejen og –broen over Store Vejleå-
dalen ved Risby i løbet af foråret 2020. Dato og tidspunkt vil blive annonceret 
senere.  
 
Læs mere om Projekt Vikingebro på https://vikingebro.dk/ 
 
 

b. Vejhistorisk ekskursion til Irland 
 
Selskabet planlægger en vejhistorisk ekskursion til den østlige del af Irland i 
perioden mandag d. 31. august til fredag d. 4. september 2020. Vores guide er 
Irlandsekspert Claus Hebor, som har samarbejdet med National Transport 
Museum of Ireland om besøgsprogrammet. Turen vil byde på historiske broer og 
vejstrækninger, storslået natur, museumsbesøg og sightseeing mm. i Dublin. 
 
Selskabet vil meget snart udsende en indbydelse med nærmere oplysninger om 
rejseprogram, priser og tilmelding. 
 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Bo Tarp 
Formand for DVS 

 

https://vikingebro.dk/

