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Besøg på vikingebroen Haralds Bro

Du kan stadig nå at deltage i besøget på Haralds Bro ved Vikingelandsbyen i Albertslund mandag
d. 27. september. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på selskabets
hjemmeside: Besøg på Haralds Bro.

Genskabelse af Dagmarbro i Skanderborg
Dagmars Brobisser (se nyhedsbrev nr. 2021-06) arbejder på at genskabe den fredede og
historiske Dagmarbro i Skanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune, Slots- og
Kulturstyrelsen, lokale foreninger enkeltpersoner og sponsorer.

Ud over selve broen omfatter projektet det visuelle indtryk af Slotsholmen som en ø med
Slotskirken og Slotsbanken som de dominerende landskabelige elementer.
C. F. Møllers tegnestue har udarbejdet et prospekt, som vil blive præsenteret for alle
interesserede d. 19. oktober på Museum Skanderborg.
Læs mere om arrangementet på Museum Skanderborgs
hjemmeside: www.museumskanderborg.dk/.

Årsmøde i Forschungsgruppe Meilensteine
Formanden for selskabets milestensgruppe, Per Winther, er medlem af den
tyske Forschungsgruppe Meilensteine. Gruppen har ca. 40 medlemmer og dens
interesseområde omfatter bl.a. Sønderjylland/Nordslesvig. Gruppen har netop holdt årsmøde i
Sankelmark syd for Flensborg – også for danske et historisk sted. Her kom det til en træfning
mellem danske og østrigske enheder under den danske hærs tilbagetrækning fra
Dannevirkestillingen d. 6. februar 1864.

På årsmødet var der indlæg om Slesvig-Holsten som grænseland og om milesten og andre
historiske sten nord og syd for grænsen. På mødets sidste dag var der en bustur ad den gamle
chaussée fra Isted i syd til den gamle grænse nord for Christiansfeld med stop ved milestenene
på ruten og ved det fredede tidligere bomhus på Flensborgvej i Aabenraa.
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