
 
 
 
 

 

Ordrebekræftelse: Specialrejse for Dansk Vejhistorisk Selskab:  
”Historisk udvikling af veje & broer i det østlige Irland” 
Man. 02. – fre. 06. maj 2022 med Irlandsekspert Claus Hebor: (5 dage/4 nætter) 
 
Det østlige Irland har historisk set altid været det mest udbyggede områ-
de m.h.t. infrastruktur med veje og broer – helt tilbage fra de først kendte 
vejsystemer fra Hill of Tara i oldtiden over briternes opbygning af Dublin 
som ”2. City of the Empire” til Celtic Tiger, hvor Irland blev et moderne 
samfund med udbygget infrastruktur. 
På rejsen oplever vi hele historien på tætteste hold, idet vi har samar-
bejdet med ”National Museum of Transport” i Irland, som stiller deres 
viden og ekspertise til rådighed.  
Herudover oplever vi Irlands hovedstad Dublin med de største sevær-
digheder, den storslåede irske natur, gode kulinariske oplevelser samt 
masser af historie, musik og craic. Undervejs får vi ekspertviden fra John 
Kelleher, der er formand for Nat. Transport Museum of Ireland. 
Guide er Irlands-eksperten Claus Hebor, der har besøgt den grønne ø 
op mod 400 gange. Han er uddannet historiker (cand. mag.) og har et 
dybtgående kendskab til irsk historie, kultur og levevis. Desuden har han 
en brændende passion for Irland med dets smukke natur, musik og enestående gæstfrihed, som bliver formidlet på en 
utrolig levende og engageret måde, så gæsterne vil få et personligt og indgående indtryk af Irland på rejsen. Han har 
desuden skrevet talrige artikler til aviser og magasiner og holder løbende foredrag om Irland. Herudover arrangerer han 
irske kulturevents som "An Irish Evening", whiskeysmagning, koncerter med irske bands samt andre aktiviteter med 
forbindelse til Irland. 
 

REJSEPLAN 

 
Den gamle Wooden Bridge i byen Woodenbridge, co. 
Wicklow 
 
Dag 1: Danmark - Dublin Airport - Howth - Drogheda 
Fly SAS man. 02. maj KBH. 10.30 - Dublin 11.50 
Ved ankomst til lufthavnen i Irland går busturen til ”Natio-
nal Transport Museum of Ireland”, der ligger på den 
smukke halvø Howth ikke så langt fra lufthavnen.  
Her får vi en grundig indføring i den historiske udvikling af 

Irlands infrastruktur af John Kelleher (på engelsk – men 
Claus oversætter undervejs), som endvidere tager med os 
på nogle af dagsturene for at vise os de bedste eksempler 
samt forklare yderligere om de enkelte veje og broer, vi 
oplever undervejs.   
Vi kører også ned omkring havnen, hvor vikingeskibene lå 
tæt for godt 1000 år siden samt rundt på den smukke 
bjergrige ø.   
 

 
Boann Distillery, Drogheda 
 



 

 

Hvis tiden tillader det besøger Boann Distillery, som er et 
nyt og meget spændende whiskey- og gindestilleri, der 
laver nok det bedste whiskey i Irland. Selvom det faktisk 
ikke er åbnet for offentligheden endnu, så har vi gennem 
personlige relationer fået lov et at besøge det samt få en 
smagning af deres glimrende whiskeys samt en god snak 
omkring arbejdet med at etablere et nyt destilleri 
Indlogering på D Hotel i Drogheda samt middag på hotel-
let. Herefter mulighed for musik og pubkultur på én af de 
mange hyggelige pubber i Drogheda.   
 

 
Jernbanebro The Viaduct fra 1855, Drogheda 
 
Dag 2: Drogheda - Hill of Tara - Corlea Trackway -  
Drogheda  
Efter morgenmad med udsigt til The Viaduct fra 1855, som 
er en imponerende jernbanebro over floden Boyne, tager 
vi turen gennem det smukke, frodige øst-irske landskab 
ad de små snoede, lokale veje, som har ligget der i år-
hundreder. 
 

 
Hill of Tara som udgangspunkt for vejsystem i Irland 
 
Her ligger en mængde gamle broer som Maudling Bridge 
(Dunleer), Slane Bridge, Babes Bridge, Mabe´s Bridge 
(Kells), Broad Boyne Bridge  (Navan), Old Kilcarran  
Bridge (Navan) og Trim Bridge, som sandsynligvis er den 
ældste bro i Irland fra 1330, der stadig er i anvendelse.  
 

 
Ældste bro, der stadig er i brug i Irland: Trim Bridge 
 
Vi besøger det mytiske Hill of Tara, hvorfra det første 
vejnet i Irland udsprang fra helt tilbage fra oldtiden. Mange 
af vejene er stadig i brug i dag – dog i en bredere og mere 
moderne udgave med asfalt. 



 

 

 
Corlea Trackway – den ældste vej i Irland 
 
Herefter følger vi én af de ældgamle veje ind i landet til 
Corlea Trackway, som et er stort stykke vej helt tilbage fra 
jernalderen omkring år 100. Vejen er lavet af egetræs-
tømmer og er særdeles velbevaret, ligesom der findes et 
længere stykke vej, som er rekonstrueret. Her får man et 
glimrende indtryk af, hvor udviklet vejsystemet var allere-
de på dette tidspunkt. Her er tillige et besøgscenter, der 
fortæller om Corlea Trackway, og hvordan transport fore-
gik i jernalderen. 
  

 
Motorvejsbro Mary McAleese Bridge, Drogheda 
 
På vej tilbage til Drogheda ser vi den moderne og impone-
rende motorvejsbro Mary McAleese Bridge over floden 
Boyne, der åbnede i 2003.  
Om aftenen middag på hotellet, hvorefter den sikkert står 
på kaffe eller en pint i pubben. 
 

 
Old Military Road fra 1798, Wicklow Mountains 
 

Dag 3: Drogheda - Wicklow Mountains - Drogheda   
Efter morgenmad kører vi syd for Dublin til den smukkeste 
bustur gennem Wicklow Mountains. Området er i dag 
nationalpark og kaldes tillige ”The Garden of Irland”, da 
det er så afvekslende, smukt og indbydende.  
Turen viser tydeligt, hvor varieret landskabet er – fra frodi-
ge grønne marker til smukke hedearealer med tørvegrav-
ning og store vidder med flokke af kronhjorte.  
Vi kører ad den gamle ”Old Military Road”, der blev bygget 
af englænderne efter opstanden i 1798, da man skulle 
have hurtig adgang til dette bjergområde, hvor friheds-
kæmperne gemte sig efter angreb i Dublin. Vejen og de 
mange broer over bække og floder ligger som den gjorde 
dengang, og har blot fået en gang asfaltering, og når man 
oplever vejen og landskabet forstår man, hvilken enormt 
arbejde denne vej har medført.  
 

 
Derrybawn Bridge fra 1700, Wicklow Mountains 



 

 

Undervejs støder vi på en del gamle broer som Billy’s 
Bridge (Ballyboden), Hell Fire Club, Featherbeds, Glen-
cree, Liffey Head Bridge (første bro over floden Liffey) og 
Laragh med to broer. Samtidig passerer vi det flotte vand-
fald Glenmacnass Falls, før vi ankommer til Glendalough.   
Et besøg i Irland er ikke fuldendt uden et besøg i kloster-
byen Glendalough midt i Wicklow Mountains.  
 

 
Klosterbyen Glendalough, Wicklow Mountains 
 
Byen ligger uendelig smukt med det imponerende 30m 
høje rundtårn, kirker og højkors ved Upper & Lower Lake 
omgivet af høje bjerge. Byen blev grundlagt i 500-tallet af 
St. Kevin, som en af de første kristne eremit-klosterbyer i 
Irland, og stedet er i dag national helligdom. Naturen om-
kring Glendalough indbyder til afsondret fordybelse og 
meditation, hvilket netop var en af årsagerne til at munke-
ne bosatte sig her.  
 

 
DART-jernbane fra Dublin til Greystones 
 
Herefter kører vi til kystbyen Greystones, hvor toget DART 
(Dublin Area Rapid Transport) tager os på en af de smuk-
keste togture langs lysten gennem Dublin og til Malahide. 
Dele af togstrækningen er blandt de første togstrækninger 

i Irland tilbage i 1800-tallet med tunneler gennem bjerge 
og broer, hvorefter den kører gennem Dublin i 1. sals 
højde. 
Tilbage i Drogheda er der middag på en god restaurant i 
byen, før der sikkert er interesse for en pint på en af de 
mange glimrende pubber, hvor vi kan møde de lokale og 
få en god snak. 
 

 
Broerne over Liffey, Dublin 
 
Dag 3: Drogheda - Dublin- med bus, båd & til fods 
Efter en god morgenmad på hotellet tager vi bussen til 
Dublin, hvor vi skal opleve alle de meget forskellige broer 
over floden Liffey, som deler Irlands hovedstad i to dele. 
Her er smukke broer fra 1700- og 1800-tallet og frem til de 
mest moderne som Samuel Beckett Bridge, der er bygget 
som den irske harpe. 
Vi tager en bådtur på den nederste halvdel af Liffey, hvor 
vi ser primært moderne broer som East Link Bridge, Sa-
muel Beckett Bridge, Sean O Casey Bridge og Talbot 
Bridge samt broer fra 1800-tallet som Loopline Bridge, 
Butt Bridge, Rosie Hackett Bridge, den imponerende 
O´Connell Bridge og den smukke, gamle forgængerbro 
Ha´Penny Bridge. 
 

 
Moderne Samuel Beckett Bridge, Dublin – ”The Irish Harp” 



 

 

Den anden halvdel af Liffey tager vi til fods & bus med 
bl.a. Grattan Bridge og O´Donovan Rossa Bridge. Her vil 
vi endvidere opleve byens veje og vejnet fra vikingernes 
Dyflin over 1800-tallets brostensbelagte områder til de 
mere moderne som den smukke Grafton Steet.  
Hvis tiden tillader det vil der være mulighed for at opleve 
andre af de store seværdigheder som Trinity College, 
Grafton Street, National Museum, St. Patricks Cathedral, 
Christchurch Cathedral, Dublin Castle, Temple Bar Area, 
m.v.  
 

 
Ha´Pennybridge til fodgængere fra1816, Dublin 
 
Hvis man ikke ønsker sightseeing kan man i stedet an-
vende tiden på at besøge de mange spændende forret-
ninger i Henry St. eller den mere fornemme Grafton St. 
Vi lytter naturligvis til gruppens ønsker til seværdigheder 
og shoppingmuligheder. 
Tilbage i Drogheda inviterer vi alle gæsterne på middag 
på den flotte Scholars Restaurant, som er som at træde 
ind i et herskabshjem fra 1800-tallet. 
 

 
Scholars Restaurant, Drogheda 

Denne sidste aften inviterer vi jer tillige på en helt enestå-
ende oplevelse på en ”hidden pub” ved floden, hvor det 
ikke bliver mere lokalt. Pubben har den hyggelige atmo-
sfære og patina, som en rigtig irsk pub skal have. Her kan 
vi virkelig komme tæt på de lokale og den helt enestående 
irske mentalitet.  Vi møder den meget specielle indehaver 
Ainé, der – hvis vi opfører os efter de lidt specielle husreg-
ler – kan overtales til at fortælle om pubben på hendes 
egen særprægede og sjove måde. Den har været i famili-
ens eje gennem 5 generationer, og har gennemlevet 
mange historiske episoder. En helt unik oplevelse, som 
turister aldrig vil kunne få – og som ikke kan beskrives… 
Og vi kan være heldige at støde ind i en session eller en 
Sean-Nos (traditionel sang-aften). 

 
Udsigt over Drogheda 
 

Dag 5: Drogheda – Dublin Airport - Danmark 
Efter en god irsk morgenmad er der måske tid til de sidste 
indkøb i Schoch Hall, før vi 10.00 kører til Dublin Airport, 
hvor flyet bringer os tilbage til Danmark. 
Fly SAS fre. 06. maj: Dublin 12.40 – KBH 15.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ret til ændringer i program, hotel og rute forbeholdes 
Ingen kopiering eller distribution uden tilladelse / www.hebor.dk      
© Hebor 2021 
 

Deltag i vores gratis community om Irland på 
www.facebook.com/irish.event - og bliv opdateret med 
rejser, events og kultur omkring Irland.  
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Her skal vi bo: 

Drogheda: D Hotel (4 nætter) 4**** 

Et meget spændende, moderne og prisvindende hotel, der 
ligger smukt ved River Boyne og i gåafstand til bymidten. 
Hotellet har 104 meget flotte værelser, heraf mange med 
udsigt over floden. Alle værelser har TV, kaffe/te-faciliteter, 
gratis WiFi, hårtørrer, m.m.  
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Praktiske informationer: 
man. 02. – fre. 06. maj 2022 
Rejsen gennemføres ved 16 - 24 deltagere. Ved booking 
reserveres 15 værelser, og ved behov for flere værelser 
skal tour operator på forhånd bekræfte flere værelser.  
Husk: mulighed for TWIN room med 2 enkeltsenge. 
 

Pris:  
Pr. pers. dobb./twin vær: v. 24 deltagere kr. 4.695,-  
        v. 20 deltagere kr. 4.995,- 
        v. 16 deltagere kr. 5.595,-  
Gruppebillet SAS inkl. check-in bagage: kr. 1.670,- 
Tillæg for enkeltværelse:       kr. 1.100,-  
Rejseforslag er eksklusivt for Dansk Vejhistorisk Selskab 
og program må ikke offentliggøres eller videregives til 3. 
part. Der tages forbehold for ændring af flypriser og andre 
priser, indtil bekræftelse er foretaget.  
”Rejsebetingelser – faste grupper” er vedhæftet og gæl-
der, såfremt andet ikke er aftalt. 
 

Flytider: 
Følgende afgang fra/til KBH er valgt for gruppen. 
København-Dublin direkte med SAS: 

• man. 02. maj: Afg. KBH. 10.30 – ank. Dublin 11.50 
• fre. 06. maj.: Afg: Dublin 12.40 – ank. KBH 15.50 

 

Inkluderet i rejsen: 
• Program som beskrevet inkl. entreer, rundvisning, m.v.  
• Egen bus under rejsen 

• 4 nætter på D Hotel (4****) inkl. full Irish Breakfast 
• 4 x god middag, heraf afskedsmiddag på den glimren-

de restaurant Scholars. 
• Entre til ”National Transport Museum of Ireland” 
• Entre til Corlea Trackway Visitor Centre 

• DART-togtur Greystones – Dublin - Malahide, ca. 1 t. 
20 min. 

• Bådtur på Liffey gennem Dublin – ca. 2 timer 

• VIP-rundvisning og udførlig VIP-smagning på Boann 
Distillery 

• Lokal specialist / historiker John Kelleher, formand for 
Nat. Transport Museum, giver en indføring i udvikling 
af Irlands infrastruktur, og er tillige er med på udvalgte 
ture med besøg ved Irlands veje & broer   

• Dansk-talende guide med stor erfaring i Irland samt 
uddannet historiker, der holder foredrag om irsk histo-
rie og mentalitet. 

 

Information: 
Vi kan ikke stoppe ved alle broer, da der ved flere er umu-
ligt at parkere med en bus. Desuden vil vi sandsynligvis 
ikke kunne nå at se alle enkelte broer nævnt i program-
met, da gruppen skal have tid til at fordybe sig, men base-
ret på gruppens interesse vælger John Kelleher de mest 
interessante. 
Rejsen er ikke fysisk anstrengende, men der forekommer 
vandreture, som gæster kan undlade at deltage i.  
Dog skal det siges, at man altid kommer til at gå en del i 
løbet af rejsen, og gæster bør være i normal fysisk form 
a.h.t. til øvrige gæsters oplevelser. 
Normal fysisk form betyder, at man kan gå op til 3.sal på 
trapper uden besværligheder.   

 

Claus R. Hebor 
Aug. 2021 
 
 
 
 
Ret til ændringer i program, hotel og rute forbeholdes 
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Deltag i vores gratis community om Irland på 
www.facebook.com/irish.event - og bliv opdateret med 
rejser, events og kultur omkring Irland.  
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