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MEDDELELSE NR. 2000 - 2 
 
1. Vägverkets museum och väghistorisk verksamhet och forskning i Sverige  
 
Selskabets næste arrangement finder sted tirsdag den 4. april kl. 16.00 - ca. 18.00 i 
Vejdirektoratet i København. Her vil fil.kand.Jan-Olof Montelius, som er chef för Vägverkets 
museum Pylonen, Sverige 
Arkitekt og landskabsarkitekt Ib Møller, fa. Møller & Grønborg AS holder torsdag den 25. 
november 1999 kl. 16.00-ca. 18.00 et lysbilledforedrag med titlen Hestevogne i Danmark. 
Det finder sted i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K. Ib Møller vil fortælle om 
udviklingen fra de tunge karosser til de lette sportskøretøjer, om kørehestens rolle og lidt om 
køresporten i dag. Foredraget bygger på Ib Møllers bog af samme navn. 
 
Vägverkets museum och väghistorisk verksamhet och forskning i Sverige v/. Tirsdag.  
 
Föredrag Dansk Vejhistorisk Selskab 4 april 2000 
 
Föredraget indelas på följande sätt: 
 
1. Vägen i kulturlandskapet  
Föredrag med diabilder, som presenterar svenska vägmiljöer från hålvägar till det moderna 
motorvägslandskapet (tar c:a ½ timme). 
 
2. Museala verksamheten vid Vägverket 
Presentation av Vägverkets väghistoriska verksamhet, som startade redan på 1960-talet och 
hur den utvecklats under åren fram till det att Vägverkets museum Pylonen, vid verkets 
huvudkontor i Borlänge, invigdes av H M Konungen i samband med Vägverkets 150-
årsjubileum 1991. Information ges om museets viktigaste föremålsgrupper. 
Insamlingsprinciper, restaureringsprinciper. Utställningar och aktiviteter i Pylonen. Nordiskt 
samarbete. 
 
3. Väghistorisk verksamhet och forskning i Sverige  
En översikt ges över det väghistoriska forskningsläget i Sverige. Historik och nuläge. 
Viktigare publikationer och samlingar presenteras. Väghistoriskt material från de gamla 
danska landskapen Skåne, Blekinge, Halland och Gotland kan vara av speciellt intresse att 
presentera. Information ges om pågående arbeten med väg- och broinventeringar som nu äger 



 
 

 

2 

rum i många svenska län/landskap.  
 
Anförandena 2 och 3 illustreras med OH-bilder (från museet och dess magasin och verkstad, 
publikationer m.m.).  
 
2. Kontingent for 2000 
 
Der vedlægges et girokort for indbetaling af kontingent for år 2000.  
 
Venlig hilsen 
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