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1. Veje, broer og landtransport – fra oldtid til nutid  
Vejhistorisk Samling har siden Danmarks Vejmuseums lukning i slutningen af 1996 været 
opmagasineret på flere forskellige lokaliteter, senest i Ridehuset på den nedlagte Holbæk 
Kaserne, hvor genstande mv. fortsat befinder sig. DVS har gennem årene siden lukningen 
arbejdet målrettet på at få genetableret et dansk vejmuseum, nu som Danmarks Vej- og 
Bromuseum.  
 
Kulturminister Brian Mikkelsen besluttede i foråret 2002, at der skulle foretages en mu-
seumsfaglig vurdering af Vejhistorisk Samling. Denne undersøgelse skulle forestås af 
Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med DVS. I undersøgelsen skulle der foretages en vurdering 
af samlingens værdi i museumsfaglig henseende.  
 
Kulturarvsstyrelsen skulle samtidig overveje, hvordan samlingen i givet fald kan præsenteres 
for offentligheden: a) som et selvstændigt vejmuseum, b) som filial til et allerede eksisterende 
statsanerkendt museum eller c) om samlingen eller dele heraf skal overdrages til et allerede 
statsligt eller statsanerkendt museum eller eventuelt til andre institutioner. 
 
I løbet af efteråret 2002 har Kulturarvsstyrelsen med hjælp fra dr.phil. Per Ole Schovsbo 
udarbejdet en rapport, som skal danne grundlag for styrelsens indstilling. Denne indstilling er 
endnu ikke fremsendt til kulturministeren. 
 
DVS har - samtidig med Kulturarvsstyrelsens rapport - arbejdet på en egen rapport om 
Vejhistorisk Samling og den foreligger nu som publikationen ”Danmarks VEJ- & BROMU-
SEUM. Veje, broer og landtransport – fra oldtid til nutid”. DVSs rapport beskriver, hvorfor 
Vejhistorisk Samling skal bibeholdes som en enhed, og indeholder tillige en vision for 
oprettelsen af Danmarks Vej- og Bromuseum. I rapportens bilagsdel er der givet eksempler på 

./. nogle af de genstande, der indgår i Vejhistorisk Samling. Rapporten er vedlagt her. 
  
DVSs rapport er fremsendt til kulturminister Brian Mikkelsen, idet Selskabet ytrede ønske om 
en personlig forelæggelse for ham. Kulturministeren har svaret tilbage, at han vil afvente en 
samlet redegørelse fra Kulturarvsstyrelsen om de danske sektormuseers fremtid, før han kan 
tage stilling til spørgsmålet om etableringen af Danmarks Vej– og Bromuseum. Han forventer, 
at det vil kunne ske i begyndelsen af dette efterår.   
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2. VEJHISTORIE nr. 6 

./.      Hermed fremsendes VEJHISTORIE nr. 6. Det skulle, som det fremgår af forsiden, være 
udkommet i foråret, men på grund af forskellige tekniske vanskeligheder blev det først klar til 
trykning i sommerens hede.  
 
Alle medlemmer ønskes god læsning af VEJHISTORIE. 
 

3. DVSs arrangementer i efteråret 2003 
Der arbejdes på at få nærmere fastlagt efterårets arrangementer. Oplysninger herom vil blive 
udsendt med næste Meddelelse, som kommer i begyndelsen af august.  

 
4. Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder  

DVSs bestyrelsesmøde nr. 65 og forretningsudvalgsmøde nr. 83, der begge skulle have fundet 
sted tirsdag den 10. juni, måtte aflyses på grund formandens sygdom. Der er nu fastsat 
forretningsudvalgsmøde til mandag den 11. august kl. 12.30 i Vejdirektoratet i København. 
  

Fortsat god sommer og venlig hilsen 
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