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MEDDELELSE NR. 2005-3 
 
 

1. Veje og broer på De Dansk-vestindiske Øer  
Vi haster med at bringe en omtale af vort næste arrangement i DVS. Det finder sted 
torsdag den 2. juni 2005 kl.16.00-18.00 i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 
København K. Her vil vort medlem, ingeniør Arne Rosenkvist, holde et foredrag med 
titlen Veje og broer på De Dansk-vestindiske Øer. 
 

 
Broen fra 1909 er opført af vejinspektør Ejnar Kærn. Broen er konstrueret af tilhuggede koralsten. 
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Arne Rosenkvist vil i sit foredrag fortælle om sine besøg på de gamle Dansk-vestindiske 
Øer i 2003 og 2005. Det er de tre øer, St. Tomas, St. Jan og St. Croix, som Danmark  
erhvervede i henholdsvis 1675 og 1733, og som vi beholdt i årene frem til 1917. Ved sit 
første besøg traf Arne Rosenkvist bl.a. en historiker, som arbejder på et kartotek over 
indvandrere på De Vestindiske Øer. Dette kartotek opbygges med støtte fra 
Carlsbergfonden. Historikeren overbeviste Rosenkvist om, at han skulle påtage sig 
opgaven at registrere de gamle danske broer og veje på øerne og komme med forslag til, 
hvad der måtte være bevaringsværdigt af de gamle veje og broer. Det medførte, at 
Rosenkvist i 2005 tilbragte 6 uger på øerne for at registrere de gamle danske broer og 
vejspor.  
 
På De Dansk-vestindiske Øer blev vejene tidligt anlagt med macadambelægninger og der 
findes en hel del rester tilbage af disse, selv om mange veje selvfølgelig siden er asfalteret 
over. Vejvedligeholdelsen var i lighed med i Danmark overladt til lodsejerne langs vejen, 
men vejene havde ofte en høj vedligeholdelsesstandard. På øerne forstod man afvan-
dingens betydning, for efter de kraftige troperegnskyl skulle vandet ledes hurtigt væk. 
Rigtige broer findes dog stort set kun på St. Croix.  
 
Arne Rosenkvist peger på, at vejretsgrundlaget på De Vestindiske Øer stadig er den danske 
kongelige rescript og resolution fra 1820. Lovteksten er også Christian VII’s Vejforordning 
af 1793. De danner grundlag for bevaringen af historiske veje og broer på øerne.  
 
Arne Rosenkvist mener, at der på De Dansk Vest-indiske Øer er tale om dansk ingeniør-
kunnen, når den er bedst. Og det er dansk kulturarv, der bør bevares som andre danske 
kulturarvsminder. 
 
Mødet er som vanligt gratis. Tilmelding til Sys Mikkelsen, Vejdirektoratet, på e-mail 
sm@vd.dk eller på tlf. 3341 3333.  
 

2. Formand for Danmarks Vej- og Bromuseum 
Transport- og Energiministeriet har i en pressemeddelelse den 20. april meddelt, at fhv. 
trafikminister og fhv. trafikudvalgsformand for Folketingets Trafikudvalg, Kaj Ikast, er 
udnævnt til formand for bestyrelsen i Danmarks Vej- og Bromuseum (DVB).  
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Det var en meget glædelig nyhed for DVS og alle andre interesserede i oprettelsen af Vej- 
og Bromuseet, at der nu ”er gået hul på bylden”. Der blev jo i Trafikaftalen fra november 
2003 afsat 10 mio. kr til etablering og 2 mio. kr i 4 år til drift af det nye Danmarks Vej- og 
Bromuseum. Det blev senere besluttet, at DVB skulle etableres i forbindelse med 
Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Men siden er der forløbet en lang tid, uden der 
rigtigt skete noget i sagen. Det er derfor meget glædeligt, at der nu er udnævnt en 
bestyrelsesformand og ekstra glædeligt, at det er en så velrenommeret og dynamisk person 
som Kaj Ikast, der er udpeget til at lede udviklingen af Danmarks Vej- og Bromuseum. 

 
Det næste skridt i processen er udpegningen af en bestyrelse for Vej- og Bromuseet. Her 
skal der iflg. vedtægterne for DVB – ud over formanden, Kaj Ikast - sidde udpegede 
repræsentanter fra følgende: Transport- og Energimisteriet, Kulturministeriet, Dansk 
Vejhistorisk Selskab, vejbestyrelserne og entreprenørerne/ rådgivende ingeniører.  
 
Nærmere om dette i næste Meddelelse. 
     

3. Andre møder og arrangementer 
Bestyrelsesmøde nr. 74 finder sted torsdag den 2. juni og forretningsudvalgsmøde nr. 93 
mandag den 30. maj, begge i Vejdirektoratet i København. 

 
Som det fremgår af ovenstående, har foredraget Historiske broer i Danmark af professor 
Niels Jørgen Gimsing, som var planlagt til maj-juni, måttet udsættes til senere, da 
foredragsholderen på grund af sin afgang fra DTU ikke kunne afsætte tid til foredraget i 
denne periode. Det bliver altså afholdt på et senere tidspunkt.  
 
DVS’s vejhistoriske tur 2005 går som tidligere meddelt til Småland og Västergötland i 
Sverige og finder sted i dagene torsdag den 25. – lørdag den 27. august. Vort medlem, 
museumsleder Jan-Olof Montelius fra Vägverkets Museum i Borlänge er i fuld gang med 
detailplanlægningen af denne interessante tur, som vi vil berette mere om i næste 
Meddelelse. Men afsæt allerede nu dagene 25.-27. august til Sverige.      

 
God pinse og venlig hilsen 
 
 
Ulrik Winther Blindum / Carl Johan Hansen 
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