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1. Broars mjukvärden på bild - en resa genom Sverige och Danmark
DVS's næste arrangement finder sted torsdag den 14. marts 2002 kl. 16.00-ca. 18.00 i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K. Her vil civilingeniör Lars Nilsson, Stockholm, holde
et foredrag med titlen Broars mjukvärden på bild - en resa genom Sverige och Danmark (på
dansk er titlen "Broers bløde værdier i billeder - ...").
Lars Nilsson, som er civilingeniør fra Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm, har hele sit
arbejdsliv beskæftiget sig med
broer, som projekterende og
som tilsynsførende. Han har
været ansat i Stockholms län, i
Malmö kommune og senest i 17
år i Stockholms kommune. Han
har altid interesseret sig for de
bløde værdier ved broer som
bl.a. beskrevet i hans artikel
"Broars mjukvärden" – et særtryk fra STADSBYGGNAD nr.
3, 1985.
Stenbro i Svinaberga nær Älmhult i Småland, ca. 1820. Foto: Lars Nilsson.

Lars Nilsson påpeger som udgangspunkt, at en bros værdi består af både dens nytteværdi og dens
"bløde værdier". I sit foredrag, som foregår som et lysbilledshow, vil han ved en række eksempler
på gamle og nye broer i Sverige og Danmark vise, hvordan de bløde værdier indgår. Lars Nilsson
peger på otte bløde værdier, som en bro skal bedømmes udfra. Det er bl.a. faktorer som kunstnerisk og kulturhistorisk værdi og det er værdier som variation, originalitet, størrelse, symbol m.fl.
Lars Nilsson vil videre gennem billedeksempler kommentere en række forhold og problemstillinger ved broer. Det er forholdet naturvidenskab og kunst samt kunst og arkitektur. Det er broers
bløde værdier og spørgsmålet "hvad er grimhed" og "hvad må skønhed koste?. Det er også "at
måle bløde værdier" og hvorfor måle dem? Hvilke krav medfører stedet, hvor broen skal ligge. Det
er problemet ny bro og gammel bro placeret tæt på hinanden, forholdet ingeniøren og kunsten,
broer og kunst samt bro - ingeniør - kunstner. Lars Nilsson vil også omtale det svenske Vägverkets broer, broarkitekter og danske brobyggere i Sverige. Endelig vil han komme ind på emnet
brohistorie og hvordan man fotograferer broer.
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Lars Nilsson vil i sit foredrag tage os på en
"brorejse" gennem Sverige og Danmark. På
rejsen vil han vise gamle og nye broer, store
og små, bue-, bjælke-, hænge- og skråstagsbroer, broer af træ, tegl, sten, jern, beton og
stål. Hver bro kommenteres af foredragsholderen, men tilhørerne får også lejlighed til at
give deres besyv med.
Rejsen starter i det nordligste Sverige ved
Tornio på grænsen til Finland og går mod syd
over Luleå, Sundsvall (Sandö- og Höga Kusten-broen m.fl.) til Stockholm (Årsta- og
Västerbroen m.fl.). Videre mod syd til Småland og mod vest til Svinesund, Stenungssund (Tjörnbroen) og Göteborg. Rejsen
sydpå fører til Skåne med Helsingborg,
Falsterbro, Malmö og herfra over vor fælles
bro, Øresundsbroen.
I Danmark begynder brorejsen i det nordlige
Jylland og går herefter mod syd over Aalborg
(Limfjordsbroen), Langå (Amtmand Hoppes
Bro), Århus (Sct. Clements bro), Hærvejen
(Immervad-, Vidå- og Gejlåbroen) og Sønderborg. Rejsen fortsætter til Fyn til Odense
og Svendborg, videre til Sjælland med.VorStenbro over Slutterigade i København, ca. 1820.
dingborg, Næstved, Køge, Roskilde og KøFoto: Lars Nilsson.
benhavn og slutter i Helsingør. Det er især de mindre og mere ukendte broer, Lars Nilsson vil vise
på rejsen i Danmark - så der vil helt sikkert for tilhørerne være mange opdagelser at gøre på rejsen.
Gerne tilmelding til mødet hos Bente Hansen, tlf. 3341 3012 eller på e-mail bh@vd.dk. Tilmeldte
deltagere vil som oplæg til mødet få tilsendt Lars Nilssons artikel "Broars mjukvärden".

2. Seminar om vej- og transporthistorisk forskning
DVS afholder tirsdag den 14. maj 2002 kl. 9.00-17.30 et seminar om vej- og transporthistorisk forskning på Syddansk Universitet i Odense. Seminaret er opdelt i 2 dele, hvor der om
formiddagen gives en række eksempler på forskningsprojekter i vej- og transporthistorie. Om
eftermiddagen er temaet historiske veje og deres bevaring i Danmark, Norge, Sverige og England.
Nærmere om seminaret i næste meddelelse. Reserver dog allerede dagen nu!
Venlig hilsen
Carl Johan Hansen

