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1. Danmarks Vej- og Bromuseum etableres  
Mange medlemmer ved sikkert allerede nu, at det er besluttet, at Danmarks Vej- og 
Bromuseum etableres ved Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk. Så STORT TIL LYKKE til 
alle vej- og brohistorisk interesserede. Til alles orientering har vi for andres skyld valgt at 
bringe Trafikministeriets pressemeddelelse fra 8. september (i uddrag) i det følgende:  
 
”Trafikminister Flemming Hansen har på et møde den 7. september 2004 drøftet 
etableringen af Danmarks Vej- og Bromuseum med trafikordførerne fra Dansk Folkeparti, 
Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Etablering af museet, der har til formål at 
formidle viden om veje og broers kulturhistoriske betydning, indgår i Trafikaftalen af 5. 
november 2003 mellem de nævnte partier og regeringen. Drøftelserne har taget 
udgangspunkt i afrapporteringen fra en arbejdsgruppe, som trafikministeren nedsatte i 
starten af 2004. Arbejdsgruppen har haft deltagelse fra Dansk Industri, Dansk Vejhistorisk 
Selskab, Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum, Kulturarvsstyrelsen, 
Vejdirektoratet og Trafikministeriet.  
 
Drøftelserne med forligspartierne har bl.a. omfattet spørgsmålet om fastlæggelse af det 
faglige grundlag for museet, og der er i den forbindelse enighed om, at der i museets 
virksomhed skal lægges vægt på følgende hovedtemaer: Udviklingen i vej- og 
brobygningsteknik, udviklingen i vejsystemet, vejsektorens historie og vejenes 
kulturhistoriske og samfundsmæssige betydning. Inden for dette felt skal museet indsamle, 
registrere, bevare, forske i og formidle genstande med relation til vej- og brobygningens 
historie i Danmark.  
 
Forligspartierne er i den forbindelse enige om, at Danmarks Vej- og Bromuseum skal 
udvikles, så der i et samvirke med andre danske museer kan etableres en bred kulturhistorisk 
belysning af den danske transporthistorie omfattende alle transportformer, herunder vej-, 
bane- og søtransport. Kun i et sådant samspil kan vejtransportens bidrag til det danske 
samfunds udvikling perspektiveres. Tilsvarende er der enighed om, at der i forbindelse med 
lokaliseringen skal sikres sammenhæng til andre områder. 
 



  
                                           Medio september 2004 

  

Forligspartierne er på den baggrund enige om at søge Danmarks Vej- og Bromuseum 
etableret i tilknytning til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Endelig er der enighed om, 
at Danmarks Vej- og Bromuseum skal ledes af en bestyrelse, som overfor trafikministeren 
får ansvaret for at udvikle museet i overensstemmelse med ideerne bag den politiske aftale.” 
 
Den endelige rapport fra arbejdsgruppen vedrørende etableringen af Danmarks Vej- og 
Bromuseum forventes offentliggjort inden udgangen af september. 
.  

2. Vejen til Irland 
Civil Engineer Kenneth C. McCrae fra Skotland holder onsdag den 6. oktober 2004 kl. 
16.00–18.00 et foredrag med titlen Vejen til Irland. Foredraget finder sted i Ingeniørhuset, 
Kalvebod Brygge 31–33, København V. 
 
Kenneth C. McCrae vil i sit foredrag, som holdes på engelsk, berette om ”Transport in South 
West Scotland and its famous engineers. He will mention John Smeaton, Thomas Telford, 
John Rennie, John Loudon McAdam and Lock and their achievements in sea transport, 
railways and roads. It all started with the military road to Ireland in 1763 – 64.” 
 
Kenneth C. McCrae har udarbejdet flere interessante skrifter om sine historiske 
undersøgelser for den engelske ingeniørforening, Institution of Civil Engineers, Panel for 
Historical Engineering Works. 
 
Arrangementet, som er gratis, afholdes af Ingeniørforeningen, Selskabet for Historisk 
Teknologi (HITEK) og Vej- og Byplanforeningen samt Dansk Vejhistorisk Selskab. 
Tilmelding nødvendig til IDAs mødetilmelding tlf. 33 18 48 18 eller på 
www.ida.dk/moeder.   

    
3. Møder i efteråret 2004  

Bestyrelsesmøde nr. 69 finder sted  onsdag den 6. oktober (samme dag som Kenneth 
McCraes foredrag Vejen til Irland).  
 
Civilingeniør Jørgen Banke er torsdag den 18. november foredragsholder om emnet 
Vejbelægninger gennem 100 år. (Nærmere om dette senere). Bestyrelsesmøde nr. 70 
afholdes samme dag.  
 

Venlig hilsen 
 
Bo Tarp  
Formand i DVS 
c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K. 
Tlf. 3341 3333. E-mail bt@vd.dk.  
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