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1.  Dansk brobygnings historie 
Det næste DVS-arrangement i foråret er et foredrag med titlen Dansk brobygnings hi-

storie af professor Niels Jørgen Gimsing. Foredraget finder sted torsdag den 27. april 

kl. 14.30-16.00 i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.  
 
Professor Gimsing fortæller, at frem til anden halvdel af det 19. århundrede blev der i 
Danmark kun bygget relativt beskedne broer over åer og mindre vandløb som led i an-
læg af landevejsnettet. I international sammenhæng kunne broerne ikke hævde sig, om-
end de var af stor trafikal betydning og ofte meget solidt udført.  
 

 
Stabelafløbning af sænkekasser til Den gamle Lillebæltsbro i begyndelsen af 1930’erne. Underbygningen 

var udført af firmaet Monberg & Thorsen m.fl. 
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I dag er situationen den, at bortset fra Bornholm er Jylland og alle de større øer i Dan-
mark nu samlet i én landtrafikal enhed opnået gennem bygning fortrinsvis af broer over 
sunde og bælter – heriblandt broer, der hævder sig blandt verdens største. 
  
Den målrettede sammenknytning af de forskellige landsdele tog sin begyndelse i 
1930’erne, men allerede i slutningen af det 19.århundrede fremkom de første planer om, 
at erstatte færgefarten på hovedruterne med faste forbindelser. 
  
I foredraget vil der specielt blive lagt vægt på den udvikling, som de store projekter 
gennemløb, fra de første planer blev fremlagt, til broerne nåede udførelsesstadiet - ofte 
mange årtier senere. Forløbet frem mod virkeliggørelsen afspejler ikke kun det stigende 
trafikale behov i Danmark, men også den generelle udvikling indenfor brobygnings-
teknikken i det internationale forum. 
 

Foredraget, som er arrangeret i samarbejde med IABSE Danmark – Dansk Forening for 

Brobygning og Bærende Konstruktioner, er som vanligt gratis. 

 

2.  Generalforsamling 2006   
./. Hermed fremsendes Referat fra ordinær generalforsamling 2006, som fandt sted 

tirsdag den 21. februar 2006 i Vejdirektoratet i København.  
 

Bestyrelsens sammensætning for perioden 2006-2007 er anført i referatet og er således 

uændret fra forrige periode. Sekretærposten varetages ligeledes fremover af under-

tegnede.  

 

3. Kommende bestyerlsesmøder og arrangementer 
Det næste bestyrelsesmøde, nr. 77 afholdes tirsdag den 2. maj i Vejdirektoratet i Kø-

benhavn. Foredraget Renæssancen – det danske vejnet af mag.art. Kirsten-Elizabeth 

Høgsbro finder sted tirsdag den 30. maj, ligeledes i Vejdirektoratet. Nærmere om dette i 

næste Meddelelse.  

 

Venlig hilsen 

 

Ulrik Winther Blindum 

Sekretær i DVS 

 

Dansk Vejhistorisk Selskab  

c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 

Postboks 9018, 1022 København K. 

Tlf. 3341 3333. E-mail ub@vd.dk.   

 

Vi er fortsat interesserede i e-mail adresser til brug for udsendelse. 
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