Varige forbindelser?
Seminar med udgangspunkt i Storstrømsbroen arrangeret af Museum Lolland-Falster, Museum
Sydøstdanmark, Industripuljen og Dansk Teknologihistorisk Selskab
Afholdes 30/9-1/10 2016 i Nørre Alslev og Vordingborg

De lokale museer på Sydsjælland, Lolland og Falster, Industripuljen samt Dansk
Teknologihistorisk Selskab inviterer med dette seminar til debat om, hvordan infrastruktur og i
særlig grad broer kan studeres fra forskellige vinkler og som betydningsfulde monumenter
sikres for eftertiden, på trods af at de som fysiske konstruktioner har en begrænset levetid.
I 2011 blev der midlertidigt lukket for al jernbanetrafik på Storstrømsbroen. Broen havde vist sig
usikker. Efter nærmere undersøgelser stod det klart, at broen fra 1937 ikke stod til at redde og
inden for en overskuelig fremtid måtte fornys. Debatten om broens fornyelse blev kædet
sammen med en større debat om fremtiden for dansk jernbanetrafik og dens forbindelse med det
øvrige Europa.
Danmark har længe forhandlet med Tyskland om samarbejde vedrørende en fast forbindelse
over/under Femern Bælt. Forløbet har demonstreret, at Danmark har større interesse i projektet
end Tyskland. Tidsplanen er gentagne gange blevet udskudt. På Lolland og Falster har man ellers
store forhåbninger til en fast forbindelse til Tyskland, som man mener kan være med til at sikre
vækst i et område, som er ramt af en udkantsproblematik. Infrastruktur ses som en vækstmotor,
der kan trække en udfordret økonomi i gang. Studiet af fortiden kan give belæg for, at
infrastruktur kan have en sådan funktion. Historien viser dog også, at den ikke nødvendigvis har
det, og at væksten ikke nødvendigvis kommer lokalområdet til gavn.
Seminaret kan blive startskud til et egentligt forskningsprojekt forankret i lokalområdet.
I forbindelse med seminaret afholder Dansk Teknologihistorisk Selskab årsmøde, ligesom der vil
være møde i Industripuljen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Konferencen holdes primært på Falstria, Orehoved Langgade 49, 4840 Nørre Alslev.
Derudover vil der, jf. programmet, være aktiviteter rundt i lokalområdet. Vi forventer, at den
nødvendige transport kan klares i de fremmødtes privatbiler.
Deltagerne sørger selv for overnatning i Vordingborg. Hvis der er behov for hotel, kan Hotel Kong
Valdemar anbefales (http://hotelkongvaldemar.dk).
Deltagergebyr
Pris for den samlede konference inkl. to gange frokost og middag fredag aften, men uden
drikkevarer: 800 kr. Deltagelse alene fredag inkl. middag: 600 kr.
Tilmelding
Bindende tilmelding til kristoffer.jensen@industrimuseet.dk senest den 15. september 2016.
Samme dato skal deltagergebyret være indbetalt til Industrimuseets konto i Jyske Bank:
Kontonummer 7245 0001379969. Husk at anføre navn. Hvis der ønskes betaling via elektronisk
faktura oplyses et EAN-nummer samtidig med tilmeldingen.

Program
Fredag d. 30/9
Kl. 11 Oplæg fra lokal virksomhedsleder (Falstria)
Hvilken rolle spiller broer og infrastruktur for erhvervslivet?
Kl. 12.30-13 Frokost (Falstria)
Kl. 13-14 Politiske forbindelser – session 1 (Falstria)
• Michael Wagner, Aalborg Universitet: Broerne og kampen mellem tog og bil i 1920’erne
• Dirk Keil, Museum Lolland-Falster: Femern forbindelsen - et politisk fatamorgana som
måske bliver virkelighed
Kl. 14-14.15 pause
Kl. 14.15-15.45 Tekniske forbindelser – session 2 (Falstria)
• Otto Bach Ulstrup, Banestyrelsen: Storstrømsbroen som en vigtig, men nu også skrøbelig
del af Danmarks infrastruktur
• Geir Paulsrud, Vegmuseet, Norge: Tunneller. Vejens sprængte historie i et ”bjergland” og
overgangen fra vandbaseret til landbaseret transport
• Maria Lanng og Laila Zwisler, DTU: Hvad kan de fortælle - 10.000 fantastiske billeder af
broer og strukturer fra den Polytekniske Læreanstalt (DTU)?
Kl. 15.45-16 Pause
Kl. 16-17 Generalforsamling i Dansk Teknologihistorisk Selskab (Falstria)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af regnskab og budget
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af to revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Kl. 18.30 Middag i Vordingborg

Lørdag d. 1/10
Kl. 9-10 Industripuljemøde (Falstria)
Dagsorden:
1.
2.
3.

Orientering fra medlemmerne
Valg af ny puljesekretær
Eventuelt

Kl. 10.30-12.30 Dokumenterede forbindelser – session 3 (Falstria)
•
•
•
•

Peter Dragsbo, Østfyns Museer: De store forbindelser som kulturarv
Esben Hedegaard, Svendborg Museum: Motorvejen til Svendborg bygget med museet på
sidelinjen
Helle Ålsbøl, Københavns Museum: Kulturmiljøundersøgelse af Storstrømsbroen og dens
omgivelser
Berit Christensen, Museum Sydøstdanmark: Masnedsø, et lokalsamfund i skyggen af
teknologien

Kl. 13-15.30 Sandwich i Rødbyhavn og orientering om Femern-projektet
Besøg i Femern Bælt Link udstillingen i Rødbyhavn og tur til udsigtsplatformen ved den
fremtidige byggeplads.

