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Verdens Vildeste Brobyggere - Den Store Bagedyst, bare 
med broer 
 
Michael Jeppesen  

 

Stifter af Verdens Vildeste Brobyggere & direktør i 
MUST 
Journalist 
Michael@brobyggere.dk / 21271313 
Idémand bag Verdens Vildeste Brobyggere, som blev 
stiftet som forening i 2021. Med Verdens Vildeste 
Brobyggere var ønsket fra starten at sætte særligt 
erhvervsuddannelserne i et nyt, respekteret lys, men 
samtidig vise de kommende generationer af 
håndværkerlærlinge og ingeniør- og 
arkitektstuderende, hvad man kan bygge af storslåede 
projekter i tværfaglige fællesskaber. 
 
Henning Peer Jensen 

 

Divisionsdirektør, Rambøll Danmark 
Civilingeniør fra DTU, 2007  
hpje@ramboll.dk / 51614235 
Direktør for Rambølls broforretning i Danmark.  
Rambøll har siden begyndelsen været en del af kernen 
i Verdens Vildeste Brobyggere, dels i den strategiske 
udvikling af konkurrenceformat og 
bedømmelseskriterier, som del af dommerpanelet og 
som partner i projektet.  
 
2. juni 2023 afholdes Verdens Vildeste Brobyggere i Aalborg. En ny, stort anlagt 
brobygnings-konkurrence, hvor 45 unge lærlinge, studerende og elever på tid dyster i at bygge 
spektakulære broer i beton, stål og træ. Med et ”Bagedysten-agtigt” format inviterer vi 
publikum helt tæt på den nervepirrende kunst, som Danmark er førende i: at bygge broer.  
 
Ved at kombinere nervepirrende live konkurrence, folkefest og uddannelsesmesse er håbet at 
inspirere den unge generation og tænde deres fascination for, hvad de kan være med til at 
bygge af storslåede bygningsværker som uddannet inden for byggeriet og industrien.  
 
På dagen vil der være en hovedscene med interviews, DJ’s og koncerter, workshops hvor børn 
og skoleklasser kan bygge miniature broer og støbe beton, samt masser af inspirerende 
messestande og konkurrencer. 

Eventet blev første gang afholdt i København i 2021, igen i Fredericia i 2022, mens vi i 2023 
afvikler over og omkring C.W. Obels Kanal i Aalborg. Et professionelt dommerpanel med 
repræsentanter fra hhv. COWI, Rambøll, Dissing+Weitling og 3F Byggegruppe kårer 
vinderbroen. 

Idémand bag Verdens Vildeste Brobyggere, Michael Jeppesen, vil fortælle, hvordan en 
cykelkonkurrence i Holland blev en smutvej til ideen, mens Henning Peer Jensen, direktør i 
Rambøll, fortæller om broen som verdens ældste problemknuser og hvorfor det er vigtigt at 
hylde lige præcis den konstruktion med et event som Verdens Vildeste Brobyggere. 
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Vinderholdet Verdens Vildeste Brobyggere 2022. Foto: Claus Fisker 
 
 
 

 
 
Vinderbroen – sprængværk. Verdens Vildeste Brobyggere 2021. Foto: Tomas Bertelsen 
 

 
 
 


