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I mange år har det gamle Landbrugsmuseum og hovedbygningen Virumgård 
i Kgs. Lyngby stået i forfald. 

Nu er der igen aktivitet i de historiske bygninger, der skal renoveres og 
genåbnes for publikum som et museum og oplevelsesunivers for klassiske 
biler. En opgave, der tager hånd om bilens kulturarv samtidig med, at der 
tages hånd om byggeriet som kulturarv.

Med rødder 100 år tilbage i tiden har K.W. Bruun & Co. importeret biler og 
reservedele til danskerne ud fra et ønske om at tilbyde kvalitetsbiler til 
fornuftige priser til den brede del af befolkningen.

Det er på den baggrund og med den kulturarv og designhistorie, som bilen 
repræsenterer, at K.W. Bruun Koncernen nu – i samarbejde med Lundgaard & 
Tranberg Arkitekter – skaber Classic Car House.

Ambitionen er at skabe et publikumsorienteret, levende oplevelsesunivers og 
samlingspunkt for alle med passion for klassiske biler.

Classic Car House vil indeholde museum med klassiske biler i det gamle 
Landbrugsmuseum, hvor der også skal være faciliteter til mærkeklubber og 
mulighed for at få opbevaret og repareret klassiske biler. I den gamle 
Virumgård skal der indrettes café og eventlokaler.

Ønsket er at bidrage til at bevare de historiske bygningers arkitektur og 
kulturarven, men samtidig skabe et levende hus, der skal begejstre, oplyse, 
underholde og samle et mangfoldigt publikum.

Projektet omfatter en gennemgribende istandsættelse af Landbrugsmuseet 
og Virumgård både hvad angår bygninger og det omgivende parkanlæg, så 
bygninger og omgivelser igen kan fremstå som en helhed.

Classic Car House forventes at åbne i 2023.



Sitevisit på byggepladsen hvor Nicolai Richter-Friis, partner i Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Casper Santin, CEO i Classic Car House fortalte om de arkitektoniske og oplevelsesbaserede 
visioner for det kommende bilmuseum. I rundvisningen deltog også Peter Hempel, teknisk chef i EK Entreprise, der er entreprenør på projektet.  



Virumgård skal rumme café, møde- og selskabslokaler.



I det gamle Landbrugsmuseum skal der være museum, 
faciliteter til mærkeklubber og mulighed for at få 
opbevaret og repareret klassiske biler.









Tak for i dag!


