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MEDDELELSE NR. 2011 – 2 
 
 

1. Alfarveje og Kongeveje mellem København og Roskilde 
På det næste arrangement i DVS vil Henning Lundemann, som er tidl. tekniker på Værløse 
Flyvestation,  holde et foredrag med titllen Alfarveje og Kongeveje mellem København og 
Roskilde. Det finder sted mandag den 16. maj kl. 15.30-17.30 i Vejdirektoratet, Niels Juels 
Gade 13, København K.  
 
Henning Lundemann vil fortælle generelt om vejen, først stiforbindelserne i Danmarks oldtid og 
vikingetid og derefter op igennem middelalderen og til vore dage med Roskildevejen, som den 
forløber i dag. Derefter vil han gennemgå diverse landkort, hvoraf vejene fremgår. Han fortæller 
yderligere om de gamle landevejskroer, både de kongelig priviligerede og smugkroer. 
 
Endvidere kommer Henning Lundemann ind på forskellige interessante lokaliteter på vejen på 
vejen mellem København og Roskilde. 

Alle er velkomne til foredraget, som er gratis. 

 

  ”Den sorte Hest” er den ældste bygning på Vesterbro med rødder tilbage til 1600-tallet. Det var en af fire kroer for 
rejsende ud af Vesterport ad Vestre Landevej. 
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2. Dansker i México og Camino Real de Tierra Adentro (Den indre 
mexicanske Kongevej) 
Dansk Vejhistorisk Selskabs tredie arrangement i 2011 er et foredrag af et DVSs to 
æresmedlemmer, civilingeniør Ivar Schacke, som efter sin pensionering fra Vejdirektoratet er 
bosat i Mexico med sin hustru. Foredraget finder sted tirsdag den 7. juni kl. 15.30 – 17.30 i 
Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13,  København K.  
 
Foredraget er delt i 2 dele, hvor Ivar Schacke først med titlen Dansker i México vil give nogle 
facts - officielle og uofficielle - om México. Herfter om familiens oplevelser fra dagligdagen i 
Mexico.  
 
Anden del af foredraget er fra den mexicanske vejhistorie med titlen Camino Real de Tierra 
Adentro eller på dansk Den indre mexicanske Kongevej. 
 
Mere om dette foredrag i næste Meddelelse. 
 

3. Vejhistorisk ekskursion til Norge 
Årets vejhistoriske ekskursion går til Norge og finder sted i dagene onsdag den 17. – fredag den 
19. august. Det er vort medlem, museumsdirektør Geir Paulsrud fra Norsk vegmuseum, som 
står for tilrretelæggelsen af turens program. Vi havde en meget spændende og interessant tur i 
1995, som Geir Palsrud ligeledes stod for. 
 
Programmet er i hovedtræk: Afgang fra København onsdag morgen med fly til Gardemoen 
flyveplads. Herfra med bus til Norsk vegmuseum nord for Lillehammer, hvor der er 
rundvisning. Overnatning i Hunderfossen, som ligger meget tæt på museet.  
 
Torsdag går turen over fjeldet til Den bergensiske Kongevej, nu E16. På Kongevejen findes 
mange vej- og andre historiske seværdigheder, vi skal bl.a. spadsere ad Kongevejen ved Husum, 
hvor Borgsund også er beligende. Overnatning i Lærdalsøyri. 
 
Fredag går turen over fjeldet til Aurland. Herfra er ruten endnu ikke afklaret; der er 3 
muligheder, som alle lyder spændende. Men vi kører i hvert fald via Oslo tilbage til Gardemoen 
og med fly til København sidst på eftermiddagen.  
 
Medlemmer, der er interesseret i at deltage i Norgesturen, bedes melde tilbage hurtigst muligt og 
senest i slutningen af maj på grund af reservering af flybilletter. Bemærk vi har valgt fly, da det 
turen med Oslobåden koster dobbelt så meget som flyet.  
 

4. Bestyrelsesmøde nr. 94 
 Næste bestyrelsesmøde i DVS afholdes onsdag den 4. maj i Vejdirektoratet i København.  

 
Venlig hilsen 
 
Ulrik Winther Blindum 
Sekretær i DVS   
Dansk Vejhistorisk Selskab c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13,  
Postboks 9018, 1022 København K. E-mail: dvs@vd.dk Web: www.vejhistorie.dk  
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