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1. Søtransport i Danmark år 1000-1250
Museumsinspektør Anton Englert, Vikingeskibsmuseet i Roskilde holder onsdag den 8.
oktober kl. 16.00 – ca. 18.00 et foredrag med titlen Søtransport i Danmark år 1000-1250.
Mødet foregår i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V.
I tiden før den industrielle revolution bød vandvejene de bedste muligheder for varetransport
i et kystland som Danmark. Vandet kunne bære de tungeste laster, vinden sørgede for
fremdriften, og ”vejforholdene” vare god, så længe vinden og kystforløbet tillod det. For
vikingetiden og højmiddelalderen findes der ingen skrevne statistikker om søhandelen,
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men de talrige skibsfund i de danske farvande kan bidrage med nogle konkrete udsagn om
lastevne og rejsehastighed. Skibenes lastevne kan beregnes efter rekonstruktionen af
vragenes skrogform og beregning af deres sejlklare egenvægt. Rejsehastigheden kan spores
med hjælp af forsøgsrejser med rekonstruerede fartøjer.
Vikingeskibsmuseet i Roskilde har gennem tyve år samlet erfaringer med sejlende rekonstruktioner af skibsfund fra 1000-tallet. Arkæologen Anton Englert har skrevet disputats om
store lastskibe i Danmark i tiden 1000-1250 på Nationalmuseets Marinarkæologiske
Forskningscenter og er siden begyndt med at samle forsøgsdata omkring rejsehastighed på
Vikingeskibsmuseet.
Bemærk at mødet finder sted i Ingeniørhuset og ikke som tidligere anført i Vejdirektoratet.
Mødet, som er gratis, afholdes i samarbejde med Selskabet for Historisk Teknologi (HITEK)
under Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Tilmelding nødvendig til IDAs mødetilmelding,
tlf. 33 18 48 18 eller www.ida.dk/moeder.
2. Vej-, trafik- og byplanfagenes historie på Den Polytekniske Læreanstalt
./. Hermed fremsendes publikationen Træk af vej-, trafik- og byplanfagenes historie på Den
Polytekniske Læreanstalt af professor Bent Thagesen. Den er venligst stillet til rådighed for
alle DVSs medlemmer af vort medlem, lektor Klaus Thiesen, DTU, som vi takker mange
gange for den interessante publikation.
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