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Til:  

DVS’ Medlemmer 

MEDDELELSE NR. 2016 – 2 
 

Hvad er der sket med hjemmesiden ”vejhistorie.dk” siden marts 2016. 
 
I 2016 er der sket en række forbedringer og nyskabelser på DVS-hjemmesiden ”vejhistorie.dk”. 
Hjemmesiden fik i foråret ny WEB-redaktør Per Winther, som har været meget aktiv med at 
modernisere og udvikle siden. Forhåbentlig har mange medlemmer fulgt med i denne udvikling. 
Det har været hensigten, at forsiden skal være et ”blikfang”, hvor besøgende straks kan se, 
om der er væsentligt nyt på hjemmesiden, og bliver ledt videre til relevante sider og emner. 
 
På siderne om selskabet og dets arrangementer, projekter og publikationer kan man læse 
(næsten) alt om selskabet og dets aktiviteter gennem årene. Der mangler endnu en del 
materiale fra de allertidligste år, som først skal findes frem fra arkiverne.  
 
Omtalen af selskabets arrangementer vil forhåbentlig tiltrække nye interesserede medlemmer. 
Det er derfor muligt at udfylde og indsende en indmeldelsesblanket på siden medlemskab. Det 
har allerede givet 3 nye medlemmer. Det er også muligt at dele kendskabet til selskabet og 
hjemmesiden med sine venner på de sociale medier ved hjælp af de farvede knapper i venstre 
side af skærmen. 
 
Nyt på hjemmesiden er de Vejhistoriske sider. De er stadig under udarbejdelse og har 
muligvis endnu ikke fundet deres endelige udseende. De indeholder beskrivelse af vejhistoriske 
emner og henvisninger til relevant litteratur og links til websteder med mere detaljerede 
oplysninger. De vejhistoriske sider er bevidst gjort ”populære”, så de også kan læses af 
besøgende uden særlig teknisk eller historisk viden. Særligt interesserede kan bruge siderne til 
at opsøge yderligere viden. Siderne kan forhåbentlig tjene som inspiration til at besøge en 
vejhistorisk lokalitet (vej, bro museum etc.) herhjemme eller i udlandet på en weekendtur eller 
ferierejse. 
 
Hvad vil der ske med hjemmesiden i de kommende måneder ? 
Hjemmesiden er ikke færdig. Det bliver den aldrig. Den kræver løbende opdateringer af 
styresystemet og tillægsprogrammerne, og der mangler stadig at blive indlagt nyt indhold. 
Planen for de kommende måneder er: 

 De manglende årsberetninger og meddelelser til medlemmerne fra selskabets 

allerførste år vil blive fundet frem fra arkiverne og lagt på hjemmesiden. 

 Det er hensigten at opbygge et fotogalleri med billeder fra selskabets arrangementer 

gennem årene. 

 Det er hensigten at fortælle mere detaljeret og med flere billeder om selskabets 

projekter og andre aktiviteter gennem årene. 

 De vejhistoriske sider vil løbende blive udbygget med mere indhold og flere fotos. 

 Det er ambitionen at ”genskabe” dele af det nedlagte Danmarks Vej-og Bromuseum og 

dets forgænger på Farø ved hjælp af tilgængelige billeder, beskrivelser og 

arkivmateriale. 

 Der vil blive gjort forsøg med særlige medlemssider, som kun selskabets medlemmer 

har adgang til. 
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Hvad kan medlemmerne gøre ? 
Medlemmerne kan bidrage med at gøre hjemmesiden endnu bedre. Medlemmer og andre 
gæster på hjemmesiden er derfor velkomne til at indsende 

 Forslag til forbedringer af hjemmesidens udseende 

 Bemærkninger til hjemmesidens indhold 

 Vejhistoriske artikler eller forslag til nyt indhold, gerne ledsaget af beskrivelser og 

billeder 

til adressen webmaster@vejhistorie.dk. 
 
Til slut lidt om webredaktør Per Winther. Per var medlem af selskabets bestyrelse fra 1998 til 
2003 i medfør af sin daværende stilling som chef for Ingeniørregimentet. Per blev pensioneret 
fra Forsvaret i 2003. I løbet af sin militære karriere har han taget en militær 
bygningsingeniøruddannelse, hvor han havde selskabets stifter, ingeniørdocent Morten 
Ludvigsen, som lærer i vejbygning. 
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