Historisk-kartografisk netværk HiskIS.net inviterer til seminar om:

Kilder til landskabet 1787-1970
Konferencesal U 99 (42 pladser)
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
10. oktober 2006
HisKIS.net er et tværfagligt og tværinstitutionelt netværk med det formål at forøge kendskabet til
historiske kort, luftfoto og andre historiske geodata, og fremme en videnskabelig og strategisk anvendelse af dem. Netværket har eksisteret siden 2001; blev konsolideret 2003-2005 ved støtte fra
Statens Humanistiske Forskningsråd, som bl.a. muliggjorde opbygningen af hjemmesiden:
www.hiskis.net - et Historisk Kartografisk Informations System.
Kort er én væsentlig kildetype til landskabets historie, især i de sidste 200 år. Vores boghylder og
arkiver indeholder imidlertid uanede mængder af journalnumre, trykte topografiske beskrivelser og
historiske statistiske data samt utrykte indberetninger, som er knyttet til et geografisk punkt eller
område. Den digitale tidsalder åbner nye muligheder for at genanvende denne mangfoldighed af
materialer og ”sætte dem på kort” ved hjælp af GIS. Seminaret omhandler nogle af vores vigtigste
ikke-kartografiske kilder, som kan belyse folketallet, landbrugslandskabets udvikling og bebyggelsesstruktur, dækkende perioden fra den første pålidelige folketælling i 1787 til kommunalreformen
1970. Denne periode er valgt dels fordi den er rig på information, og dels fordi det endnu er hovedstrukturerne af dette landskab vi træder rundt i, mens vi planlægger for fremtiden. Oplægsholderne
vil forsøge at give en kildekritisk gennemgang af materialet og komme med anvisninger i relation
til koblingen mellem statistik/indberetning og digitale kort. Det er ønsket at udbrede viden om materialets uforløste potentiale og forsøge at skabe en fælles metodisk platform for dets digitalisering
og anvendelse i forskning og forvaltning.
Tilmelding til Per Grau Møller (pgm@hist.sdu.dk)
Deltagergebyr: kr. 300.- (incl. frokost og kaffe). Beløbet indbetales på girokonto 20 10 755, mærke
97 657 16221 til Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.
Sidste frist for tilmelding er d. 29.september 2006

HisKIS-seminar:

Kilder til landskabet 1787-1970
Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M
Konferencelokale U99
Tirsdag d. 10. oktober 2006

Program:
09.30-10.00

Kaffe og registrering

10.00-10.10

Velkomst: Ph.d.-studerende Peder Dam, SAXO-Instituttet, KU

10.10-10.40

Statistik og kort – tolkning og misbrug gennem tiderne
Amanuensis Morten Stenak, Center for Skov, Landskab og Planlægning, KVL

10.40-11.10

Folketællinger: professor Hans Chr. Johansen, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, SDU

11.10-12.00

Tællinger af (landbrugs)areal og husdyr 1837-1951
Forfra: lektor Jørgen Rydén Rømer, Hasseris Gymnasium
Bagfra: museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen, Hørsholm Egnsmuseum

12.00-13.00

Frokost

13.00-13.30

Trap Danmarks indberetninger: Ph.d.-studerende Mette Ladegård Thøgersen, Kartografisk Dokumentationscenter, SDU

13.30-14.00

Ejendom, udstykningssager og matrikelkort: arkivar Peter Korsgaard, Den nationale
geodatabank, KMS

14.00-14.30

Kaffe

14.30-15.00

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum – mindre rurale byer, samlinger af gårde
og huse: lektor Per Grau Møller, Kartografisk Dokumentationscenter, SDU

15.00-15.30

Skolelærerindberetningerne – navnestof og målebordsblade: lektor Peder Gammeltoft, Afdeling for Navneforskning, KU

15.30-16.00

Diskussion og afrunding: ordstyrer Bernd Münier, Afdeling for Systemanalyse, DMU

