
HisKis-Seminar 

Webformidling af historisk-topografisk 
information

Syddansk Universitet, Odense – lok. O 100
(i konferencesektionen ved hovedindgangen)

Torsdag d. 30. maj 2013 kl. 10.00-16.30

I takt med udbredelsen af internettet er det oplagt at tænke i formidling gennem dette 
medie frem for papir-publikation. Lige så oplagt er det, at mange billeder, fotos og kort, 
herunder historiske er blevet tilgængelige på www. Men hvilke tanker er der gjort om deres 
formidling og specielt søgemulighederne på nettet? Hvordan kobles billeddata fra f.eks. kort 
til geografisk information via GIS-software? Hvilke informationer er tilgængelige om de 
grafiske data (herunder metadata), og hvordan kan der søges på dem? Vil det ultimative 
være, at der ligger historiske-topografiske ’værker’ på nettet ala Trap Danmark, og er noget 
sådant overhovedet realistisk? Hvad kan vi stille af krav til oplysninger, gennemsigtighed og 
funktionalitet (herunder downloads) til den type websites? Her tænker vi også på de mange 
brugerbaserede interaktive sites, der de seneste par år er dukket frem, og som er attraktive 
i mange henseender: brugerne føler at de selv er med til at gøre en indsats, og så forøges 
datamængden uden at belaste hjeminstitutionens økonomi. 

Disse spørgsmål vil HisKIS gerne sætte fokus på og håber, at der kan komme en god dialog 
ud af dagens indlæg og diskussioner.

Mette Dahl Hansen Flemming Noes-Rasmussen Peter Korsgaard Per 
Grau Mølle



Program

09.30 – 10.00 Morgenkaffe og deltagerregistrering

 

10.00 – 10.15 Velkomst v. Mette Dahl Hansen (Det Kongelige Bibliotek)

10.15 – 10.45 Peter Korsgaard (Geodatastyrelsen): Kort på nettet – status og strategi  

10.45 – 11.15 Claus Dam (Kulturstyrelsen): Kulturstyrelsens overvejelser om web-
formidling 

11.15 – 11.45 Mette Kia Krabbe Meyer (Det Kongelige Bibliotek): Europeana – udvælgelse 
og overvejelser  

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.45 Lise Gerda Knudsen og Rasmus Halling Lorentzen (Odense Bys Museer): 
Historisk Atlas 

13.45 – 14.30 Bo Nissen Knudsen og Peder Dam (KU): DigDAG – overvejelser om 
formidling

14.30 – 15.00 Pause

15.00 – 15.30 Henrik Dupont (Det Kongelige Bibliotek): Danmark set fra luften - før 
Google 

15.30 – 16.15 Paneldiskussion v. Per Grau Møller (SDU): Overvejelser om webformidling af 

kartografisk og topografisk information

16.15 – 16.30 Afrunding



Seminargebyr, standard: 500,00 DKK (inkl. frokost og moms)

Seminargebyr, studerende: 250,00 DKK (inkl. frokost og moms)

Tilmelding og betaling skal ske på følgende hjemmeside (hvor man samtidig anfører 
deltagerdata):

 http://webpay.sdu.dk/system/histop13/ 

Skulle der opstå spørgsmål eller problemer med betaling, kan man rette henvendelse til Per 
Grau Møller på SDU, pgm@sdu.dk 

OBS! Tilmelding og betaling skal ske senest onsdag d. 15. maj!

http://webpay.sdu.dk/system/histop13/
mailto:pgm@sdu.dk

