
Webformidling af historisk-topografisk information
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. 

”en status og planerne for fremtiden
nye tiltag vedkommende kunne ønske sig (som bruger)

muligheder for samarbejde, herunder etablering af standarder”



Kulturstyrelsens overvejelser om web-formidling 

Claus Dam
Kulturstyrelsen
dam@kulturstyrelsen.dk





Hvad har vi – og hvor vil vi gerne hen?
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Men er der nogen, der bruger det?











Landbrug i oldtidslandskabet



Kunsten i kulturlandskabet – 
kulturlandskabet i kunsten



Kunsten i kulturlandskabet – 
kulturlandskabet i kunsten



Kunsten i kulturlandskabet – 
kulturlandskabet i kunsten







Crowdsourcing Trap Danmark 2015



Borgerrettede sites:
- Nyt indhold skal produceres
- Oplevelsesorienteret (web 2.0)
- Tilgængeligt på alle platforme
- Sociale medier
- ”Din historie” 

Forsknings- og forvaltningsrettede sites: 
- Eksisterende indhold skal præsenteres
- Tilgængeligt på relevante platforme
- SOA, dynamisk trække data ind i egne systemer

Enten/eller – eller både/og?
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