Januar 2011
Kære tidligere topografer og nære kollegaer ansat på Geodætisk Institut.
Vi er en lille kreds af gamle topografer ansat på Kort- og Matrikelstyrelsen, som gerne vil
invitere til en hyggeaften med snak og historier om gamle dage på Geodætisk Institut.
Anledningen er den at vi gerne vil følge op på vores bogudgivelse om ”Topografhistorier” med en
forsættelse og en modernisering på en ny hjemmeside. (http://www.topograf.dk)
Tid og sted er Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 Kbh. NV fredag
d. 11. marts kl. 16:30 – 21:00. Vi vil være vært med en sandwich, øl og vand til
enhedspris på 50. kr.
Foruden snak og hygge vil vi præsentere ideen om en hjemmeside med Topografhistorier og har i
den forbindelse en opgave til dig:
Vi skal have samlet alt det materiale sammen, som måtte eksistere, der fortæller historien om
topografens (og guidens) virke frem til i dag til vands, til lands og i luften. Stort og småt – alt er
godt. Vi vil gerne låne både faglige og private ting, som kan skannes, affotograferes eller
afskrives eller anvendes som forlæg for historiesammenskrivning.
Også billeder fra din private samling indeholder sikkert mange sigende og sjove minder, som kan
indgå i den allerede meget store samling vi har skannet.
For ikke at holde det på rent ”Topografniveau” har vi inviteret øvrige kollegaer fra Geodætisk
Institut med, og vil i den sammenhæng da varmt anbefale at denne aften nydes sammen med
tidligere kolleger og eventuelt til at skabe netværker for at samle andre historier fra tiden med
Geodætisk Institut.
Endvidere vil vi præsentere et lille indlæg om hvordan Kort & Matrikelstyrelsen i dag indsamler,
lagrer og distribuerer topografiske kort og geografiske data i almindelighed.
Vi håber meget på at du vil deltage fredag d. 11 marts og være med til at sikre fortiden for
fremtiden med dine bidrag fra de private gemmer. De kan afleveres til Peter Michaelsen eller
Anders Færch-Jensen på KMS adresse meget gerne før arrangementet men også efter
arrangementet hvis du er forhindret i at deltage.
På glædeligt gensyn og med venlig hilsen
Peter Bøving Michaelsen / aftenens koordinator.

Alle er velkomne – men vi har nok ikke alle adresser!
Tilmelding til en af nedenstående inden udgangen af februar. 2011:
Anders Færch-Jensen,
Flemming Nissen,
Flemming Hjorth Jensen,
John Jensen,
Anders Nielsen,
Joan Bay,
Dorthe Binderup
Peter Bøving Michaelsen,

afj@kms.dk, telefon arbejde 72545123 eller privat 30702075
fln@kms.dk, telefon arbejde 72545121 eller privat 40680527
fhj@kms.dk, telefon arbejde 72545177 eller privat 22659147
jnj@kms.dk, telefon arbejde 72545080, eller privat 33310404
asn@kms.dk, telefon arbejde 72545164, eller privat 41656434
jab@kms.dk, telefon arbejde 72545273, eller privat 40252530
db@kms.dk, telefon arbejde 72545144 eller privat 22732922
pbm@kms.dk, telefon arbejde 72545142 eller privat 44946953

