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Bokomtale

GIS – Geografiens språk i vår tidsalder
Stig F. Samnøy

Forfatterene tar
selv til orde for
at dette er en
«annerledes læ-
rebok». I stedet
for å fokusere
på de mer tek-
niske sidene til
et GIS (geogra-
fisk informa-
sjonssystem)

ønsker forfatterene heller å fokusere på de
muligheter og anvendelser som et GIS gir. Få
bøker innen GIS klarer å knytte samfunn,
geografi og geologi sammen med kart, men
her er det gjort på en god måte, med utgangs-
punkt i norske forhold.

Boken er delt inn i fem kapitler: «Anven-
delsen», «Systemene», «Geografien», «Karto-
grafien» og «Analysen». Boken er lettlest,
rikt illustrert og fremstår som gjennomar-
beidet.

I «Anvendelsen» blir vi presentert for sam-
funnsaktuelle problemstillinger i fortid og
nåtid som aktualiserer geografisk forståelse
og metode. Som leser får man et godt inn-
blikk av den bredden av fagmiljø et GIS infil-
trerer.

Neste kapittel «Systemene» følger dette
opp med kort å forklare hva et GIS er og pre-
senterer aktuelle brukere. «Systemene» opp-
fattes sammen med «Analyse» som det mest
«tekniske» kapittelet i boken, og er i stor
grad rettet mot de vanligste datafangst-me-
toder og datatyper i et GIS. Videre gis et inn-
blikk i hvordan dette kan struktureres og
hentes frem igjen. Men kapittelet gir på in-
gen måte dybdeinformasjon om verken geo-
desi eller datateknikk.

En stor del av boken er viet det neste kapit-
telet, «Geografien». Dette er kanskje det kapit-
telet som mest skiller denne boken fra andre
«GIS-bøker». Fra å introdusere «basis geoda-
ta» og ulike tilgangsmuligheter til geografisk

informasjon, tas leseren gjennom ulike tema
som topografi, landbruk, eiendomsforhold og
arealplanlegging for å nevne noen. Kapittelet
oppfattes som unikt og «nerven» i boken.

Kartografisk kommunikasjon er viet et
helt kapittel: «Kartografien». Komposisjon
og korrekt bruk av karttyper og visuelle sym-
boler ved fremstilling av kart er obligatorisk
kunnskap for den som vil formidle geografisk
informasjon. Kapittelet gir en generell, men
grundig innføring i emnet. Også grafisk
fremstilling på Internett er omtalt.

Boken avsluttes med kapittelet «Analyse».
Innledningsvis gis en introduksjon til tradi-
sjonelle analyser som buffer og overlagsana-
lyse. Videre omhandles nettverksanalyse før
en stor del av kapittelet omhandler digitale
terrengmodeller.

Konklusjon:
Boken «GIS – Geografiens språk i vår tidsal-
der» er ingen teknisk orientert bok. De som
trenger å forstå teknikken bak GIS, som de-
taljer om datamodellering, indeksering, sta-
tistisk analyse osv. må finne dette i annen
litteratur. Denne boken omhandler i hoved-
sak geografisk informasjon og praktiske an-
vendelser av et GIS. Således blir boken også
interessant for et bredere publikum enn
«GIS-spesialister» og andre «tekniske» bru-
kere. Boken favner om mange fagområder, er
velskrevet og fargerik. I sum gir den en lett-
fattelig innføring i «Geografiens språk i vår
tidsalder».
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