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Om brug af kort i slægtshistorie! 
- Find ud af, hvor anerne har boet. 

 

Igennem de sidste år er der blevet udviklet en lang række hjælpemidler, hvis basis er kort over Danmark. 

Der er gennem de sidste år sket en meget kraftig modernisering af den måde, som kortmateriale dels 

produceres på og ikke mindst distribueres på. Tilgængeligheden er både blevet meget nemmere og dels 

lidt mere kompliceret.   

Indtil 1989 var det tre gamle, historiske statsinstitutioner, der forestod indsamling af data og produktions af 

kort på papirbasis. Det drejede sig om Matrikeldirektoratet, Geodætisk Institut og Søkort-Arkivet. De to 

sidste havde militært udgangspunkt og alle tre havde flere hundrede års historie bag sig. Efterhånden var 

tiden løbet fra denne opdeling bl.a. ved den tekniske udvikling, herunder brug af elektronisk registrering af 

data. Sammenlægningen fik betegnelsen: Kort- og Matrikelstyrelsen. 

Udviklingen indenfor den elektroniske registrering og ikke mindst den stigende mulighed for at vise 

produktet – kortet – i elektronisk form, medførte i 2013 den sidste afgørende ændring. Kort- og 

Matrikelstyrelsen ændrede navn til Geodatastyrelsen og samtidig blev data ”købt fri”, hvilket indebærer, at 

de er blevet frit tilgængelige på internettet. Som en sidegevinst er en lang række historiske kort blevet 

scannet og indgår i Geodatastyrelsen samlede tilbud. 

 Indgang til Geodatastyrelsen:    www.gst.dk  (troede jeg indtil 1. jan. 2016, da endnu en ændring er sket – 

udflytningen af statslige arbejdspladser, der har medført at styrelsen er blevet opdelt i to enheder) 

Disse to indgange skal du benytte nu (indtil videre): 

http://hkpn.gst.dk    giver adgang til de historiske kort 

http://gstkort.dk/spatialmap  giver adgang til et kortsystem, hvor nutidige informationer er indlagt. 

 

Vil du læse mere om kort, er der her en god bog: ”Kort som kilde” skrevet af  Peter Korsgård – arkivar i 

Geodatastyrelsen. 

http://topograf.dk/2-korthistorie.html     Bogen kan downloades gratis 

Du kan også finde to artikler af ham i ”Slægt og data” (2013- nr. 2 og 2014 –nr. 3) 

https://www.slaegtogdata.dk/disapps/s_d_bladet/2010_2014/2013-2%20slægt%20&%20data.pdf 

https://www.slaegtogdata.dk/disapps/s_d_bladet/2010_2014/2014-3%20slægt%20&%20data.pdf 

Slægt og Data 2016/ nr. 3  - nogle gode midtersider om EJENDOMSHISTORIE 

BOG: 

”Find din slægt og gør den levende” -  Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen. 

Side 195 – 204; litteraturlisten s. 362 ff  

http://www.gst.dk/
http://hkpn.gst.dk/
http://gstkort.dk/spatialmap
http://topograf.dk/2-korthistorie.html
https://www.slaegtogdata.dk/disapps/s_d_bladet/2010_2014/2013-2 slægt & data.pdf
https://www.slaegtogdata.dk/disapps/s_d_bladet/2010_2014/2014-3 slægt & data.pdf
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Vejledning til Historiske kort på nettet. 
 

 

Web-siden består af en række faneblade 

markeret med de grønne farver. Den åbne er grå. 

 

Ved start vælger du det faneblad, 

du vil arbejde med, dvs. henholdsvis:  Matrikelkort, Sogne- og Herredskort, Topografiske kort osv. 

 

Der er flere søgemuligheder under hvert faneblad, f.eks. søgning på ejerlav- og søgning via kortet. 

 

-skriv her, hvis du kender ejerlavet. 

 

Klik her, hvis du vil søge på kort/stednavn. (skal lyse op og der sættes en grøn plet) 

 

(fortsætter næste side) 
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Placer den røde firkant, 

der hvor ca. vil søge. 

 

Der kommer et mere  

detaljeret kortudsnit. 

 

Peg med musen der, 

hvor du vil have op- 

lysninger. 

Det markeres med en  

blinkende knappenål. 

 

Klik på SØG. 

 

Du kan også søge ved  

at skrive et stednavn her. 

 

Se resultatet på næste side.
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Klik på VIS for at se kortet  Klik på: Vis ejerlav og matrikelkort. 

   (her vises de tilgrænsende ejerlav/sogne) 

     Klik her for yderligere information 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om MATRIKKEL her: 

Slægt & Data – årg. 31 nr. 3 – 2016  ”Ejendomshistorie” 

Jytte Skaaning og Bente Rasmussen: FIND DIN SLÆGT- og gør den levende. 

Side 195-204 
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RESULTATET: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zoom in (tegn en rød firkant om det, du vil se nærmere på) 

Zoom ud 

Panorer (hold musetasten nede)  

Roter 

Se hele kortet  

Efter markering af ZOOM IN -

tegnet kan du fremhæv et 

område, som du vil forstørre. 

Hold venstre musetast nede og 

tegn en firkant omkring området. 

(kan gentages) –indrammet af 

en rød streg. 

 

Hold knappen PANORER ned 

for at flytte rundt på kortet. 
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KLIK på et andet faneblad for at vælge det 

område. 

KLIK her for at vælge korttype 

KLIK herfor at vælge sted 

- Se resultatet på næst billede 

Hvis du vil søge bredt eller ikke kan huske 

navnet (stedet) så brug (KLIK) på KORT. 

Resultatet – se næste side 
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Før musen henover kortet – der følger en nipsenål 

med. KLIK når den er der, hvor du vil hente 

oplysning. 
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Her nipsenålen sat i nærheden af Faxe. Her ser du, hvad du kan vælge imellem. 
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UDSNIT 

Lavt målebordsblad 

1:20.000 

Målt: 1891 

Sidst rettet: 1906 

Udgivet: 1906 

 

 

 

 

UDSNIT 

Lavt målebordsblad 

1:20.000 

Målt: 1891 

Sidst rettet: 1906 

Udgivet: 1906 
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Kortviser 
 

http://gstkort.dk/spatialmap 

Det er GEODATASTYRELSENS sidste nye projekt. På GST kortviser er der mulighed for at få en oversigt 

over nutidige miljø-, natur- og planoplysninger vises over på forskellige grundkort. 

Der er indbygget forskellige søgemuligheder, der gør, at du ud fra en række af data (adresse, geografisk 

lokalitet, matrikelnummer m.m.) kan finde frem til placering i kortsystemet. 

Funktionen ”Sammenlign kort” har du mulighed for at sammenligne nye og gamle kort. 

 

 

Vælg indhold i kort 

Zoom og panorering 

Funktionsknapper 

Funktioner 

VEJLEDNING: 

http://gstkort.dk/help_gstkort.pdf 

 

http://gstkort.dk/spatialmap
http://gstkort.dk/help_gstkort.pdf
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Sammenlign kort 
 

 

Topografisk kort 1980-2001  Høje målebordsblade 1842-1899 

  Valgrude Tag fat med musen og flyt 

   grænsen mellem kortdelene 

frem og tilbage 

 

På hele dette område – kort og brug af kort – er i en evig og stadig udvikling. Institutionerne fortsætter 

arbejdet med at digitalisere deres materiale.  

Der er ikke gennemgået brug af GOEDATA – altså de rå dataoplysninger. Du kan tage udgangspunkt i 

denne del af den nye styrelse og tegne dine egne kort. 

 

Se her: http://sdfe.dk/hent-data/ 
  

 

http://topograf.dk/ 

-en spændende hjemmeside om 

fremstilling af kort. 

http://sdfe.dk/hent-data/
http://topograf.dk/
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www.maps.google.dk 

 
 

Google Earth  Søgefelt (skriv den geografiske lokalitet)   

 Zoom – du kan også zoome med hjulet på 

musen.  Du bevæger dig rundt på kortet, 

ved at holde venstre musetast nede og 

bevæge musen. 

Billeder 

”Street view” 

 

http://www.maps.google.dk/
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Historisk Atlas 
www.historiskatlas.dk 

Jeg vender tilbage til dette materiale, når de har løst problemet med Windows 10. 

Findes i en version til smart phone, så du kan tage den med i marken. 

Dækker foreløbig kun nogle områder (regioner) i Danmark. 

 

Kort til kirken 
www.korttilkirken.dk 

En materiale, der giver dig mulighed for at finde mange oplysninger om– derunder billeder af – samtlige 

danske kirker. 

 

DigDag 
www.digdag.dk 

  

 

De gammeldags kort er nu 

heller ikke at kimse af! 

Kan ofte være en god og 

umiddelbar hjælp. 

http://www.historiskatlas.dk/
http://www.korttilkirken.dk/
http://www.digdag.dk/
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Du kan bl.a. på den side hente denne bog. 

Du skal blot downloade den. Den er gratis. 

Hent den her: http://topograf.dk/Korthis 

torie/Kort_som_kilde.pdf 

 

 
 

http://topograf.dk/Korthistorie/Kort_som_kilde.pdf
http://topograf.dk/Korthistorie/Kort_som_kilde.pdf
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