
  



  

Videnskabernes Selskab

• Danmark 1762-1805
• Målt i 1:20.000, til tryk i 1:120.000
• Privat basis med statstilskud
• Første forsøg på systematik og tilrettelæggelse

– instruks
– mesterlære

• Men kravene ændrede sig undervejs
• De trykte kort er på nettet

At se på ældre kort



  



  



  



  



  



  

Generalkvartermesterstaben

• Øst for Storebælt 1802-(1862)
• Målt i 1:20.000, ikke trykt
• Militære formål
• Forsøg på systematik og tilrettelæggelse

– ingen har udforsket det
– kaptajn Olsen

• Højdeforhold og topografi i øvrigt forbedret

At se på ældre kort



  



  



  



  

Bymålinger (1./2.nymåling)

• Danmark (minus Sønderjylland) 1843-87, 1876-
1903
• Målt i 1:20.000, trykt i 1+ udgave(r)
• Systematik og tilrettelæggelse

– instrukser på bogform
– veludarbejdet signaturtavle

• Måleblade ud fra matrikulære sognekort

At se på ældre kort



  



  



  



  

Høje målebordsblade

• 1:20.000

• 1842-1899

• Danmark minus Sønderjylland
• Baseret på bybladene

• På nettet



  



  

Lave målebordsblade

• 1:20.000

• 1901-1971

• Danmark – Sønderjylland med fra 1920
• Nymålinger, revision

• På nettet



  



  

4 cm-kort

• 1:25.000

• 1957-2002

• Danmark
• Nymålinger og ajourføringer

• På nettet



  



  

Hvad kan kortene fortælle

• Landbyen før udskiftning og udflytning
• Arealudnyttelse (vådområder m.m.)
• Agerinddeling og –navne

• Navne på brugere

• Gærder og diger før udskiftningen
• Vejforløb før udskiftningen
• - og meget andet

At se på ældre kort



  

Matrikulering

• Foregik 1806-22 for kongerigets landdistrikter, 1863- for 
købstæderne

• Hertil hører kort- og protokolværk som ved udskiftningen

At se på ældre kort



  

Kortmateriale

• For ca. halvdelens vedkommende lavet på 
udskiftningskort eller kopier heraf

• Resten var skeletkort (nye kort tegnet ud fra nye 
målinger suppleret med oplysninger fra gamle kort eller

• Nymålinger

• Meget af det interessante stammer fra udskiftningskortet 
(kun på den ene halvdel)

At se på ældre kort



  



  



  



  



  



  



  

Hvidovre – ældste original og matrikelkortet



  

Matrikelkort (skelet) og Ældre kort

Matr.nr.7:
Stuehus i nord, 9 fag
Hus i øst, 12 fag
Hus i syd, 12 fag
Hus i vest, 12 fag
Hus ud for søndre længe, 4 fag

Matr.nr. 2: 
Stuehus, 16 fag
Hus i nord, 8 fag
Hus i øst, 5 fag
Hus i syd, 12 fag
Hus sammenbygget til søndre 
længes østre ende, 7 fag



  

Arnakke – de nyoprettede 
husmandssteder



  



  



  



  



  



  

Indgange

• gst.dk (søgning efter gammelt og 
nuværende)

• hkpn.gst.dk (med download)
• historiskatlasonline.dk
• http://download.kortforsyningen.dk/

selv om der er registrering med password, er det gratis 
– indtil videre kun it-filer

• digdag.dk administrative grænser
• ændringer – de sker hele tiden

http://download.kortforsyningen.dk/
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