
Referat fra foredrag onsdag den 11.oktober 2017: ”Kort som arkivalier skabt af Kort & matrikelstyrelsen – 
senere Geodatastyrelsen” v/ Peter Korsgaard (PK). 

Formand for ”DIS-Aalborg - Slægt og Data” Karl Erik Hansen bød traditonen tro velkommen tl eferrrets nu
2. foredrag. Der var 68 fremmødte deltagere, og heriblandt ogsr medlemmer fra Aalborg Slægtshistoriske 
Forening

PK har bred erfaring indenfor foredragets emne bl.a. som arkivar i Kort & Matrikelstyrelsen, fra arbejde pr 
Rigsarkivet og forskellige museer. 

PK starter foredraget med en opfordring tl os om at lyte og ikke tage notater, da det hele inkl. alle detaljer 
vil være at læse i hans bog ”Kort som kilde”. Denne er udsolgt men kan downloades (topograf.dk).  
Desuden vil han sende afenens materiale, sr det kan ses pr vores hjemmeside.

Der startes med en historisk oversigt over de forskellige styrelser og deres udvikling, samtdig med vi 
forberedes pr, at det om nogle rr kan hedde noget andet. 

Derefer gennemgang af hvordan kortene blev lavet lige fra kort mrlt med jernkæder, sammensate kort, 
udskifningskort med mat.nr., mrlebladskort m.m. og tl nu digitale kort mrlt fra lufen. Pr plancherne strr 
hvilke kort, der fndes pr netet.

En af de først viste plancher er IKKE en pibe, men billede af en pibe. En rød trrd i hele foredraget er at 
”skærpe vores kildekritk”, sr vi ikke umiddelbart tager, det vi ser pr kortene for gode varer. F.eks. kan det 
have taget sr lang td at lave kortet, at nye ændringer ikke er kommet med. 

Efer kafepausen fortæller PK, hvordan kort kan bruges i slægtsforskningen. F.eks. som støte tl kirkebøger
og i forbindelse med brandprotokoller, kæmnerbøger og sogneprotokoller.

I bogen ”Kort som kilde” indledes pr side 6 med bemærkningen: ”Stol ikke pr denne bog…” Heldigvis følger 
1 sides uddybning vedr. dete.  Pr side 30 i bogen skriver PK: ”Kort er ikke en afildning af virkeligheden. 
Kort er en grafsk gengivelse af informatoner, som initatvtageren ønsker formidlet”.

Jeg tager opfordringen tl ikke at tage notater meget bogstaveligt, og vil derfor slute med at henvise tl 
materialet lagt ind pr vores hjemmeside. 

HUSK: Opfølgningsmøde onsdag den 18. oktober fra kl. 13.00  pr Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1,  9000 
Aalborg.

Ann-Elisabeth Lose. Den 15. oktober 2017.


