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Kort sagt 
Historiske kort, matrikelnumre m.m. 

Brug browseren Explorer, når du arbejder med kort. Og vær tålmodig - visningen kan gå 

lidt langsomt. 

Der er flere forskellige indgange til at arbejde med kort. 

 

Her finder du kort: 

www.gst.dk 

http://gstkort.dk 

www.googlemaps.com 

http://www.korttilkirken.dk/herreder/AlfbHerred.htm  

(en anden indgang til de historiske kort) 

www.kortal.dk (Cowi) 

 

 

Ejendomme: 

www.ois.dk 

www.boliga.dk (Bygnings- og Boligregistret) 

 

 

www.gst.dk 

 
Søg: Historiske kort 
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Når du skal bevæge dig rundt i de gamle kort, skal du først bruge: Oversigtskort  
 

 
 
og derefter kan du panorere 
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En lettere måde  
www.gstkort.dk 
 
Skriv en adresse eller et bynavn øverst foroven i søgefeltet. 
 

 
 
Klik yderst i venstre side på Grænser - og Matrikelkort 
Vælg hvilken periode, du vil se dit område i. Og hvilken måde: Høje målebordsblade, lave 
målebordsblade, flyfoto eller andet. Du kan slukke og tænde for funktionerne på de grønne 
knapper. 

 
 
 
 

 
 
www.googlemaps.com   
Vælg "Earth" for at se luftfoto.   
 
 
 
  
Tag fat i den lille gule mand og gå en tur på vejen.  
Du kan manøvrere ved at klikke skridt på vejen med musen 
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www.ois.dk 

Ejendomsdata 

Skriv kommune og adresse - klik søg. 

Husk de nye kommunenavne! 

 

 
Oplysninger om boligen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I ois-basen kan man se:Byggeår, antal bygninger på grunden, nuværende ejer, ejerlav, 

antal kvadratmeter bolig, opvarmningsmåde, lokalplaner for området, hele matriklens 

størrelse, værdi, ejendomsskat m.m. 
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www.boliga.dk (Bygnings- og Boligregistret) 

Her kan du også finde oplysninger om ejendommes byggeår og størrelse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danmark set fra oven - før og nu 
www.kortal.dk 

 

 
 
 
Vælg baggrundslag - og vælg hvad du vil sammenligne med. 
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Og indtast en adresse i feltet foroven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Når du skruer på gennemsigtighedsknappen for neden, smelter fortid og nutid sammen. 

 
 
 
 
 
 
 

 0% er i dette tilfælde 2013 - og 100% er 1954 
 

 
Forklaring til nogle kort-udtryk  

Kort (geografi) (fra Wikipedia, den frie encyklopædi) 

 

Kort er en geografisk gengivelse af et landområde. De fleste kort er målfaste i et angivet 

målestoksforhold, f.eks. 1:100.000 som angiver at 1 cm på kortet modsvarer 100.000 cm (=1 km) i 

virkeligheden. Et sådant kort kaldes også et 1-centimeters kort, ligesom 1:25.000-kort kaldes 4-

centimeters kort, da 1 km er 4 cm på kortet. 

Landkort laves til forskellige formål: 

Til orienteringsløb i skove er 1:10.000 og 1:15.000 bedst. Her er bl.a. veje, sten, grøfter, 

højdekurver og beplantningstætheder vist med forskellige kortsignaturer. Målebordsblade fås i 

1:25.000 og opefter. 

Automobilkort er gerne omkring 1:100.000 og med rutenumre angivet. 

Søkort 

Økonomiske kort, fx Matrikelkort 

Atlasser 

Et uundgåeligt problem ved fremstilling af kort er, at Jorden er omtrent rund, mens kortet som regel 

skal være fladt. Dette problem har ført til udarbejdelsen af adskillige projektioner. 

En projektion kan være fladetro eller vinkeltro, men ikke begge dele. En almindelig brugt til 

landkort er UTM(Universal Transverse Mercator)-systemet, der bl.a bruges til topografiske 4 cm 

kort(1:25.000). 

https://da.wikipedia.org/wiki/Geografi
https://da.wikipedia.org/wiki/Orienteringsl%C3%B8b
https://da.wikipedia.org/wiki/Skov
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Kortsignatur&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrikelkort&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Atlas_(kartografi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Jorden
https://da.wikipedia.org/wiki/Kortprojektion
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Fladetro&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinkeltro&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Universal_Transverse_Mercator
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Høje målebordsblade 

Historiske kort 

De høje målebordsblade blev produceret i perioden 1842-1899. I denne periode hørte Sønderjylland 

med til Tyskland, og derfor blev dette område ikke opmålt. 

Lave målebordsblade 

Historiske kort 

Topografiske kort i målforhold 1:20.000, udgivelsesår er i perioden 1901-1971. For Sønderjylland 

er første udgivelse i 1938, og der er midlertidige målebordsblade fra perioden 1920-1925. 

 

Økonomiske kort (- ved Peter Korsgaard) 

Betegnelsen landøkonomiske kort bliver brugt som modsætning til topografiske kort. Disse kort 

beskæftiger sig med det økonomiske landskab; det kan være grænserne mellem ejendomme, 

skattefastsættelse og lignende.  

De to store landøkonomiske kortværker er udskiftningskortene og matrikelkortene, begge med rod i 

slutningen af 1700-tallet. Det var rationalismens tid, hvor alt skulle måles og vejes. Og det var også 

den tid, hvor menneskene fik magt og udøvede den, over naturen og over historien.   

Naturen blev rettet til, så der blev skarpe grænser mellem skov og ager. Historien blev rettet til, så 

de gamle dyrkningsfællesskaber forsvandt; ved mageskifter byttedes rundt på middelalderlige 

lodder, så de kunne indgå i andre sammenhænge, og århundredgamle skel mellem landsbyer blev 

flyttet.   

Kortene afspejler den nye indstilling og den nye magtudøvelse. Og de udgør en enestående kilde til 

kulturlandskabets historie. Men matrikelkortets form ændrer sig gennem tiderne og afspejler nye 

behov, som opstår i samfundet. På den måde fortæller det også historie. 

Ejerlav (fra Wikipedia, den frie encyklopædi) 

Ejerlav er i dag en betegnelse for en del af en ejendoms eller et jordstykkes matrikelnummer. Før 

udskiftningen i slutningen af 1700-tallet var det betegnelsen for det fællesskab, som en landsbys 

gårde havde omkring dyrkningen af landsbyens jorde. 

Ejerlav i dag 

Et typisk matrikelnummer kunne være 5 b Tindbæk By, Skjern. Her er Tindbæk By, Skjern navnet 

på det ejerlav, som ejendommen tilhører. Ejerlavsbetegnelsen består af to led. Dels navnet på den 

landsby (område), som ejendommen tilhører, her Tindbæk. Dels navnet på det sogn, som 

ejendommen tilhører, her Skjern Sogn. Et sogn består oftest af flere ejerlav. Foruden det nævnte 

består Skjern Sogn af ejerlavene Løvskal by, Skjern og Skjern Hgd., Skjern. Hgd. betyder 

hovedgård (herregård). I København, Frederiksberg og købstæderne er navnene udformet lidt 

anderledes, f.eks. Christianshavns Kvarter, København eller Brønshøj, København; Frederiksberg; 

Århus Bygrunde (for det gamle byområde) og Århus Markjorder (for byens omgivende marker). 

Ejerlavet er således ikke længere udtryk for, at ejendommene i et ejerlav har noget 

afhængighedsforhold, men blot en samlebetegnelse for ejendomme og jordstykker i et bestemt 

område. Af administrative grunde er ejerlavene entydigt nummererede således, at der til hvert navn 

findes et nummer. Geodatastyrelsen, der står for administrationen heraf, har offentliggjort en 

https://da.wikipedia.org/wiki/Matrikelnummer
https://da.wikipedia.org/wiki/Udskiftningen
https://da.wikipedia.org/wiki/1700-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/Landsby
https://da.wikipedia.org/wiki/Tindb%C3%A6k
https://da.wikipedia.org/wiki/Sogn
https://da.wikipedia.org/wiki/Skjern_Sogn_(Viborg_Kommune)
https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8vskal
https://da.wikipedia.org/wiki/Hovedg%C3%A5rd
https://da.wikipedia.org/wiki/Herreg%C3%A5rd
https://da.wikipedia.org/wiki/Geodatastyrelsen
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ejerlavsfortegnelse i regnearksformat [1], hvor man kan se lavenes numre samt navne og numre på 

de kommuner og regioner, som de er beliggende i. 

Ejerlav tidligere       

Ejerlavet var oprindeligt betegnelsen for den ”grundejerforening”, der bestod i jordfællesskabets 

dage og som tog sig af alle forhold, der stod i forbindelse med jordfællesskabet. Ejerlavet går 

formentlig ligeså langt tilbage som jordfællesskabet, og det vil sige til 1200-tallet og formentlig 

tidligere. Ordningen udsprang ikke af lovgivning, men af skik og brug og kunne variere fra landsby 

til landsby. Efterhånden blev bestemmelserne mere formaliserede i en byvedtægt. Ejerlavets 

medlemmer var byens gårdmænd, og det traf sine beslutninger på Bystævnet, der fandt sted på en 

centralplads i landsbyen. Her traf man beslutninger om de forskellige markarbejders påbegyndelse, 

om fællesgræsningen, om åbning og lukning af gærderne – de hegn, der beskyttede de dyrkede 

arealer – m.v.. Men det kunne også være afgørelser i konflikter mellem gårdmændene. Der var 

naturligvis også valg af formand, nedsættelse af udvalg og fra tid til anden ændringer i de 

bestemmelser, som regulerede ejerlavets forhold. Ejerlavene mistede deres betydning i forbindelse 

udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. Udskiftningen skete som regel samlet for et helt ejerlav, 

og derfor bevaredes ejerlavenes navne ved udarbejdelse af en matrikel i 1844, hvor enhver ejendom 

fik et matrikelnummer, der knyttedes til et ejerlav og et sogn som beskrevet ovenfor. 

Ortofoto (fra Wikipedia, den frie encyklopædi) 

Et ortofoto er et luftfoto, som er taget under bestemte passende forhold og/eller korrigeret således, 

at billedet størrelsesforhold overalt er de samme, således at billedet er geometrisk ækvivalent med 

et kort over samme område. I modsætning til et almindeligt luftfoto kan et ortofoto således bruges 

til at måle afstande og bestemme koordinater ud fra kendte fikspunkter, fordi billedet er justeret for 

misvisning som følge af højdeforskelle i terræn, optisk forvrængning og hældning af kameraet. 

Optisk forvrængning og hældning af kameraet er problemer, der i princippet gør sig gældende ved 

al fotografering og problemerne er ikke ukendte for professionelle fotografer eller foto-entusiaster. 

Men i tilfælde, hvor der er kort afstand mellem kamera og objekt eller hvor billedet blot skal bruges 

til visuel betragtning, har disse forhold som regel ingen betydning – der er dog tilfælde, hvor disse 

forhold har betydning, også ved "almindelig fotografering". 

Problemerne kan mindskes eller fjernes med flere forskellige metoder, bl.a. 

 digital efterbehandling af det optagne billede (dette sker næsten altid) 

 brug af et kamera der bevæger sig (f.eks. ved en lille motor) under optagelsen af billedet 

(selv når lukketiden er ganske kort er dette vigtigt for ortofoto) 

Ortofotos bruges i dag almindeligt i forbindelse med produktion af digitale kort og i diverse GIS 

systemer. Siden år 2000 er digitale kort også blevet udbredt på Internettet, mest kendt måske 

Google maps og Google Earth, men der er flere andre – f.eks. har de fleste Internet telefonbøger 

også indbygget digitale kort. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Ejerlav#cite_note-1
https://da.wikipedia.org/wiki/1200-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/Matrikel_(ejendom)
https://da.wikipedia.org/wiki/1844
https://da.wikipedia.org/wiki/Luftfoto
https://da.wikipedia.org/wiki/Fikspunkt
https://da.wikipedia.org/wiki/GIS
https://da.wikipedia.org/wiki/Digitale_kort
http://maps.google.com/
https://da.wikipedia.org/wiki/Google_Earth

