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Landkort og slægtsforskning 

Historiske kort på nettet – Geodatastyrelsen:  https://hkpn.gst.dk/ 

 Matrikelkort – kræver præcis viden om navnet på ejerlaget. 

1. Indeholder de ældste matrikelkort fra omkring 1815 fra den nye matrikel 

2. Indeholder utallige senere kort 

 Sogne- og herredskort  - kræver viden om sognets navn 

1. Sognekortene fra omkring 1815 er forsimplede matrikelkort over hele sognet 

2. Sterms kort – fra København og omegn -  fra omkring 1850 er meget lig sognekortene; men 

indeholder også oversigter over matrikelnumre og hartkorn.  Desuden er der kort fra de 

københavnske kvarterer 

 Økonomiske kort –  

 1. Købstæderne – forskellige kort fra omkring 1800 – 1850 

 Rytterdistriktskort – dækker Antvortskov, København og Vordingborg distrikter – København kun 

sporadisk 

 Topografiske kort – landsdækkende 

1. Videnskabernes selskabs kort – fra omkring 1760 – 1800 – meget flotte og nøjagtige 

2. Målebordsblade – fra omkring 1890 – 1900 – man skal kende kortets stednavn 

3. Centimeterkort – fra 1950 – 60erne – man skal kende kortets stednavn 

 Topografiske kort – regionale 

1. Slesvigske kort 

2. Københavns omegn 

3. Preussiske målebordsblde 

4. Manzas kort 

 Søkort – ved jeg ikke noget om 

 Protokoller – sogneprotokoller og hartkornsekstrakter 

1. Sogneprotokoller – indeholder alle parceller i matriklen fra 1844 – protokollerne dækker 

perioden fra omkring 1815 – samme periode som de ældste matrikelkort og sognekortene 

2. Hartkornsekstrakter – korte uddrag af af sogneprotokollerne, men noget senere. 

 

SDFE – Styrelsen for Datasikkerhed og Effektivisering – Se på kort 

 SDFE kortviser - https://sdfekort.dk/spatialmap. 

Indeholder en lang række kort af interesse for slægtsforskning – og en masse andre der ikke er det. 

Gå til - se på kort 

1. Historiske baggrundskort 

Høje målebordsblade 1842 – 1899 

Lave målebordsblade 1901 – 1971 

Topografiske kort 1952 – 1976 

Topografiske kort  1980 – 2001 

2. Kort med adresser , vejnavne og stednavne og skråfotos 

3. Kort med matrikelnumre overlejret  et nyt kort 

https://hkpn.gst.dk/
https://sdfekort.dk/spatialmap
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Kraks kort 

Kraks kort over Danmark, Sverige og Norge 

 Almindeligt kort – stor skala fås gadenavne og vejnumre og matrikelnumre 

 Luftfotos 

 Under hybrid fås luftfotos fra 1954, der kan sammenlignes med nye 

 

Det kongelige Bibliotek 

https://www.kb.dk/om-os/bibliotekets-tidslinie 

En stor samling af digitaliserede kort, bl. Pontoppidans Atlas  

 Fra forsiden klik på materialer og søg  

 

Københavns Stadsarkiv 

https://www.kbharkiv.dk/#/ 

Masser af kort fra København og omegn 

 Gå til søg – nederst  klik på kort og tegninger 

 

Rigsarkivet 

 Daisy - https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside - meget lidt digitalieret 

 

At finde matrikelnummer når man kender adressen 

Matrikelinfo: https://mingrund.gst.dk/  

 

At finde matrikelnummer eller adresse 

Ois din genvej til ejendomsdata: https://www.ois.dk/  

 

https://www.kbharkiv.dk/#/
https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside
https://mingrund.gst.dk/
https://www.ois.dk/

