
  

 

Den kortlagte kulturhistorie, Original 1 kortene som samfundsressource 

Formål og indhold 

Formålet med projektet er at indsamle allerede georefererede Original 1 kort og 

efterfølgende at publicere egnede kort på nettet via en WMS tjeneste. 

 

Figur 1. Udsnit af Original 1 kort, 

overlejret af moderne matrikelkort 

(sorte streger) og et enkelt 

registreret fortidsminde 

(stjernesignatur). 

 

Figur 2. Høje målebordsblade i 

samme udsnit som på Figur 1 og 

med samme overlejrende kortlag. 

 

Figur 3. Nyere 4 cm kort i samme 

udsnit og samme overllejrende 

kortlag.

Original 1 kortene er baseret på ejerlavsopmålinger foretaget fra slutningen af 1700-tallet 

frem til starten af 1800-tallet, og har en meget høj grad af detaljerigdom (se Figur 1, Figur 

2 og Figur 3). Mange vidensinstitutioner har gennem tiden anvendt kortene til 

sagsbehandling eller andre forskellige projekter. 

Mange af de tidligere initiativer har dog to alvorlige begrænsninger: 1. det er isolerede 

projekter for et på forhånd afgrænset (lokalt) område og 2. der er ingen standarter for data. 



  

 

Konsekvensen af begrænsningerne er, at der ligger en stor mængde data hos forskellige 

institutioner, uden at der er et fælles overblik over, hvilke data der ligger hvor eller 

hvordan. 

Ved at samle oplysninger og publicere kortene på nettet via Webservices får de en massiv 

værdiforøgelse alene i kraft af, at de bliver tilgængelige for en bredere offentlighed i 

georefereret format. 

Forventede resultater og samfundsmæssig relevans 

Antallet af Original 1 kort nogenlunde svarer til antallet af ejerlav i Danmark (ca. 9.000). Et 

kvalificeret skøn er, at op imod 2.000 allerede er blevet georefereret, heraf forventes det at 

omkring 1.000 kort kan bruges relativt direkte og publiceres uden det store besvær. 

Kortene kan anvendes indenfor et bredt spekter af fagområder, da det er den bedste kilde 

til data om kulturlandskabet for 2-300 år siden, dvs. fra en tid før de store drænings-, 

inddæmnings- og anlægsarbejder. På tidspunktet hvor kortene blev tegnet lå vandvejene 

og vådområderne på overfladen, og de var kun i få tilfælde reguleret ved grøfter. Dette 

giver muligheden for i byggesager og ved udarbejdelse af lokalplaner at undersøge, om 

der har været vand på stedet i tidligere tider, og derved give en bedre vurderingen af 

risikoen for oversvømmelse. 

Man kan altid diskutere, hvor meget nyhedsindhold, der er i kortværker, som er over 200 

år gamle, men det ændrer ikke på det faktum, at kortene indeholder en meget stor 

mængde glemte data. 


