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Søg på historiske kort på Geodata styrelsens hjemmeside, http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/  

Indtast det sted du kunne tænke dig at undersøge nærmere – og kortet zoomer ind på det. 

 

 

  

http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/
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Her søger jeg på Lendum – og straks kommer der forslag til steder man kan vælge mellem, som Lendum 

indgår i. – jeg vælger under bebyggelse: Lendum (by i Sindal) og dette skærmbillede kommer frem. 

 

Der er virkelig mange muligheder for at se hvordan der har set ud. 

 

Du kan prøve at vælge et andet baggrundskort, klik på den grønne knap for at slukke det der er fremme og 

vælg et andet kort.  
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Prøv også funktionen ’Sammenlign kort’ 

 

Du kan skubbe med knappen her – så du kan se mere eller mindre af de ene eller det andet kort. 

Sjovt at se udviklingen i området. 
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Du finder historiske matrikelkort under Værktøjer. 

 

 

 

Jeg klikker på Lendum by 

Og et nyt skærmbillede dukker op 
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Her er masser af kort at vælge imellem, det vil være meget forskelligt hvor mange der er at vælge imellem. 

Vi vælger det første kort på listen og igen åbner der et nyt vindue. Klik på knappen her i midten for at se det 

på hele skærmen. 

 

  

Vælg en af navigations 

mulighederne oppe i højre 

hjørne. 

 

Hvis du vælger den knap med + 

så kan du udvælge et område at 

zoome ind på.   

 

Klik på kortet og udvælg et 

område, og straks begynder 

billedet at ændre sig.  

 

Vælg panorer knappen den med 

alle pilene og du kan nu skubbe 

kortet rundt, så du kan se alle 

hjørner. Men det tager altså lidt 

for kortet at komme frem 

tydeligt hver gang man flytter 

rundt. 
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Her ser du et udsnit tæt på, og du kan se at Lars Christian Christensen har stået som ejer af den viste 

matrikel. 

Det er især på de helt gamle kort du kan finde navne på dine aner. 

 

Hvis du fører musen helt op i venstre hjørne får du muligheden for at få en kopi af kortet. 

 

Enten som pdf, hvor du udvælger et område af det du kan se på skærmen, eller som jpg fil af hele kortet. 

Der er masser af muligheder – afprøv dem bare, der kunne jo dukke noget spændende op. 

 

 

 


