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Tips om historiske kort på kortviseren.dk 
kortviseren.dk er en kortportal lavet af en særdeles professionel privatperson. Portalen giver adgang til 
historiske kort, nutidige kort og adskilligt mere. Man kan overlejre kort og gøre dem mere eller mindre 
gennemsigtige, og derved se præcis hvor noget på et historisk kort er placeret på et nutidigt. 
Kortportalen giver adgang til kort fra bl.a. Det Kongelige Bibliotek, Københavns Stadsarkiv og 
Geodatastyrelsen. 

HistoriskAtlas.dk en alternativ mulighed for at overlejre historiske kort på nutidige, men til mange 
opgaver vil kortviseren være at foretrække. 

Bl. a. har den – i hvert fald hvad angår Valby – et større udbud af historiske kort, der dækker området. 

Specielt er der i Kortviseren adgang til kort over Københavns omegn for en tæt serie af år efter år 1900 
(1900, 1902, 1906, 1914, 1920, 1931, 1933, 1937, 1947, 1961), mens Historisk Atlas blot har årene 1903, 
1929, 1939.  

Hvis man har fokus omkring Frederiksberg Have er hele nedenstående række af år tilgængelige (se 
næste side). 

Når man går ind på Kortviseren kan man let overse, at alle disse kort er tilgængelige.  

Hvis man klikker sig ind på siden for historiske kort over København 
(https://kortviseren.dk/side/koebenhavn.html) vil man umiddelbart blot se 5 kort, der er beskrevet 
med basisinformation. Man forledes til at tro, at kun disse 5 kort er tilgængelige. 

Men der gemmer sig langt flere tilgængelige kort, der kan findes frem med følgende opskrift. 

Klik på et link til Kortviseren ("se i Kortviseren") for det kort du tager som udgangspunkt). Dermed får 
du kortet vist i Kortviseren. 

Zoom ind på det ønskede område. 

Klik ude i højre side på pilen ud for "Historiske kort", så en menu med kort åbnes. 

Formentlig er der flere tilgængelige kort end du lige kan se. Prøv at opfriske websiden i din 
webbrowser (i Windows vil det normalt virke at trykke F5). 

Åbn igen listen med "Historiske kort". 

Du kan nu vælge mellem en række historiske kort ved at klikke på dem. 
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