Info om landskab

Kort
På Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside, www.kms.dk, kan du finde en lang
række historiske kort, der fortæller om landskabet i tidligere tider.
På forsiden finder du øverst på højre halvdel ”Se på kort”. Klik her og vælg ”Historiske kort”.
På siden, der nu kommer frem, kan du indtaste adressen på det sted, du ønsker
at se, og oven over adressefeltet har du mulighed for at vælge mellem forskellige historiske kort. Kortene vises i vinduet til venstre på siden, både som et nutidigt kort og som det historiske kort, du har valgt. Ved at trække i linjen, der deler
vinduet, kan du gøre det ene kort større eller mindre.
Du kan også på denne side øverst på venstre halvdel vælge matrikelkort.
På den side, der så kommer frem, skriver du adressen og klikker på ”Find stedet i historiske matrikelkort”. Så åbnes et nyt vindue, hvor du kan vælge det
matrikelkort, du ønsker.
Matrikelkort viser samtlige ejendomsskel i Danmark. De er derfor gode kilder
til de spor af gamle skel, som I møder i landskabet i form af rester af levende
hegn, diger og grøfter.
På Historisk Atlas, http://historiskatlas.dk/, kan du også finde forskellige historiske
kort. Her er det også muligt at finde en lang række historiske oplysninger om
Lolland-Falster.
På Fund og Fortidsminder, www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/, kan du
lægge forskellige kort oven på hinanden, og derved nemt sammenligne det
nutidige landskab med fortidens.
På forsiden klikker du på ”Søgning på kort”, herefter zoomer du ind på det sted,
du ønsker at se, ved at klikke på forstørrelsesglasset øverst til venstre i kortvinduet og trække kortet, så du hele tiden har det ønskede sted i centrum af vinduet.
Du kan også vælge at scrolle med musen i stedet for at bruge forstørrelsesglasset.
Når du har stedet i vinduet i den størrelse, du ønsker, har du nu en række muligheder. Siden viser fast de fredede fortidsminder som røde prikker. Du kan
læse om dem ved at klikke på den enkelte prik. I højre side kan du vælge flere
markeringer, blandt andet at få vist de beskyttede sten og jorddiger, der ligger i
landskabet.
I højre side kan du også vælge baggrundskort, et eller flere. Ved at indstille
gennemsigtigheden forneden på siden vil du kunne se flere kort på samme tid
og har derved mulighed for at sammenligne kortene.
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Kulturmiljø
Den danske stats miljøpolitik rummer tre dimensioner: forureningsbekæmpelse,
naturbeskyttelse og bevaring af kulturmiljøer.
Et kulturmiljø defineres som et geografisk afgrænset område, som ved sin
fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.
Alderen er uden betydning, nyere kulturmiljøer er lige så væsentlige som gamle.
Endelig skal et kulturmiljø forstås som helheder og ikke enkeltheder som fx en
fredet mølle.
På Museum Lolland-Falsters hjemmeside, www.museumlollandfalster.dk, kan du
finde alle kulturmiljørapporterne for Falster. Her kan du se, hvad er udpeget som
kulturmiljø. Du finder materialet her:
http://www.aabne-samlinger.dk/museumlollandfalster/udforsk/vild-med-historie/kulturmiljoeer/

Museum Lolland-Falster
Du er velkommen til at bruge Museum Lolland-Falster som vidensbank i din forberedelse. Kontakt Anne Elmer (ae@museumlollandfalster.dk / 51 21 25 13).
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