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gmPUBLIKATIONER

Kort- og Matrikelstyrelsens

Topografisk Atlas med

Danmark i skalaen 1:100.000

er det bedste vi har i bogtryk.

Både detaljeret og praktisk.

Men atlassets seneste udgave

kom i 2005 og kan efterhån-

den kun fås antikvarisk.

Kort- og Matrikelstyrelsen

hedder nu Geodatastyrelsen

der ikke mere udgiver trykte

kort, men til gengæld har en

god elektronisk kortservice på

kortforsyningen.dk. Her kan

man gratis se og hente alle

mulige tematiske og historiske

kort som kan skaleres, sam-

menlignes og kombineres. Det

er alle tiders, simpelt hen.

Men derfor kan jo godt sav-

ne et godt gammeldags trykt

kort. Derfor at også alle tiders

at Trap Danmark nu har udgi-

vet Topografisk Atlas efter

næsten samme formel: En

trykt bog i stort format (25x35

cm) og med en gengivelse af

fædrelandet der umiddelbart

ligner den gamle. Atlasset er

da også udgivet i samarbejde

med Geodatastyrelsen.

Trap Danmark er kendt som

en stor geografisk beskrivelse

af Danmark som J.P. Trap stod

for 1856-1860 og hvor den sid-

ste femte udgave er fra 1953-

1972. Takket være en gigan-

tisk fondsstøtte på 130 mio. kr.

er sjette udgave nu på vej med

Niels Elers Koch som chefre-

daktør. Med Topografisk Atlas

er første bind ude. Når projek-

tet slutter i 2020 vil der være

34 bind med i alt omkring

9250 sider med de enkelte

Nyt topografisk atlas i bogform
Trap Danmark er tibage med et nyt kortværk er i 1:75.000 og med
3D-effekt hvor skygger afløser hver anden højdekurve

kommune som basisenhed.

Det hele udkommer elektro-

nisk. Men også trykt.

Til Jyllandsposten forklarer

Niels Elers Koch at læseople-

velsen i en trykt bog er en an-

den. Og at „bogværket tvin-

ger os til højere kvalitetsni-

veau fordi du ikke lige kan gå

tilbage og rette når du har

sendt bogen i trykken.“ Og

vist forældes de trykte bøger

hurtigt, men de viser også

hvordan vi så landet fra 2015

til 2020, forklarer Koch.

Det kontroversielle valg har

resulteret i det trykte topogra-

fiske atlas som ved nærmere

granskning alligevel adskiller

sig en del fra Kort- og Matri-

kelstyrelsens kort fra 2005, og-

så ud over de selvfølgelige ge-

ografiske opdateringer.

Skalaen er steget fra

1:100.000 til 1:75.000. Det gør

det lettere af fange detaljerne,

men betyder også at landet et

delt i flere opslag, 122 mod 80

i det gamle kortværk. Og lige-

så nødvendig opdelingen er,

lige så irriterende kan den

være når f.eks. Bornholm deles

på fire opslag selv om Østersø-

ens perle næsten kunne have

været på ét.

Detaljeringen i de to kort-

værk er ellers ret ens. Det nye

kortværk har dog flere små

vandløb med. Men færre ter-

rænkurver. Hvor det gamle

kort har 5 meter forskel mel-

lem kurverne, har det nye kort

10 meter. Ser man kun på ter-

rænkurver har det gamle kort

derfor en bedre tredimensio-

nel afbildning af landskabet.

Hertil medvirker også den

mindre skala som øger over-

blikket over kurverne. På det

nye kort er terrænkurverne

normalt så spredt at landska-

bets form er svær at følge.

Til gengæld har det nye kort

en ny tredimensionel effekt i

form af skygger. Landet er be-

lyst fra nordvest så større syd-

østvendte skråninger får en

grå skygge. Det er lidt som før

terrænkurvernes tid hvor man

angav højdedrag grafisk med

skravering. Skyggerne træder

imidlertid kun frem hvor ter-

rænet er meget kuperet. Det

gamle kort er derfor bedst i de

mindre kuperede egne. Ellers

spiller vaner og rutine spiller

nok en stor rolle for valget.

En anden tydelig forskel på

de to kortværk er signaturen

for by. Det gamle kort har en

sort signatur for højt-tæt byg-

geri, gråt for resten af byen. I

det nye kort er al by orange - i

én tone. I det hele tager er

farverne lidt lysere på det nye

kort. Også skovene er blevet

mere lysegrønne. Sammen

med den mindre skala med

større hvide flader giver det et

generelt lysere udtryk.

Stor applaus til Trap Dan-

mark for at give os et nyt trykt

atlas til en behersket pris. Og-

så selv om især brugen af ter-

rænkurver og skygger kan dis-

kuteres. sh
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