
Verden er rund, landkort
er flade

Jorden er en kugle, og landkort er
flade. Derfor er det umuligt at lave et
landkort, som præcist viser, hvor store
landene er, og hvor langt der er imel-
lem dem.

Et lille forsøg kan vise det. Tag to
lige lange stykker snor – de skal vise
længden fra pol til pol (fra
Nordpolen til Sydpolen). Dem hol-
der du på en kugle, så de danner ”en
appelsinskive”. Tag en tredje snor i
samme længde, og hold den sam-
men med de to andre, så den ligger
midt i appelsinskiven. Det går fint
på kuglen. 

Men når du tager de tre stykker
snor, lægger dem på et fladt papir og
hiver de to stykker snor i siden ud,
så de ligger som en appelsinskal, vil
den midterste snor ikke ligge
ordentligt. Den kan ikke ligge pænt i
midten. Den er simpelthen for lang.

Sådan er det uanset, hvor små og
tynde appelsinskiver vi laver. Snoren
i midten kan aldrig ligge ordentligt,
når vi flader det ud. Vi kan altså ikke
lave en helt rigtig, flad afbildning af
kuglen.
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Matematik løser problemet

Selv om forsøget med appelsinskiven
viser, at det er svært at lave flade kort
over en kugle (Jorden), findes der jo
landkort. De findes takket være mate-
matikken. Man har opfundet nogle
metoder til at lave den slags. Det kal-
des afbildninger eller projektioner. 

Hvis du tænker på en globus med lys i
midten, kan du forestille dig, hvordan
alle landene kaster skygger ud i rum-
met. For at lave et fladt kort skal man
tage et stort stykke papir og placere
det på en måde, så landenes skygger
rammer papiret. Det kan man gøre på
mange måder. Man kan folde papiret
sammen til et rør, som kan sættes
uden om globussen. Man kan lægge
papiret fladt, for eksempel på
Nordpolen. Eller man kan lave en
kegle af papiret.

10 Landkort





cere kuglen i en cylinder, tænde et lys
i midten af kuglen og så tegne skyg-
gerne. For at få et fladt kort klippes
cylinderen op på langs og flades ud. 
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Cylinder-projektion

Der er forskellige måder at afbilde en
kugle på en flade. 
En cylinder-projektion laves ved at pla-



En cylinder-projektion er næsten kor-
rekt, hvor kuglen er tæt på cylinderen,
altså ved Ækvator. Den bliver mere og
mere upræcis, jo længere afstanden
bliver mellem cylinderen og kuglen.

Det vil sige, at landområder mod
nord og syd kommer til at se større
ud, end de er i virkeligheden.
Eksempel: På kortet ser det ud til, at
Grønland er på størrelse med Afrika.
Det er Grønland ikke! 




