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Signaturer i ældre økonomiske kort 1 og 2: Den specielleste Opmaaling 1768-
1772 og 1844-Matriklen. 

Nærværende værker er lavet i nært samarbejde med fhv. arkivar Hans E;iner Jensen, Matrikelar
kivet. De skulle have været led i en ph.D. afhandling om tolkning afkortsignaturer, men denne 
blev af forskellige årsager ikke fuldført. 

En stigende interesse for brug af de gamle økonomiske opmålinger og matrikelkort til historisk 
kortlægning betyder, at de ganske få ekstra eksemplarer, der findes af værkerne, nu stilles til rå
dighed for forskere. 

Som bekendt har rnatrikelvæsnet ikke opdateret oplysninger om bevoksning og topografi, og 
kortene viser derfor den topografiske situation inden for et afgrænset tidsrum i slutningen af 
1700- og begyndelsen af 1800-tallet. 

Imidlertid var det forfatterens hensigt at undersøge, hvor individuel eller fællesfastlagt brugen af 
signaturer på kortene har været. Der er jo ikke som i vor tid, hvor man kan se på kortene og 
sammenligne med virkeligheden for at lære, hvordan signaturerne skal tolkes. 

Dette spørgsmål er nok ikke afklaret for de gamle korts vedkommende - det ser ud til, at der er 
variationer i landmålernes tolkning af bevoksningen, for deres hovedopgave var at opmåle og 
kortlægge skelbilledet. Topografien korn i anden række og var en slags støtte, men på den anden 
side var landmålerne jo oftest af militær uddannelse, og var derfor også uddannet til at interesse
re: sig for bevoksning og topografi- om end især ud fra en krigsstrategisk synsvinkel. Noget til
svarende gælder jo for vore øvrige ældre topografiske kort. 

Gengivelserne af arkivmateriale i disse værker er sket efter aftale og med støtte af Hans Ejner 
Jensen. I øvrigt må der henvises til Kort- og Matrikelstyrelsens læsestue og den nuværende ar
kivar, hvor det drejer sig om undersøgelser af originalmaterialet og reproduktioner heraf i øv-
rigt. 

Men hensyn til teksten og de øvrige tegninger gælder den normale forfatterophavsret. 

December 2000 · © Marie Louise Brandt 
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1. INDLEDNING. 

Dette er første del af forskningsrapporten om udvikling af 

signaturer i ældre økonomiske kort. 

Arbejdet startede med en undersøgelse af Matrikelarkivets ma

teriale vedrørende Rytterdistriktsopmålingen, idet formålet var 

at finde et grundlag for en beskrivelse af det kartografiske 

sprog, som det har udviklet sig inden for den økonomiske opmåling 

af Danmark. · 

Rytterdistriktsopmålingen, eller "Den Specielleste Opmaaling", 

var det første forsøg på at etablere et samlet kortværk af Konge

riget i stort målforhold (1:4000); forsøget blev ikke gennemført, 

·men der er ikke tvivl om, at det har haft betydning for forbere

delserne til matrikuleringen, som skete et halvt århundrede se

nere. 

Resultatet af arbejdet, som det foreligger her, består først 

og fremmest i en samling af de signaturer, der blev benyttet ved 

. tegning af kortene. 

Mange af disse signaturer har været benyttet i udskiftnings

kort, lige som de findes i de senere originale matrikelkort. Som 

det vil fremgå af anden del af forskningsrapporten, indeholder 

matrikelkortene ingen signaturforklaring; og kortbrugere vil der

for i dag ofte være henvist til gætterier og formodninger. 

Da arbejdet er startet "på bar bund", har det været nødvendigt 

at bruge en del tid til at etablere basale arbejdsredskaber som 

f.eks. registranter over materialet. Da der tidligere kun er gi

vet få fremstillinger af 1768-opmålingens forløb, har det været 

umuligt at modstå fristelsen til at samle og nedskrive nogle af 

de oplysninger, som fremkom under arbejdet. 

De skriftlige kilder foreligger. som gotisk håndskr.ift, og selv 

om m·an efte.rhånden opnår e·n del øvelse i læsningen, er det her 

foretrukket at gengive nogle af de benyttede tekstafsnit i let

tere læsbar form. 

Den mangfoldighed af oplysninger, som findes i kortene kan 

naturligvis på ingen måde gengives i skriftlig form. Der er der

for valgt nogle eksempler, som forhåbenlig kan belyse nogle af 

de problemer man kan stå over for, når man arbejder med disse 

kort. For de læsere, der ikke er fortrolige med sådanne korts 

udseende kan anbefales et studie af kortmappen til værket "Land-
I o , o 

maling og Landmalere" (se litt. liste), idet der her findes eks-

empler på nogle af de kort som vil blive benyttet som eksempler 
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i både denne og anden del af forskningsrapporten. 

Som nævnt har det været meningen at lave en signatursamling, 

som udgangspunkt for sammenligninger med senere .økonomiske kort

fremstillinger, dvs. matrikelkortene. Signatursamlingen kan må

ske samtidig være en hjælp for andre brugere af de ældre kort, 

men det må understreges, at der hersker stor individualitet inden 

for de gamle håndtegnede kort. Målet for dette arbejde er netop 

at påvise den fremadskridende standardisering af kortene. 

Da gengivelser af dette gamle og ofte noget slidte kortmateri

ale er vanskelig at have med at gøre, er størsteparten af illu

strationerne tegnet som kalke af forfatteren. Derved er samtidig 

sket en forenkling, fordi forstyrrende detaljer kan udelades. 

Farvegengivelser er i visse tilfælde sket ved håndkolorering, de 

originale farvetoner kan på ingen måde gengives herved. Det kan 

ikke nægtes, at den charme og patina, som det originale materi

ale indeholder fuldstændig går tabt. 

2. TIDLIGE ØKONOMISKE OPMÅLINGER OG MATRIKLER - EN KORT INTRODUKTION. 

Ønsket om en fuldstændig økonomisk opmåling hænger sammen med 

dannelsen af en centralt styret stat, idet jordens ressourcer er 

det økonomiske grundlag for statens·virksomhed. I et landbrugs

samfund udgør jordens udkomme skattegrundlaget, og fordelingen af 

disse byrder, samt muligheden for at øge indtægterne, beslaglæg

ger en ikke ubetydelig del af administrationen. 

Danmark har haft flere matrikler, som afløste hinanden; Chris

tian V's Matrikel fra 1688 omt~les ofte i litteraturen. Den var 

gældende i mere end 150 år, og .den kan i dag give mange værdiful

de oplysninger om landbrugssituationen dengang. 

Den økonomiske opmåling skulle først og fremmest danne grund

lag for skatteansættelsen, men den var ikke nødvendigvis ledsa

get af kortlægning. Selv om kortlægning var ønskelig, blev den 

flere gange opgivet. Årsagen er sandsynligvis, at det var tids

krævende, samt som så ofte her til lands, at "Riget fattes penge". 

Således var det oprindelig hensigten, at 1688-Matriklen skulle 

kortlægges, men i dag eksisterer ingen kort derfra, selv om der 

muligvis blev lavet et enkelt. 

Kortene var således ikke ubetinget nødvendige for administra

tionen. 

I løbet af 1700-tallet blev behovet for en kortlægning af lan

det uomgængeligt. Der blev foretaget en række opmålinger forskel

lige steder i landet, som resulterede i kortafmålforhold i stør-
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sesordenen 1:30 000 - 1:70 000 (f.eks. opmålingen af de Kgl. 

Rytterdistrikter i 1720). Man må erindre, at Danmarkskortet før 

Videnskabernes Selskabs opmålinger 1762-1820 stadig var base

ret på mere eller mindre vellignende frihåndstegninger. 

Mens Videnskabernes Selskabs kortlægning skete på målebla

de i 1:20 000, så måtte en Økonomisk kortlægning være mere de

taljeret og dermed også mere ressourcekrævende. Her var gene

relt tale om målforholdet 1:4000, altså en kortsamling, der 

fylder mindst 25 gange så meget. 

3. OPMÅLINGEN 1768-1772 - LIDT OM BAGGRUNDEN. 

De kongelige Rytterdistrikter omfattede store dele af Ri

gets bedste jorde. Indtægterne fra ryttergodserne gik til ryt

ternes, dvs. hærens underhold, men hvis disse forhold blev æn

dret, kunne jorden udgøre en potentiel salgsværdi for en slun

ken statskasse. Fra midten af 1700-tallet frem til 1774 afhæn

dedes Det kongelige Ryttergods ved auktioner; størstedelen til 

godsejere, men i visse tilfælde til bønder, som derved blev 

selvejere. 

Samtidig, dvs. i sidste halvdel af 1700-tallet, var en ra

dikal reformering af landbruget begyndt', nemlig udskiftningerne, 

og disse gav lovende resultater. En udskiftning krævede imid

lertid nøje opmåling og fastsættelse af hartkornet; før en til

fred'sstillende nyopdeling af jorden kunne finde sted. De kort., 

som ble~ lavet i forbindelse med en udskiftning var i målfor

holdet 1:4000 eller 100 alen• t decimaltomme. 

Bernstorffs udskiftninger af byerne Gentofte, Vangede og 

Ordrup er ofte fremhævet som det klassiske foregangseksempel, 

og arkivet indeholder.en samling på 57 smukt udførte kort i 

1:4000; som viser situationen fØr og efter udskiftningen, der 

forløb 1764-66. 

Salget af Ryttergodset, udskiftningerne og det faktum, at 

1688-Matriklen efterhånden var utidssvarende som skattegrund

lag, var baggrunden for, at en i 1767 nedsat Landbokommission 

foranledigede kongen til at befale Rentekammeret at give for

slag til en opmåling og kortlægning af Riget. Rentekammerets 

forslag og instruks approberedes d. 26. april 1768, og arbej

det skulle påbegyndes i Antvorskov Rytterdistrikt. 

En beskrivelse af de nærmere omstændigheder frem til arbej

dets ophør i 1772 findes i Henrik Larsens artikel :Landmålin

gen 1768-72 (se litt. liste). 
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Den fireårige periode var langt fra tilstrækkelig til at op

måle hele landet som foreskrevet i Rentekammerets instruks. 

IfØlge Henrik Larsen blev arbejdet standset af tidsmæssige og 

Økonomiske årsager (det kunne dog være nærliggende at søge en 

sammenhæng med Struensees fald) - i hvert fald blev det ved 

Kongelig Resolution af 3. juni 1772 bestemt, at når Antvorskov 

og Vordingborg Amter var opmålt, skulle arbejdet ophøre. 

4. MATRIKELARKIVETS KILDEMATERIALE VEDRØRENDE 1768-0PMÅLINGEN. 

Matrikelarkivet indeholder materiale fra denne første, men 

aldrig fuldførte Økonomiske opmåling af landet. Det drejer sig 

om ialt ca. 140 kort, 37 arkivpakker med opmålings- beregnings

og taxationsprotokoller samt 4 journaler med oplysninger om 

korrespondence, afregninger med landmålerne samt instrukser 

til landmålere og medhjælpere. 

En separat registrant over dette materiale har ikke tidlig

ere været lavet. Det var fra begyndelsen heller ikke hensigten 

med dette arbejde, men i erkendelse af, at det var utilfreds-· 

stillende med denne mangel, og at det fremtidige arbejde sand

synligvis Ville blive lettet betydeligt, er der alligevel la

vet en oversigt over Rytterkortene. 

Matrikelarkivet indeholder i dag som hovedsamling de ori

ginale matrikelkort fra 1844-Matriklen, af hvilke en del er 

genbrugte ældre kort. Blandt disse findes 13 genbrugte kort 

fra Rytterdistriktsopmålingen. 

Af mindre samlinger i arkivet findes en række udskiftnings

kort (U-kort) samt en gruppe kaldet "Ældste Originaler" (Æ

kort), som hovedsageligt består af kort; der ikke kunne genbru

ges i 1844-Matriklen, da de ikke kunne leve op til de stillede 

krav. Disse kort var blevet ''prøvet og kasseret'' (pr. og kass. ). 

Gruppen "Æ:..kort" indeholder imidlertid også andre kort, så opde

lingen kan ikke helt klart defineres; man kan sagtens finde 

udskiftningskort blandt Æ-kortene. 

På et tidspunkt har man i arkivet taget Rytterdistriktskor

tene ud af U- og Æ-kortsamlingerne og arkiveret dem særskilt. 

Denne særlige Rytterkortsamling indeholder imidlertid også nog

le kort fra Nordsjælland, som ganske vist blev opmålt på dette 

tidspunkt af landmålere, som var ansat ved "Den specielleste 

Landmaaling", (som er det officielle, samtidige navn for denne 

opmåling, i modsætning til Videnskabernes Selskabs opmåling) 
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men disse kort har alligevel deres særlige historie. Undersø

ger man sagen nærmere, viser det s-ig, at blandt Æ- og U-korte

ne findes flere lignende kort fra Nordsjælland. Om disse nord

sjællandske korts tilknytning til Rytterdistriktsopmålingen 

kan læses i det fØlgende afsnit. 

Bi 1 ag 1 indeholder oversigter over de kort fra 1 768-op-

målingen, som findes i arkivet. Der findes 116 kort i Rytter

kortsamlingen, 3 i Æ-kortsamlingen og 13 blandt de originale 

matrikelkort (original 1), hvilket, sammenlagt med de nævnte 

nordsjællandske kort ialt giver 139 kort. 

Bi 1 ag 2 og. 3 er to oversigtskort over de kortlagte a

realer i Antvorskov og Vordingborg Amter. Disse kort er brugt 

som basiskort for nogle undersøgelser af kortlægningens for

løb. 

5. DET KORTLAGTE AREAL. 

Henrik Larsen skriver, at der ialt blev opmålt 11726 tdr. 

hartkorn, svarende til mindre end 1/jO af landet (1). 

Efter at have ~ennemgået og registreret rytterkortsamlingen, 

er de kortla·gte områder indfarvet på et oversigtskort over 

Sjælland ( figur 1). 

Samlingerne er, som det meste øvrige materiale i Matrikel

direktoratet, ordnet efter opmålingsdistrikter: Et system, hvor 

kongerigets herreder er nummererede fra 1-140 (2). Indenfor 

hvert herred er sognene nummererede, mens købstæderne har de

res eget nummersystem: Som det fremgår af figur 1 udgør Ant

vorskov et sammenhængende hele, mens dette ikke er tilfældet 

for Vordingborg-kortlægningens vedkommende. Der er derfor grund 

til at tro, at arbejd~t ikke blev fuldført for Vordingborg Ryt

terdistrikt; en gennemgang af arkivpakkerne bekræfter i hvert 

fald, at en hel del af taxationsprotokollerne ikke er færdig

udfyldt. FØr man drager endelige konklusioner må det dog un

dersøges nærmere. 

Som nævnt påbegyndtes opmålingerne i Antvorskov Rytterdi

strikt. Da de enkelte kort i langt de fleste tilfælde oplyser 

opmålingstidspunkt, synes det oplagt at lave en kartografisk 

fremstilling af opmålingernes fremadskriden år for år. Der er 

lavet 10 kort, som viser de kortlagte arealer gennem perioden 

1768-1772; disse er vist i figur 2 og 3. Nogle kort i Vording-

(1): Henrik Larsen ( 1929 ) p,S9 
(2): De sønderjyske områder, som af historiske grunde administreres sær

skilt, er nummererede fra.14lff. 
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Fig. 2. Kortlægningssituationen i de to distrikter Antvorskov (tv) og Vordingborg (th) 

i årene 1768 ,- 1771, Udarbejdet af MLB juni 1987, 
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+ 

Fig. 3. De kortlagte områder 1772 i Antvorskov (øverst) og Vordingborg (nederst). 
De skraverede områder i Vordingborg blev sandsynligvis opmålt, men kort 
findes ikke i Matrikelarkivet. Udarbejdet af MLB juni 1987. 
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borgdistriktet var ikke daterede, men en granskning af proto

kollerne resulterede i en sandsynlig datering (3). 

Som det ses af figur 3 begyndte kortlægningen i Antvorskovs 

nordlige del; hele distriktet blev kortlagt i perioden 1768-

1771, hvorefter Thomas 

i ca. 

Bugge, som ledede opmålingerne, lavede 

1:24 000 (nr. 72 i bilag 1). Opmålinger-et 

ne 

oversigtskort 

i Vordingborg Amt påbegyndtes i 1769, og af protokol 1854 A 

fremgår det, at flere af landmålerne i 1770 blev beordret til 

Vordingborg, selv om deres forretninger ikke var helt afsluttet 

i Antvorskov (de fik befordringspas til frem- og tilbagerejser). 

Oprindelig blev de 12 landmålere, C. Ehlers, H. Grue, L.M. 

Kierulff, c.c. Gercken, M.H. Lunn, H.E. Dagenboldt, s. Iversen, 

A.N. Borck, Th. Bruun, I.N. Berg. H. Hegelahr og V. Edinger an

taget (4), og som medhjælpere antoges bl.a, A.C. Stockfleth og 

Assessor Sp~rck, som begge senere fik bestalling. 

Grue optræder slet ikke i afregningsprotokollen, protokol 

1854 C. Bruun og Iversen glider ud efter den første sæson. 

Borck har tilsyneladende ikke deltaget i opmålingerne 1771. 

Peder Storm deltog fra 1770 i arbejdet. 

I 1771 var der således 11 landmålere til rådighed. 

Imidlertid opstod der mandskabsmangel. Det fremgår af proto

kol 1854 A, at der fremko_m krav om udlån af landmålere til opmå

ling uden for .de to påbegyndte distrikter. 

C.C. Gercken opmålte Buddinge i 1771 (5). Stockfleth arbejdede 

stadig i Antvorskov-distriktet i 1771 (6). 

I maj 1771 blev Kierulff og Lunn sendt til VallØ Stifts Jor

der for at foretage opmålinger der (7), og lidt senere fremgår 

det af en ansøgning om forskud til landmålerne, at der i 1771 

var 6 landmålere til at tage sig af opmålingerne i Vordingborg 

Amt, nemlig Sp~rck, Edinger, Berg, Hegelahr, Ehlers og Storm (8). 

(3): Det drejer sig om kortene over Mern Sogn samt Beldringe Hovedgård m.m. 
Protokol 1854 A giver p. 140 en oversigt over færdige kort (dateret 29 maj 
1772), Mern er ikke nævnt her. Imidlertid fremgår det af protokol 1854 c, 
fol 31, at Vitus Edinger har været beskæftiget med beregninger i Mæhred sogn 
(Mern), for hvilke han i april 1773 modtog ca. 514 Rdl. På grundlag af dette 
antages det, at Mern-kortet er forfattet af Vitus Edinger og opmålingerne fo
retaget det foregående år, dvs. 1772. 
Ifølge 1854 C fol. 2 var Lieutenant Lunn i 1769 beskæftiget i Beldringe Sogn 
& Hovedgård. I juli·l769 modtog han betaling for "Bemeldte Sogns Opmaaling, 
Carter og Bereigning 11

• Deraf sluttes at kortet over Beldringe Hgd. m.m. er 
oprnålt af Lunn i 1769. 
(4): Protokol 1854 B, p. 1 
(5): Bilag 1, nr. 1 og 2 
(6): Protokol 1854 C, fol 22 
(7): Protokol 1854 A, p. 130 
(8): ibid. p. 132 
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Protokol 1854 A indeholder bl.a. afskrifter af korresponden

ce; i dette tilfælde fra Rentekammeret: 

Brev til Hr. Justitz:R og Borgm: Rothe; 18. May 1771: 

"De tvende Landmaalere Hegelahr og Ehlers som Hr. Jus ti tz Raad 
under 16. hujus forlanger til Opmaaling af Badnæs Jorde Gods ere 
allerede herfra forsendt til anden efter Kongelig Allerhøyest 
Resolution dem befalet Opmaaling, hvorfra de saameget mindre 
kan undværes, som Man vad det'te Arbeide savner de til den Vallø' 
ske Opmaaling afgivne 2:~ andre Landmaalere. Detsuden paatvivle 
ikke ai Hr. Justitz:Raad til Opmaaling af Badnæs Godser, jo ved 
andre dertil duelige Subjecte kan vorde forsynet, naar de derom 
behager at melde sig hos Hr. Professor Hee eller den her nævne
de Ober=Landmaaler ... " 
(9). 

En anmodning fra Rothe om at låne to landmålere blev altså 

hermed afslået med begrundelse i "Kongelig Allerhøyest Resolu

tion''• Men til Ov~rlandmåler Bugge afsendtes senere følgende 

meddelelse fra Rentekammeret: 

• 25de Junii 1771. 
Til Opmaaling af een Bonde Gaard og dertil hørende Jorder som 
Hendes Mayestæt Dronningen haver kiøbt i Nærum Bye ved Fryden
lund, vilde Hr. Ober-Landrriaaleren ufortøvet sende til bemeldte 
Frydeniund een af de dueligste Landmaalere, som melder sig hos 
den der nærmeste Castellan-, og efter hans Anviisning forretter 
dette Arbeide for Hendes Mayestæts regning imod den ved Land
maalingen fastsatte Betaling." 
(10), 

Her kunne man ikke afvise anmodningen. Det er sandsynligvis 

her, man finder årsagen til; at H.E; Dagenboldts kort fra Næ

rum er arkiveret sammen med Rytterdistriktskortene. Blandt Æ

kortene findes imidlertid et kort over VallØ By, opmålt af M.H. 

Lunn i 1773, hvilket ikke harmonerer med ovenstående logik. Det 

forklarer heller ikke; hvorfor Gerckens Buddingekort er havnet 

i Rytterkortsamlingen. 

Lieutenant Hans Ernst von Dagenboldts arbejde har åbenbart 

behaget Caroline Mathilde, for han bliver sat på flere opgaver 

i 1771. Nedenfor fØlger en oversigt over nogle kort, som er op

målt af folk, der var ansat ved den specielleste opmåling, og 

som ligger uden for de to påbegyndte distrikter: 

1-14 Nærum By, opm. og indd .. 1771 af Dagenboldt (1 R-kort og l Æ-kort) 
1-18 Frydenlund Slotsmarker, opm. 1771.af Dagenboldt (1 Æ-kort) 
1-18 TrØrØd By, opm. 1771 af Dagenboldt (1 R-kort og l Æ-kort) 
1-18 Vedbæk By, opm. og indd. 1771 af Dagenboldt (1 V-kort) 
1-18 Vedbæk By (Wilkens Gaard), opm. og indd. 1771 af Dagenboldt (1 Æ-kort) 
1-23 Virum By, opm 1771 af C. Ehlers, udsk. 1771 af I.I.Bærner (1 V-kort) 
1-27 Bagsværd Overdrev, opm. 1771 af Dagenboldt (1 Æ-kort) 

(9): Protokol 1854 A p. 133 
(10): ibid. p. 135 
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Listen her er kun baseret på en gennemgang af Sokkelund Her

red, kun en fuldstændig gennemgang af samtlige kort kan vise, 

om andre af de ved "Den specielleste Landmaaling" ansatte land

målere er blevet sendt bort i andre ærinder. 

Opmålingen af Vordingborgdistriktet gik dog videre, sæsonen 

blev afsluttet 20. oktober 1771. 

I vinterhalvåret var landmålerne beskæftiget med at renteg

ne og forfatte kopier af kort og beregningsprotokoller. Desuden 

blev der skrevet taxationsprotokoller, som så kunne udfyldes 

under taxeringen af jorden den fØlgende sæson. I arkivpakkerne 

for Vordingborgdistriktet findes en hel del taxationsprotokol

ler, som ikke er udfyldt - det synes derfor sikkert at taxa

tionen aldrig blev fuldført. 

Landmålernes vinterarbejde foregik på Antvorskov Slot. Fra 

Landmålingskontoret udbeder man sig i begyndelsen af oktober 

1768 at få stillet et rummeligt værelse til rådighed på "det 

Kongl. Pallais" - "om ikke til Bestandighed, saa dog for okt. første 

indtil Man dertil kan finde anden Leilighed" (11). Anstrengelserne her

for synes nu ikke at have været ret store, for også de fØlgen

de vintre må Antvorskov lægge husly til landmålerne. I slutnin

gen af november bliver det åbenbart for koldt for de stakkels 

landmålere - nu anmodes·s1otsforvalteren om at udlevere 5 fav

ne bøgebrænd~; og i februar yderligere 3 favne. Denne historie 

gentager sig de følgende vintersæsoner (1769/70 og 1770/71), 

og den interessante korrrespondence er gengivet i bilag 4. 

Det fremgår dog ikke af protokollen, hvor landmålerne opholdt 

sig i vinteren 1771/72. Korrespondencen for 1771 slutter med 

meddelelsen om arbejdets ophør den 20. oktober og korresponden

cen for 1772 fylder kun 2 sider i protokollen, herefter er kun 

tomme sider 

Der blev ikke lavet et samlet oversigtskort over Vording

borgdistriktet på samme måde som Bugges Antvorskovkort. Vi ved 

derfor ikke præcis hvilke områder man henregnede til Vording

borg Rytterdistrikt. I bogen "Salget af Vordingborg Rytterdi

strikt" (12) findes en gennemgang af afhændelsen af krongod

set, der især foregik ved en række auktioner i 1774. Med hen

syn til kortmateriale er der dog ikke megen hjælp at hente. 

En række forsøg på at afgøre om der har eksisteret kort, som 

kan udfylde ''hullerne'' i Matrikelarkivets Vordingborgsamling 

(11): Protokol 1854 A p. 60 
(12): Vestergaard, F. : Salget af Vordingborg Rytterdistrikt med et kort 
rids af dets tilblivelse. Næstved 1975. 
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skal her gennemgås. "Hullerne", som det drejer sig om er (se 

figur 3): 

A. Vordingborg Bys Jorder 
B. Græsbjerg, Nyerød, BakkebØlle, VinterbØlle 
c. Stensved Overdrev. 
D. Langeh:ek By 
E. Ornebjerg By 
F. Barmosen 
G. Kastrup, Vindinge, Stensbjerg, Stuby, Næs og Oreby Byer 
H. · Lundby By 
I. R·fung By 
K. SvinØ 
L. Snesere By 
M. En del af Faksinge By, områder omkring PræstØ-NysØ 
N. Allerup Sogn 
o. Evt. Jungshoved. 

Først er foretaget en nærlæsning af protokol 1854 A, for at 

finde eventuelle omtaler af færdiggjorte kort, idet det ikke 

kan være tilstrækkeligt blot at konstatere, at landmåler NN 

er sendt til sognet X for at måle op. Dette gav følgende resul

tat: 

Protokol 1854 A p. 125: Den 14. august 1770 skal Sparck, 

Ehlers og Stockfleth anvises til opmåling af Kagstrup, Kalle

hauge og Lundby Sogne. Kallehave By blev opmålt af Sparck, men 

først i 1771/72 (13); arkivet har imidlertid ingen kort fra 

Kastr.up og Lundby Sogne, lige som en del af Kallehave Sogn 

(Langebæk By) ikke er dækket. De 3 landmålere var imidlertid 

ikke helt færdige i Antvorskov, og fik derfor befordringspas 

til frem- og tilbagerejsen {bl.a. til at foretage taxationer). 

23. maj 1771 (p. 133) omtales en række kort og protokoller, 

som blev udlånt til Overskatteinspektøren, heriblandt: 

Vordingborg Slots og Byes Marker 
Ornebjerg By 

1 kort 
1 kort 

(A) 
(E) 

29 maj 1772 (protokollenssidste beskrevne side) omtaler de 

kort, som er færdige, heriblandt: 

Kastrup (G) 
BakkebØlle, VintersbØlle, NyerØd og Peters Nye Mark (B) 
Lundby Sogn ( H) 

For at angribe problemet fra en anden side, blev Landmå

lingskontorets Liquidationsprotokol (kaldet 1854 C) gennem

gået. Denne protokol omhandler afregninger mellem Overland

måler Bugge og landmålerne. Oprindelig blev 12 landmålere an-

(13): Bilag 1, nr. 92. 
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taget, men gennemgår man registeret, finder man at ialt 17 land

målere har deltaget i kortere eller længere perioder. 

Protokollen indledes med en ''Extract'' af de akkotder, som 

var sluttet mellem Rentekammeret og landmålerne angående beta

ling. Ordlyden er gengivet i bi 1 ag 5. JJ.et fremgår her, at 

landmålerne skulle have betaling pr. tønde land efter 3 ''svær

hedsgrader" - og at denne betaling fandt sted og indførtes i 

protokollen "efter deres Carters nærmere Udviisning". Man må således 

antage, at en afregning for opmåling af byer som er nævnt i pro

tokol 1854 C betyder, at der har været fremlagt et kort over 

det pågældende område. 

Der blev foretaget følgende afregninger (1854 C): 

c.c. Gercken har i 1770 afregnet for Vordingborg Købstad og Vording-
borg Hovmarker (fol. 3) (A). 
Lunn har i 1771 afregnet for Stensved Overdrev og Barmose (fol. 16) 
(C og F). 
Gercken har i 1769 afregnet for Ornebjerg By og i 1772 for BakkebØlle, 
VintersbØlle, Nyeråd, Peters Nyemark og Græsbjerg (fol. 14) (E og B). 
Berg har i 1772 afregnet for Kastrup, Vindinge, Stuby, Næs, Oreby og 
Steensbjerg (fol. 18) (G). 
Stockfleth har i 1772 afregnet for Lundby (fol. 22) 
Sparck har i 1773 afregnet for Langebæk By (fol. 27) 
Lunn har i. 1773 afregnet for Ring By (fol. 30) (I). 

( H) • 
(D) • 

I Landmaalingsarchivets sager, arkivæske 29 B, indeholdende 

lister over udlånte og afleverede kort, kan yderligere bekræf

tes eksistensen af visse i dag savnede kort fra Vordingborg 

Rytterdistrikt. I den sammenhæftede liste med titlen: 

"Landmaalings Archivets Carte Samling saaledes som den forefandtes 
udi Aaret 1784 d. 31. Dec. ligelydende med den Fortegnelse som ved 
Slutning af samme Aar efter Ordre indleveret til det Kongl. Rente-
kaiiier: 11 

Vordingborg Amt: No. 
No, 
No. 

( 14). 

23 B: 
23 E: 
23 F: 

Langebæk Bye - 1 Kort Sparck 1772 
Steensved Overdrev~ 1 Kort.Lunn 1769&1770 
Store og Lille Barnemose - 1 Kort Hegel ahr 1771 " 

altså områderne D, C og· F. Senere i samme liste (side 14) fin

des 

"De Carter som ere indleveret fra Landmaalingsarchiyet til Landvæsens= 
archivet indtil Udgangen af aar 1786" 
Vordingborg Amt: Bakkebølle By - 1 Kort 

Ornebjerg - 1 Kort 
( 15), 

dvs. område Bog E. 

(14): Landmaalingsarchiv-ets sager, arkivæske 29 B. Den nævnte liste er uden 
journalnummer. 

(15): ibid. 
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I samme liste findes områderne Bog E omtalt endnu en gang 

(side 16 og side 24): 

"Fortegnelse. over de ved LandvæsensContoiret forefundne men nu til 
LandmaalingsArchivet til ... udi , . , Carter Aar 1787: 

2: Et Concept Carte over Bakkebølle, Wintersbølle, Peters Nyegaard, 
Nyeraad og Græsbjerg i Wordingborg Amt optaget 1769, 1770 og 1771 
af Gercken 

7: Et Carte over Ornebjerg Bye optaget A0 1769 af Gercken" 
( 16). 

de fundne områder er skraveret.ind på Vordingborgkortet (fi

gur 3), men eventuelle kort findes altså ikke i Matrikelarkivet. 

.Derimod er der ingen tegn på, at områderne Svinø, Snesere, 

områderne vest for Præstø (NysØ og en del af Faksinge) samt Al

lerup og Jungshoved blev opmå;t. 

6. INDHOLD AF RENTEKAMMERETS INSTRUKS. 

Som nævnt i indledningen har målet for dette arbejde været at 

beskrive det kartografiske sprogs ud~ikling inden for den Økono

minske kortlægning af Danmark. Da dette studie starter på bar 

bund, skal der her siges lidt om den metode, der er forsøgt. 

Det vil være væsenligt at få klarhed over, hvad der skal med

tages i kortet, og hvordan det skal vises. 

Da landmåling.og kortfremstilling kræver særlige kundskaber, 

kunne man forestille sig en metode, der studerede de uddannelses

og eksamenskrav, der stilledes. Det viser sig imidlertid, at ek

samensbestemmelser først kommer i 1781. 

Datidens landmålere havde oftest en militær baggrund, nogle 

havde været i udlandet, men iøvrigt praktiseredes en slags mes

terlære. 

Med hensyn· til kvalifi°kationerne for de .12 udvalgte landmå

lere og ditto medhjælpere, kan man finde nogle oplysninger i 

Landmålingsarkivets sager. I arkivkasse nr. 30 (se bilag 6) 

·findes en række ansøgninger fra ialt 69 personer. Der findes des

uden et 15 siders resume med vurderinger af de første 35 ansø

geres kvalifikationer. Det fremgår ikke hvem der har lavet det

te resume og.hvornår (omend skriften ligner Bugges); det er hel

ler ikke klart, om det har haft betydning for udvælgelsen, thi 

en del af de udvalgte ansøgere er ikke nævnt. Da det alligevel 

giver et indtryk af ansøgernes forskelligartede baggrund, er 

(16): Landmaalingsarchivets Sager, arkivkasse 29 B. Den nævnte.liste er 
uden journalnummer. 
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det gengivet i bilag 6. 

I samme bilag findes en liste over de 69 ansøgere med angi

velse af, hvem der i første omgang blev ansat (markeret med*) 

og hvem, der faktisk har modtaget betaling for udført arbejde 

(markeret med E). Hvis man studerer den nærmere, vil ~an se, at 

noget tyder på at landmålerne Hans Grue og søren Iversen allige

vel ikke deltog aktivt i arbejdet (det har vist sig, at Grue måt

te ophøre på grund af svigtende syn, og Iversen blev fyret på 

grund af manglende flid), mens J.C.Seipp, Peder Storm og P.J.Wii

borg senere trådte ind i stedet. 

De 17 involverede landmåleres oprindelige ansøgninger er gen

nemlæst. Nogle ser ud til at have en på papiret velfunderet ma

tematisk baggrund; i en række tilfælde er de påtegnet anbefa

linger fra Chr. Hee, Chr. Horrebow og Th. Bugge samt andre er

farne fagfolk. Imidlertid er flere landmålere blevet antaget u

den anbefalinger, og i hvert fald fn måtte snart kasseres, trods 

fine papirer (incl. anbefaling af Bugge selv), på grund af mang

lende flid (Iversen). 

Ser man resten af ansøgningerne igennem, er en del blevet for

bigået, trods tilsyneladende gode og veldokumenterede kundska

ber med anbefalinger etc. Objektive kriterier for udvælgelsen 

kan altså ikke spores ud·~ra dette materiale. 

Som et bidrag til spørgsmålet om udvælgelsen kan anføres, at 

Thomas Bugge, der blev udnævnt som ansvarlig leder af opmålin

gerne, frem for at hæfte sig ved de oratoriske ydelser ønskede 

at se sine folk nærmere efter i sømmene: Bilag 7 er afskrift af 

et dokument, forfattet af Bugge, sandsynligvis i 1768 i forbin

delse med ansættelserne. net fremgår her, at han, ud over eksa

minationen i teoretisk landmåling, som allerede er besluttet, 

Ønsker at landmålerne skal prøves i tegnefærdighed, praktisk Ø

velse, synsevne og -"hand-elag", samt endelig at mangel på "Fliid 

og Nidkierhed'' må være kassationsgrund. 

Hvorvidt denne praktiske prøve blev gennemført fØr ansættel

se af de 12 landmålere, har indtil videre ikke kunnet spores. 

Der findes ikke materiale herom i Matrikelarkivet, og nogle da

ges undersøgelser i Rigsarkivet har heller ikke givet resultat. 

Foreløbig må dette spændende emne altså hvile, og i det føl

gende vil metoden bestå i at undersøge indholdet af de samti

dige, skrevne kilder i form af Rentekammerets Instruks af 26. 

April 1768, og sammenholde dette med resultatet, som det fore-
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findes i kortene. 

Instruksen findes i Protokol 1854 A, og består af tre afsnit: 

"Instruction for Commissarierne over den Speciale Landmaaling" 

"Instruction for Landmaalerne ved den_ Specielleste Opinaaling" 

''Instruction for Skriverne eller Medhjælperne ved den Speciale Opmaaling 11 • 

Kommissærerne skal fØre tilsyn med arbejdet og overvære taxa

tioner; instruksen omhandler især taxationsspørgsmål. Skriverin

struksen er ganske kort og indeholder ikke noget af inte.resse i 

denne forbindelse. 

Instruksen for landmålere er gennemlæst, og de paragraffer, 

der omhandler kortenes fremstilling er citeret i bilag 8. 

Som det fremgår, skal målestokken 100 alen svare til+ dansk 

decimaltomme, et forhold, der svarer til 1:4000 (§7). 

En række konkrete ting skal gengives i kortene: 

Agersk~fter, enge, moser, heder, skov etc. (§8) 
Ag.erskifternes navn ( §9) . 
Engenes figur og beliggenhed samt navne· (§10) 
skovene s~mt dereS ·indhold af huse, Søer, agerland og åbne græsningsarealer. 
Der ~kal gøres forskel på underskov og overskov samt tynd eller tæt skov. 
Navne skal anføres (§11), 
overdrevene med evt. træbevoksning. Tørvemoser, moradser, søer, åer', bække, 
veje, strandkyster. Købstæder, herregårde, bondebyer og enkeltgårde. Frugt
kålhaver, humlehaver. Desuden ,bakker og forhøjninger samt dale (af militære 
årsager) ( § 12), 
Alle grænselinjer: Herred, sogn,. by, vange.og andr~ indelukker. Grænsesten i 
11 Fornernste ind- eller udgaaE!nde hukker 11 

( § 13), 
Kombinationspunkter mellem tilgrændsende sogne (§15), 
Ti~el og målestok samt signaturforklaring (§29). 

Om udformning af kortene står ganske lidt: 
Målelinjerne skaloptrækkesmed tusch med angivelse af.længder, der skal om 
muligt ikke bruges stærke eller tykke farver. (§17). 
Om vinteren skal forfærdiges kopier af kort og protokoller (.§ 31) , 
( 1 7) • 

og 

Ud fra dette indhold af instruksen er det vanskeligt at fore-· 

stille sig, hvad der ikke skal med. Ganske vist nævnes en ræk

ke ting, som skal føres i protokollerne, uden at det udtrykke

lig nævnes, at de skal vises i kortene: Beskrivelse af vind- og 

vandmøller samt al anden herlighed (fiskeri, kalkbrud) (§21), 

beskrivelse af fabrikker, kalkbrænderier og teglværker (§26). 

Imidlertid fremgår det af§ 29, at 

"Landmaaleren fuldfærdiggør og supplerer efter Opmaalings Journal 
og Opmaalingsprotokollen, det som maatte fattes her og der paa Char
tet i Si tuations=Teigning" 
( 18). 

( 1 7): Instruks for Landmaalere, protolrnl 1854 A p. 1-42 
(18): ibid. p. 39. 
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- det synes derfor oplagt, at møller, kalkbrud etc. må vises 

på kortene. 

Næste skridt har været at notere disse ting i et forenklet 

skema, med henblik på en sammenligning af denne hensigtserklæ

ring med resultatet, so~ det foreligger i kortene. 

7. SAMMENLIGNING AF INS~RUKS OG KORT; 

Rytterdistriktskortene opbevares i ruller, og de er af me

get forskelligt format. AlJe:Kortene blev gennemgået ved hjælp 

af skemaet (se bilag 9), men metoden var ikke uden problemer. 

Når kortene mangler signaturer for en række ting, må man for

mode, at det er fordi disse ikke findes i det pågældende områ

de (skove, søer, åer, heder). Men når en hel del kort mangler 

signaturforklaring på trøds af instruksens§ 29, eller signatur

fovklaringerne er mangelfulde, så tager det tid at finde ud af, 

om et 1-lt m2 stort, sommetider slidt kort indeholder vindmøl

ler, grusgrave eller kalkbrud. 

Når man gennemgår så mange kort, er arbejdet i starten præ

get af nyhedens interesse, mens det i slutningen let bliver ru

tinepræget. Halvvejs i gennemgangen falder man ov~r nogle detal

jer, som man ikke har bemærket tidligere, uden at vide om de 

blot 'tidligere er undgået ens opmærksomhed. Med andre ord: Ens 

egen evne til at læse og opfatte det kartografiske sprog ænd

res. 

Resultatet af gennemgangen ses i bilag 9. En opsummering 

ses i figur 4, og s~mmenligningen af instruks og kort har givet 

!alt er 114 kort undersøgt. De n:evnte forekomster skulle ifølge instruksen indtegnes i kortene. 
Antallet af forekomster er angivet såvel absolut som pct,-vis. Udarbejdet af MLB juni 1987. 

agerskifter 112 98% bakker 70 61% 

agerskiftenavn 95 95% herredsgranse 1 1% 

eng 97 85% sognegrænse 86 75% 

mose 92 Bl% vangegrænser so 70% 

tørvemose 71 62% andre indelukker 22 19% 

SØ 86 75% møller 31 27% 

bede 0 0% kalkbrænderi 0 0% 

storskov 19 17% teglbranderi 0 0% 

underskov 29 25% kirke 36 32% 

skov 36 32% grusgrav 9 8% 

vandløb 80 70% kalkbrud 0 0% 

gårde 104 91% grænseste:n 1 1% 

huse 96 84% kombinationspkt. l? ? 

frugthaver m.v. 74 65% signaturforkl. 77 68% 

veje 104 91% 

Fig. 4: Samlet resultat af_ instruks/kort-undersøgelsen. 
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resultatet: Agerskifter, gårde og veje var repræsenteret i over 

90% af kortene. Navne var imidlertid ikke altid anført (98% a

gerskifter, 83% med navne). Man kan ikke forvente at finde agre 

i kort over skove og overdrev; derfor kun 98% kort me.d agerskif

ter. 

Titel, målestok og nordpil fandtes på .alle kort, men kun 68% 

havde signaturforklaring. Tilmed var denne sjældent fyldestgø

rende, den omfattede kun få af de i instruksen nævnte ting som 

gærder, veje og tørvemoser, men kun sjældent møller, grusgrave, 

søer og vandhuller selv om disse faktisk fandtes på kortet. Der 

skal senere i denne rapport omtales nogle konsekvenser af denne 

mangelfulde signaturforklaring. 

Nogle kort findes i to udgaver: Konceptkort og rentegnet ko

pi. Hvis et konceptkort ikke er farvelagt, kan det være meget 

vanskeligt eller umuligt at skelne veje fra vandløb og skille 

søer og vandhuller ud. Grus- og sandgrave er, hvor de er tyde

lige, udfyldt med prikker. 

Manglende signaturforklaring må også bære skylden for, at 

det i en række tilfælde har været umuligt at udskille tydelige 

grænser mellem vange, men på kort over skove og overdrev kan man 

naturligvis ikke vente at finde dem. Af samme grund kunne sogne

grænser ikke altid skelnes fra bygrænser, og kun et enkelt sted 

fandtes tydeligt markerede herredsgrænser. 

Med forventning blev der set frem til at studere de i§ 13 

nævnte grænsesten: 

"Paa de Stæder, hvor ingen Disputer om grændse-Liinierne imellem 
Byer eller enkelte Gaarde ere, haver Laridmaaleren i de fornemste 
ind- eller udgaaende Bukker, at lade oprejse tydelige og Kjendelige 
Steen-Mærker, hvilke_t bør skee i Overværelse af Paagrændsende Ejere. 
Di·sse grændse-Steene anmærkes og beskrives paa Chartet og i opmaalings 
Protokollen 11

• 

( 19). 

Sådanne grænsesten eller skelafmærkninger, som man vel i dag 

ville betegne dem, måtte naturligvis ikke flyttes, men skulle 

tjene som faste holdepunkter for beliggenheden af skellene i 

marken. 

Efter at have gennemgået 114 kort fandtes kun to, som inde

holdt noget, der kunne tolkes som de om tal te ,
1
grændsesten". Det 

drejer sig især om kortet over Herrestrup, Nordrup og Skafte

løv (25-08). Kortet er opmålt i 1768 af L.M.Kierulff. I Proto-

(19): Instruks for landmaalerne § 13, Protokol 1854 A p. 29. 
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Fig. 5: U.ctsnit af Rytterkort 25-08, Herrestrup, Nordrup og Skafteløv. 



- 23 -

kol 1854 C optræder afregningen for denne opmåling på allerførste 

·side, dateret august 1768. Der er altså tale om et af de allerfør

stekort, og kun konceptkortet indeholder de usædvanlige signatu

rer. 

Et udsnit af kortet er gengivet i figur 5 (side 22) - bemærk de 

små, malteserkorsformede signaturer. Nogle af signaturerne, de, der 

vedrører grænsen .til nabobyen Halløv samt grænsen mellem Nordrup 

og Skafteløv er nummererede (hhv. 1-22 og 1-14). 

Desværre kan det ikke bekræftes, om dette er de grænsesten, som 

blev omtalt i§ 13. 

Arkivpakken indeholder 7 ager- og engprotokoller (3 i dublet), 

4 taxationsprotokoller og 1 beregningsprotokol, men ingen af de 12 

protokoller nævner grænsesten eller giver fingerpeg om nummererin

gens betydning! 

Malteserkorssignaturen bruges også andre steder på samme kort. 

Det drejer sig om en række enkeltagre, spredt i forskellige åse in

den for Skafteløv By. 

1 l ] l I l 
l~JI ---- \ # - /{.J 

I j . 
( 

~ ~--=- I ftil]I ( - - - - ~ 

RJo'.>kt/Ær 
4...,, cew I I --- - - -

' 

1 ,J ] i , 
~ 

I I E:;7 ,., "'1 

I r 1 ' 

I 
l 

1 

l 
\ 
\ 
I 

I 

I 
' ( 

( D tsa',>/_ 

---.. l ~:s1~ -··· S~at.rde 

lig C,...a,"4 ,e;;k'<. 

t oo .cu e*"' 

Fig. 6: M.arkering af enkelte agre, eksemplet er h.entet fra Rytterkort 25-08, 
Skafteløv By. (Tegning MLB). 

J'Ø 

f' 



- 24 -

Agrenes hjørner er markerede, og agrene er rødfarvede til for

skel fra resten af de dyrkede jorde. Figur 6 (side 23) viser nogle 

~ksempler på disse fremhævede agre. 

Ved undersøgelse af Ager- og Engprotokollen for Skafteløv By, 

Nordrup sogn, finder man, at der er tale om 

( 20a) : 

altså "Fæste Huuse til Skafteløw Gaard med Jord Skyld er 3de,,, 

nemlig fæsterne Christopher Pedersen, Andreas Johansen og Peter 

Christophersen. Disse 3 fæstere, som altså hører under Skafteløv

gård, har dere.s jord liggende i naboejerlavet Skafteløv By, 

Nedenfor ses et eksempel fra samme ager- og engprotokol,nemlig 

( 20b) . 

(20): Arkivpakke 25-08 til Rytterdistriktsopmålingen, Ager- og Engprotokol for 
Skafteløv By, Nordru·p Sogn. 20a: p. 3; 20b: p. 24. 
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at Andr. Joh: - Huusmand til Schafteløw Gaard og Christopher Pe

tersen-Huusmand til Sch: Gaard er fæstere under Baron von Knudt, 

mens resten af fæsterne hører under "Deres Kongl:M:". 

Ud fra disse eksempler må man komme til det resultat, at der 

muligvis er tale om signaturer for de i § 13 nævnte "Grændse-Ste

ene", disse signaturer er ikke forklaret som de bør iflg. instruk

sen, og de findes kun i de allerførste kort som blev optaget. En 

nærmere undersøgelse viser nemlig, at nabobyen Halløv (26-16) har 

nogle tilsvarende, men meget mindre iøjnefaldende malteserkors på 

grænsen til Nordrop. Også dette kort er et af de tidligste (op

målt 1768) - senere er man så gået bort fra at markere grænseste

nene. 

Et andet punkt fra instruksen blev heller ikke klarlagt ved un

dersøgelsen. Det drejer sig om§ 15: 

"Enhveer Landmaaler haver med sin Collega i Paagrændsende Sogn at af
tale nogle fælles Puncter.og Signaler fra deff eenes Charte ind i den 
andens, hvilke af begge ved Maal og Sigter·bestemmes. Disse Puncter 
tages ei længere borte fra hverandre end 't Miil, og skal tjene til 
siden at combinere bægge Sogners Charte. Skulde ingen landmaalings 
Forrætning foretages i Paagrænds~nde Sogn, tager landmaaleren saa
danne Punct~r efter Behag, man lader dem med Fliid ved needslagne Pæ
le og omlagte Steene udmærke, da saadanne Puncter bliver observeret, 
naar Landmaalingen fore·tages i Sognet. Alle· Combinations Punc te I' skal 
bemærkes paa Charterne, tillige med det Sogns Navn hvor de henhøre." 
(21). 

Når man ikke ved, hvordan en ting s)<al tage sig ud på kortet, 

kan den være svær at finde. Normalt er søgeteknikken baseret på, 

at man danner sig et billede af, hvordan den eftersøgte genstand 

skal· se ud, hvorefter man med øjnene "scanner", til man genken

der det søgte. Denne proces vil i simple tilfælde ske ved hjælp 

af signaturforklaringen (bortset fra navne o. lgn.), .men hvor 

en sådan ikke findes, eller hvor det drejer sig om egentlig tolk

ning af kortet, så kræves det, at iagttageren selv danner bille

der og mønstre, Som dei kan søges ud fra. 

Ud fra beskrivelsen af "Kombinationspunkterne" må man fore

stille sig et tydeligt markeret punkt med et nabosogns navn an

ført, muligvis tillige med· en linje, der markerer sigtets ret

ning mod nabosognet. 

Kun et kort, nemlig 28-03 Kostræde, indeholder noget der lig

ner denne beskrivelse. Et kortudsnit er gengivet i figur 7 (si

de 26). Det er imidlertid usikkert, om der virkelig er tale om 

kombinationspunkter, nabosognet er Svinø, og arkivet har ingen 

(21): Instruks for landmålerne, § 15, Protokol 1854 A p. 30-31. 
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Fig. 7: Udsnit af Rytterkort 28-03 Kostræde. 
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kort herover blandt Rytterdistriktskortene. 

Der er altså stadig mulighed for, at jeg har overBet en mas

se kombinationspunkter, og de forekommer ikke i nogen signatur

forklaring. 

Beskrivelsen "nedslagne Pæle og omlagte Steene" må i hvert fald' 

ikke forveksles med to signaturer, der ofte forekommer i de under

søgte kort: Vildtbanepæle og stendysser. 

Vildtbanepæle forekommer, men de er oftest forklaret på kort

et og sommetider også i signaturforklaringen (nærmere herom se

nere). stendysser er vist i en enkelt signaturforklaring, men of-

te fremgår deres tilstedeværelse af Asens navn: "Steen-Kiste Agre", 

Fig. 8: Eksempler på stensamlinger, der formodes at være dysser o.lgn. 
"Steen-Kiste Agre" er fra R 26-10, Srnestrup, St.og Ll.Røttinge 
"DYsserne / Marke DOsse 11 er fra R"25-08 Ormsløv 
Den nydelige langdysse : fra R 25-15 Kielstrup 
11 VildbanePæl" er fra R 25-15 Bildsøe. (Tegning MLB) 

"Smaa Dysse Agre" eller lignende. Et par eksempler er vist i fi

gur 8. Derimod findes ikke altid møller i nærheden af "Møller

Engen. 
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8. GENERELT OM RYTTERKORTENES UDSEENDE - OG SIGNATURFORKLARINGERNE. 

Som det blev antydet i afsnit 6 er signaturforklaringerne ikke 

altid tilfredsstillende. I§ 29 i Instruksen står: 

"Paa ·chartet skal Landmaaleren fremdeles sætte en fuldstændig og or
dentlig Forklaring over a.lle Chai'te=Teign, Mærker og Teigninger, hvad 
han ved enhveer har villet tilkjende give, paa det at de sildigste 
Efterkommere liigesaa .tydeligen kan læse Hans Charte, som om han selv 
Var nærværende til at forklare een hver Ting i dens mindste Omstæn
digheder''. 
( 22.) . 

J)esværre lever kun få kort op til disse smukke intentioner, 

som blev formuleret for over 200 år siden. 

På den anden side er det en almindelig udbredt erfaring, at 

_når man er fortrolig med sin·e kort, skænker man sjældent signa

turforklaringen en tanke. Det kan være en delvis forklaring på 

de manglende signaturbeskrivelser i 1/3 af Rytterdistriktskor

tene. 

Som grundlag for en gennemgang af signaturernes forskellig

artethed er alle kortene gennemgået en gang til, og der er lavet 

en beskrivelse af hver af de 17 landmåleres stil med en opsam

ling af de forklarede signaturer, som er benyttet (gengivet i 

bilag 10) . 

(22): Instruks for landmålerne, § 29, Protokol 1854 A p. 39. 
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Da kortene er håndtegnede, er det naturligt at forvente et in

dividuelt præg. :Der er samtidig nogle fælles træk, f.eks. er "skov" 

symboliseret med træer, endvidere er disse træer vist "i elevation" 

(ikke "Lodret projektion", som det fortrinsvis ses i vore dage). 

Derimod varierer selve træets udseende (individuelt præg); dog er 

der i alle tilfælde tydeligvis tale om løvtræer og ikke nåletræ

er. Det er sjældent muligt at skelne egeskov fra bøgeskov . 

. På tilsvarende måde er rrunderskov 11 eller 11 krat 11 vist som små 

træer eller buske, og selv om "elles_ump'., skilles ud som vegetations

type (generelt vi,st som "underskov" eller "krat" kombineret med 

"mose"), så ligner elletræerne ofte skovtræerne i udseende. 

I det følgende vil alle de beskrevne og forklarede signaturer 

blive gennemgået fra en ende af. 

8.1 VEJE. 

Figur 9 viser de variationer, der findes inden for gruppen 

"veje": 

..... - ....... -_ .... 

., .- ........... _ ...... -- ... --·----

-:.--... _ .. , 

Fig. 9: Signaturer for 11 veje 11 i Rytte~distriktskort. {Tegning MLB), 

Scim det ses, er signaturerne placeret i en rækkefølge, der an

giver prioriteringen: -Mere betydningsfulde veje (hovedveje, konge

vej) med fuldt optrukne linjer; almindelige veje med punkterede 
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linjer, mindre betydningsfulde veje (biveje) med punkterede lin

jer, smallere; og særlige typer veje (indgrøftede veje og jagt

veje). Til højre for signaturerne er anført de beskrivelser, der 

er tilknyttet, Som det ses, er der ikke tale om standardisering, 

der er f.eks. 4 forskellige signaturer for "landeveje"·. 

Vejene kan være farvelagt i grå, gul, lysebrun eller brun, men 

da der ikke ser ud til at være nogen systematik i brugen af far~ 

ver, er de ikke uehandlet her. 

Figuren viser alle de· .. forskellige. typer ve jsignaturer, der be

nyttes i Rytterdistriktskortene; imidlertid er signaturen:~:-:::::·;.;::·:. 

langt den mest udbredte, den benyttes ·til "veje", "almindelige ve

je", "landeveje" og eventuelt mindre veje·som "skovveje" og "mark

veje". Alle landmålere·har benyttet denne signatur i et eller fle

re af deres kort. 

Noget sjældnere forekommer "indgrøftede veje", symboliseret 

som vej med grøfter på begge sider. Et enkelt kort viser "jagt

veje" som en grå og gul linjesignatur (Dagenboldt). 

8.2· HERREDS-, SOGNE- OG BYGRÆNSER SAMT GÆRDER. 

I Instruksens§ 13 står: 

"Landmaaleren haver at affatte alle Grændse=Liinier, imellem Herreder, 
Sogner, Byer, Gjerderne imellem hver Byes Vange, og om alle andre In
delukker, enten de falder i Skov eller paa fridt land, som befindes at 
bemærke nogen særdeles og separat Eiend~el. 11 

(23). 

Figur 10 viser de variationer, ·der findes inden for gruppen 

"herreds-, sogne- og bygrænser". 

Herredsskel forekommer ikke i nogen signaturforklaring, og 

kun en enkelt landmåler, Kierulff, benytter en s~rlig signatur 

for "amtssl\;el", de andre landmålere, som har målt langs herreds

eller amtsgrænserne er hermed grebet i en overtrædelse af§ 13. 

Sogneskellene vises med ~alt 7 forskellige lineære signatu

rer, men det drejer sig udtrykkeligt om tilfælde, "hvor ingen 

Giærder ere", hvilket ofte forekommer i enge eller andre ikke 

opdyrkede områder. Med. ·7 :.variationer kan man altså ikke tale om 

standardisering af. sognesignaturerne; dog er der en tendens til 

at sign.aturen _; _____ ·-· benyttes oftere end de andre (den er 

desuden enkel og hurtig at tegne). 

Grænser mellem byer.(ejerlavsskel) har også varierende sig

naturer. Her er der tale om grænser, der ikke er sognegrænser, 

· ( 23) : Instruks for ·landmålerne, § 13, Protokol 1854 A p. 28. 
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Fig. 10: Signaturer for amts-., sogne- og bygrænser. (Tegning MLB) 

og hvor der ikke er gærder. Også disse findes fortrinsvis i ikke

opdyrkede områder. 

"Marke Skiel" er en betegnelse, som hos flere landmålerebe

tyder det samme som "byskel" (Ehlers, Sparck). Dog har Sparck 

i et par tilfælde en uoverensstemmelse metlem signaturforklaring 

og kort; det er gengivet i figur 11 (side 32). 

øverst ses konceptkortet, og fra signaturforklaringen er gen

.givet de signaturer, der har med problematikken·' at gøre. 

I konceptkortet er agerskifter angivet· med -------, men den

signatur er forklaret. som "Marke S (k) iæl imellem Byer", altså 

ejer 1 av s ske 1 . På den rentegnede kopi ( figur 11, nederst) bru

' ges signaturen for "markeskiel" som afgrænsning af åsene. 

Konceptkortet over Ottestrup By (25-09) har en tilsvarende u

overensstemmelse: Også her bruges "Marke·Skiel"-signaturen til 

afgrænsning af de enkelte agerstrimler. 

Nederst i figur 10 findes en temmelig intetsigende signatur: 

''Grændse Skiel, hvor ingen Gierder ere''. Det er Berg, som er op

havsmanden. 
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Fig. 11: Udsnit af Rytterdistriktskort 25-09, Vedbynørre By, opmålt 1769 af 
C.L.sparck. øverst konceptkortet, nederst kopien. Signaturforklaringen stemmer 
ikke overens med konceptkortet. (Tegnet som kalke af MLB). 



. o o a Ao Stee.>1. - ·<;..'e."<l.e r 

,5 lt:.e,,._ G-./:erdc,-

- 33 -

(.Se.:,.,.) 
(71, . .Bru. .... ) 

- ( • !Jr-<M fo.~".e) : . f..eve,,de • eller R ii,- C.-,·ertt er 

f.,.f,J..(..t.,t- Orl<Asfede I~rd f!ii,er, l?ii" eller Ti~e. <ilertier ' G-,'en:(er I 
· . · T, er..e.. c., ~its li1er.ter Levet\q G-t"erder . 

~"?\- G-/c,rder. · 

Fi~, 12: Signaturer for gærder. (Tegning MLB) · 

I figur 12 er gengivet forskellige slags gærder. Den øverste 

signatur for stengærder er brugt af alle landmålere, sommetider 

med sort, til andre tider med rød tusch. Det er en signatur, der 

kan findes mage til helt frerri til de trykte matrikelkort; den fin

des i signaturplanen for trykte matrikelkort fra 1919 (herom nær

mere i anden del af. afhandlingen, 1844-Matriklen). 

Kun i enkelte tilfælde har Seipp og Brun i nogle konceptkort 

brugt en .anden signatur for stengærder. 

Signaturen - benyttes senere især for "risgærder", 

men ser man nærmere på de gamle landmåleres signaturbeskrivelser, 

så er anven.delsen mere nuanceret. 

Som det ses i figur 12, brugtes signaturen (sort eller brun) 

til at symbolisere Tis··gærder, ·jorddige·r, tjørnegærder, 

· o p k a s t e d e g r ø f t e r, ri s - o g s t e g g æ r d e r og t a n g di g e r 

(det sidste forekommer på Spårcks kort over Langø og Tærø). 

Gærderne havde først og fremmest den funktion at holde kvæget 

afskilt fra afgrødeine, og til det formål-måtte et solidt sten

gærde, jorddige eller en "opkastet grøft" være at foretrække. 

Dog. kunne gærderne undværes i ufremkommelige eng- og moseområ

der (det var her, vi fandt signaturer for ''Sogne- og Byskel, hvor 

ingen gærder er"). Imidlertid har en best.emt talemåde overlevet 
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fra datiden: Når kornet var høstet "opgav man ævret" - dvs. man 

lavede hul i gærderne og lod det sultne kvæg æde resterne. 

Man kan levende forestille sig bønderne travlt optaget af at 

reparere ris- og tjørnegærder omkring de modne afgrøder, medens 

de magre, forsultne høveder skuffet kigger på. 

Signaturen~ er således meget udbredt i .kortene, men 

ikke særlig klart defineret. Hos en enkelt land~åler (Berg) bru

ges den.i en grøn udgave som "Levende- eller Riisgærder". 

De 4 nederste signaturer i figur 12 vil mange sikkert associ

ere med "levende hegn", ·især da de ofte er udført med grøn farve; 

men. og.så her er brugen. ikke ·entydig. Man har .. interesseret· sig for 

gærdets ·funktion som en markant, grænse :.. ikke dens topografiske 

l;.arakter (dige, grøft, risgærde, levende hegn). 

Man•kan måske undre sig over den enstemmighed der hersker med 

hensyn til stengærdern.e, men det har vist sig at være en levedyg

tig, signatur .. 

•· .· 8 AGERLAND·. 

I Instruksens§ 9 står: 

"Landmaaleren haver. i behørj.g sammenhæng med sine Hoved-Lii-nier, at 
opmaale og paa Charter beteigne, alt Ager- og Pløye=Land, saaledes 
som det forefinde·s ... han ·opmaaler i Marken heele Aasen og anteigner 
€enhver Mands·Agers Længde i Midten, og :Breederne i bægge Ender." 

. (24). 

·nisse målinger skal indføres i en 

" ordentlig Protocol, som sirj.en nærmere skal 'forklares. na heraf 
· lættel.igen eenhver Ager kan teignes paa Charterne .. 

Paa Chartet skrives tydeligen et hver Ager=Skiftes Navn," 
(25). 

På side. 24 kan ses, hvordan målene (længde samt bredde i hver 

ende, her hhV. mod øst og vest) er angivet i alen i en sådan pro

tokol.. Agrene er· desudEiI).. nummererede i såvel protokol som på 

kort: 

·Agerland findes i signaturforklaringen hos 4 af landmålerne. 

De er gengivet i figur 13 (side 35). 

I dag må man vel erkende, at netop på grund af de store struk

turelle ·ændringer i landbrugets dyrkningsmønster efter udskift

ningerne, vil der være mange mennesker, som ikke umiddelbart kan 

forbinde noget med dette agerskiftemønster. 

Som det ses i figur 13 bestod agerlandet af en række smalle 

(24): Instruks for landmålerne, § 9, Protokol 1854 A p. 25. 
(25): ibid. § 9, ibid p. 26. 
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· Fig .. 13: Signaturer for, agerland. (Tegning MLB) · 
. . -, 

strimler, samlet i blokke; agrenes retning varierer, men den 

er ens inden fpr en blok (= en ås). Lunn gør i sin forklaring 

opmærksom på nummereringen af agrene (der, som nævnt, henviser 

till den tilhørende opmålingsprotokol, ''Ager- og Engprotokol''), 

men Edingers signaturforklaring må siges at give den mest til

fredsstillende karakteristik af agerlandet, han har også for

synet .åsene med navne ( "Tver Agre, Lange Agre"). 

Ser man på Hegelahrs beskrivelse af agrene (signatur nr. 2, 

figur 13), kunne man få det indtryk, at agrenes vidt forskel

lige retning havde til formål at "skille "· den ene ås fra den 

anden, men det er ingenlunde tilfældet. 

Det viser sig nemlig, at agrenes retning. (også kaldet di

rektionen), og dermed pløjeretningen, sandsynligvis hænger sam

men m~d højdeforholdene: Men mens ian i dag i meget regnful-

de områder pløjer langs hØjdekurverne for at undgå erosion, 

så viser det sig, at ,man i datiden pløjede på tværs af hØjde

kurverne for at aflede vandet. 

Figur 14 (side 36) viser Masnedø med 3 gårde, 2 vange og 

alle åsene; agerstrimlernes direktion er angivet med små pi

le. Desuden er indtegnet hØjdekurverne (dog efter et senere 

målebordsblad fra Geodætisk Institut). Som det ses, stemmer 

direktionen godt overens med faldretningen. HØjdeforskellene 

er måske ikke så store, at man bør frygte erosion: ca. 6 me

ter. 

Agerlandet er altså karakteriseret ved de mange agerstrim

ler (bredde 10-30 meter), på kortene er de somme tider forsy-
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Situationen på Masnedø t 772 s.uppleret med højdeforholdene. Pilene an
giver agrenes retning (pløjeretning), Det ses, at man pløjede på tværs 
af højdekurverne. (Tegning MLB), 
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net med en grå eller farvet skygge (som det ses i figur 11, 

side 32, nederst). I en r~kke kopikort er agre og åse farve

lagt i diskrete lyse nuancer (gul, lysebrun, lyserød) således, 

at vangene tydeligt kan skelnes fra hinanden. 

8.4 . BYGNINGER, HUMLEHAVER, KÅLHAVER, 

I Instruksens§ 12 står: 

"Kjøbstæder, Herre-Gaarde, Bonde-Byer, enkel te Gaarde opmaales 
liigeledes efter deres Situation og Strækning, og paa Charterne 
exprimeres Frugt~ og KaalhaugepLadser, og de Indelukker, som 

.maatte forefindes at indeholde Ager-Land, Eng og Humle Hauger." 
(26), 

( Sto<kflt:t) 

Fig, 15: Signaturer fo·r bygninger og humlehaver, (Tegning MLB), 

Figur 15 viser signaturer for bygninger og humlehaver. At

ter giver Edinger den mest omhyggelige beskrivelse: Han viser 

en landsby med gårde og huse, indhegnet af risgærder. 

I figur 6, Skafteløv By, opmålt 1768 af Kierulff (se side 

23) ses, at haverne er exprimeret, som om hvert enkelt beds 

ejendommelige (kors)iorrn og placering har haft betydning. 

(26): Instruks for landmålerne, § 12, Protokol 1854A p. 28, 



- 38 -

Bygninger.vises i plan, men som det ses af figur 15, har 

nogle landmålere valgt at vise bygninger i elevation, når de 

ligger uden for byens jorder, altså i tilgrænsende områder. 

Et interessant spørgsmål, som endnu ikke er afklaret, .dre

jer sig om, hvorvidt bygninger er tegnet i grundplan, eller 

om f.eks. den firelængede gård bruges symbolsk. 

I Instruksens§ 12 berøres .dette meget let: 

"Kjøbs.tæder, Herre-Gaarde, Bonde:;.Byer,:enkelte Gaarde opmåles 
liige1edes etter deres Situation og Strækning .. , " 
(27). 

Det er mit indtryk, at nogle af 1a1:dmålerne gør sig umage 

for at angive bygninger i grundplan, men~ andre ikke gør det; 

ja endog tilføjer. kortena nogle meget fantasifulde gengivel

ser af ·byg.ning~r. Et eksempel på dette ses hos den ellers så 

tilforiadelige Vitus Edinger: 

I 26-13 Ørslev er kirken i konceptet tegnet i profil ~ 
· men i kopien. som en slags grundrids: ~ 
. I 25-03 Gudum ligger kirken ved siden af vandmøllen,~ 

og 1 kopien som: w ~ 
· i k~ncep~et vist som:. Q---v<>d--

~-

Fig. 16: Uddrag fra bilag lo :Vitus Edinger. 

I denne figur er gengivet nogle eksempler på Edingers fan

tasifulde gengivelser af .kirker: Øverst ses Ørslev Kirke; den 

er i konceptkortet tegnet i profil, men i kopien har han teg

. net noget, der ·-godt ·.kunne være kirkens grundplan. Derimod er 

Gudum Kirke gengivet i to højest ulige.former, navnlig den sid

ste er usædvanlig. 

Det er fristende at undersøge dette spørgsmål nærmere, net

op kirker og større herregårde må være velegnade at starte 

med, idet man her har en god chance for at vide, hvordan disse 

bygningers grundplan var i 1768 (28). 

(27): Instruks for landmålerne, § 12, Protokol 1854 A p. 28 
( 28) : Problemet m_ed kirkernes grundplan tages. op i afhandlingens anden del 

om 1844-Matriklen, p. 102 ff. 
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8.5 BEVOKSNING: ENG, SKOV, MOSER ETC. 

I Instruktionen står om engene: 

"Engene, Eng-Plætter.og Eng-Huller opmaales liigeledes. Ved Opmaa-
,<.Jingen anmærkes hver Mands angivne Andeel, og exprimeres paa Char

terne efter deres naturlige Figur og Beliggenhed, saa at derefter 
Engen kan til Quadrat Alen bereignes. Landmaaleren udforsker lii
geledes Engenes. rætte Navn, og skriver dem paa Charterne" 
(29). 

:De tre første .signaturer i figur 1 7. ( side 40) viser eng sig-

.. naturer. I mange tilfælde er eng blot angivet med grøn farve, 

men der kan være tilføjet en ''græssignatur'' på den grønne bund

farve (evt. græssignatur~alene i konceptkort, der ikke er farve

lagt). På et af Bergs kort har engen tjørnerevler, men der fin

des·også eksempler på·landmålere, som har benyttet en fælles 

signatur for "Eng ·og Mose" eller "Mose og Siid Eng med Wand". 

(se signatur nr. 10 i figur 17). 

1 Instruksens§ 11 står om skove: 

"Alle Skovene med deres Omkreds og dens Bug.ter, alle i dem liggende 
Huuse" Ager·'-Land, Søer, stoere og aabne Pladser til Eng og Græsning, 
opmaales paa det nøjeste· og bringes i Chartet .. , Landmaaleren tilhol
des at giøre Forskjell paa Under-Skov. og Stoei' Skov; liigeledes ·hvor 
Skoven er tynd og aaben, at beteigne den med faa Træer, men hvor Sko
ven. er tættere og tykkere,· da at beteigne den med flere Træer. . 
•• ,. Skoven.es og Skov-Skifternes rætte Navne skal liigeledes hos· skri
ves; og df!n Deel, som eenhver sig. tilholder, an,mærkes." 
(30). 

I f.igur 17 (side 40) er gengivet .signaturerne for storskov, 

underskov og krat. Som tidligere. rniavnt kan disse signaturer tje

ne som eksempel på såvel forskelle som fælles træk i Rytterdi

striktskortlægningen. 

Forskellene består først og fremmest i den individuelle må

de at tegne et .træ på; her viser især Storm og Ehlers (måske in

spireret af hinand~n ?) nogle særegne tolkninger af disse plan

tevækster. 

Fælles er, at træernes løv er farvet grønt, eventuelt mør

kegrønt, og skovbunden i en lysere grøn farve, sommetider ses 

græssignatur, penselstrøg i. afvigende farve, "streger" eller 

''prikker'' s~m vist i figur 17. En del l~ndmålere lader deres 

træer kaste skygge mod hØjre. 

(29): Instruks for landmålerne, § 10, Protokol 1854 A p. 26. 
(30): ibid. § 11, ibid. p. 27. 
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lillj n,etl.. T,·c!rne 'Revler. 

~ -~~· .., 

J,øv, .Sloer S><ov, 
'5Lor .S~ov mc<i. .J<rqt. 
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.· Vnde.r, · Sl<Ov U&:.rrn, EJ, le,-•) 

Eli< .M.oser. 

El.1.,,, Mo.,,er . (..Sto ,..,,, ) 

Ndr .M.aser, .Andre J.toser, Jt.oe.se.r, 
. 'rue. .faf:o.jer 03 SU""f'9' Sled.er, J1.ot,er 
hvor- L.nflUt. ~n,e.s1<ie.r er I Tuerno.se.r, 
.Ho,e. ~ ~,uJ. i.And., E:119 ~ .Nc•e-, Mo.er · 
~1 ,S iid. Enj "1ed: 'W<>11d. , "R.J r, J1.o.5e,. ~ 

'V<lndhu/ler, hoser "3 t/ll.rnp,je. .5f.etl.er 

r:i tJ 
.M.c,ser hvor '1'orv er 
.Sl(aa.r~ 1 To~mo.ser, 
']'clrve G-i-nve., Xt!lrvc $~i'ær1 
]{vor" Tårv Sl(iet'es eller 
er JK~~n..., '1'orve. .ftneser . 

.A.nbhe.· ,j[d:f.er, -./vJ.J,,,c ?/tut.ser 
liL 6-ras"ing . 

f b k 'ng· Eng, skov, moser etc. ('l'egning MLB) Fig. 17. Signaturer or i evo ,._sn1. · 
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Som et særligt fælles træk gøres opmærksom på, at alle land

målerne viser træerne i e.levation, og ikke som det oftest ses 

i dag: I en slags fugleperspektiv, som får dem til at ligne 

små cumulusskyer (31). 

De "stoere og aabne Pladser til Græsning" kan være vist som 

den nederste signatur i figur 17: "Aabne Sletter" og "Aabne Plad

ser til Græsning". !Øvrigt er det et spørgsmål, om landmålerne 

har kunnet fØlge Instruksen så nøje, at tætheden ~f træer på 

kortet virkelig korresponderer med skovens tæthed. 

Krat og underskov er vist med nogle buskagtige signaturer, 

ikke ulig de signaturer, ·som samme·landmålere benytter til el

lemoser. For.skel len kan ·bestå i, at mens bundfarven for krat er 

mere grøn, så er bundfarven for ellemoser lidt mere blålig. 

t Instruksens§ 12 står: 

"Landmaaleren skal f;remdeles paa Chart~rne affatte Overdrevene og 
udtrykke om paa dem findes Træer· ell_er ei. Heeder, Tørve-Moeser, 
Moradser, Søer~ Aaer og Bække, Veye·, Strand-Kyster opmaales nøjag~' 
tigen, og afteignes paa Chartez:ne ."tydeligen og distinctiv." 
( 32). 

Tørvemoser og moradser findes i form af signaturer som vist 

i figur 17 (side 40) - oftest sammen. med signatur~r for rør, 

der, hvis de. er sjusket tegnet, let kan forveksles med græs

signaturen i engene. Ofte er<moserne farvet i en mere blågrøn 

kulør end engområderne. 

Tørvemoserne er let genkendelige for enhver, der har været 

i områder hvor der skæres tørv; de kan desuden være forsynet 

med brun farve. 

8.3 VANDOMRÅDER. 

Vandområder, dvs. søer, vandhuller, åer, bække og grøfter er 

gengivet som Vi~t i iigur·1s (~ide 42). 

I modsætning til, hvad .der ellers har været pointeret i 

Instruksen, findes disse. vandområders navne så godt som aldrig 

nævnt på kortene (navnlig ikke større åer og bække). Enkelte 

landmålere angiver.dog ~Øbsretningen for åer (bl.a. Ehlers). 

Vandområder farves i dag altid blå; det er de også i nogle 

af Rytterdist~iktskortene (af Brun og Kierulff). Imidlertid 

(31): Se afhandlingen om 1844-Matriklen p. 99 ~ellerforsiden af samme 
(32): Instruksen for landmålere, § 12, Protokol 1854 A p. 26. 
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Vånd.kuller 1 Wa"d ,Ste1.d.er . 

.Såer 03 FiskeJ.am""e, V""d. St:e.der. 

.J1ou.r$ lhi:1tt1~~at'Q.l,,'P\;,,,3 ) 2102.'icke. , ..M.o.Jcrs 
Ud~ro.wa.Ll\!j 1 Po",...,..c GrQ.v,er e.lJ.e.r ~ter , 
Gr&{fer, .A.Ae eller .:llek, G-r;,ff, AQer, 

Wind G-roy!er. 

' 

Ao.er. 

6rofter me<l. Vcwi ud< {;fb,y.lalv-) 

J,.ne (:&se.l"-lt,) 

Fig. 18. Signaturer for vandområder. (Tegning MLB). 

er vandet i størstedelen af kortene mere grønt end blåt, som

metider helt grønt. Dette gør det vanskeligt at skille vand

huller og søer ud fra engområderne. 

Kortene blev jo farvelagt med akvarelfarver, og gode blå pig

menter (ultramarin, kobalt) har for malerne altid været proble

matiske; de er sjældne i naturen og derfor dyre. Man kan fore

stille sig to fo,klaringer på vandområdernes tu~kisgrønne far-

ve: Enten har man brugt et billigt blåt pigment, der efter

hånden er falmet ·(f.eks. "Pariserblåt''), eller man har fra be

gyndelsen spædet den blå farve op med rigeligt grøn. Den før-

. ste forklaring forekommer. mest rigtig,. og det har først nu af

sløret sig hvilke landmålere, der brugte billige farver, og 

hvem, der var kv.alitetsbevidste (33). 

/ Lige som de øvrige vandområder er grøfter som regel far-

vet grønne eller blågrønne; men Lunn, Kierulff og Hegelahr vi

ser brunfarvede grøfter i deres signaturforklaringer. vandet 
' 

har måske ikke været helt friskt. 

Hegelahr har i sine kort nogle usædvanlige signaturer for 

(33): Som det fremgår af afhandlingen om 1844-Matriklen p. 83 ff ses den 
grønne farve ofte på havområder i gamle kort. Imidlertid er visse 
blå pigmenter tilbøjelige til at blive grønnere med aldere~, f.eks. 
"pariserblå" eller "berlinerblå 11

• 
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å og grøft: De ligner jernbanesignaturer (34), og de er ens, 

bortset fra at "Grøfter men Vand udi" er mærket "C".og åer er 

mærket "D". 

8.7 HØJDEFORHOLD . 

. I Instruksens § 12 står: 

ffDa Landmaalerne komme i hver Krog og Hjørne af Landet, kan:de med 
meget ringe U=mage tillige aftegne Situationen af Bakker, Høyder, · 
Forhøjninger og Dale, som til Militaire og Oeconomisk Brug kan væ
re paa adskillige Maader nyttigt." 
( 35). 

oøoooøa • •o•~ ,5tcen. • JJ.y'sser (.:J tor,...) 

Fig. 19. signaturer for bakker, høje og dysser. (Tegning MLB), 

Figur 19 viser nogle signaturer for høje og bakker, vist i 

form af bakkeskravering. 

Mange af højene var samtidig stendysser, og svar~nde til, 

at stengærder blev vist som ct.u:ra,,.xu:,, er stendysser vist som 

i figur 19. Andre eksempler blev vist i figur 8 (side 27). 

8.8 ANDRE SIGNATURER. 

I Instruksen for landmålere omtales en række· ting, som skal 

beskrives, uden at det udtrykkeligt nævnes, at de skal anfø

res på kortet: 

§ 21: 

( 34) : 

( 3 5) : 
( 36) : 

"Landmsalerne skulde beskrive Væjr- og Vand-Møller efter deres 
nærværende Forfatning og anteigne, hvilke der ere Aargangs- og 
hvilke Græs- eller Skvatmøller." 
( 36), 

Der fandtes ikke jernba~er i Danmark i 1768. 
Instruksen for landmålerne, § 12, Protokol 1854 A p. 28 

ibid. , § 21, ibid. p. 36 
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"Fremdeles haver Landmaalerne at beskrive ald anden Herlighed væ
re sig Fiskerie i Stranden, eller Indlandske Søer og Aaer, Kalke= 
Brud og andet, samt anføre, hvor meget enhveer sig tilholder." 
( 37 ). 

og i§ 26: 

"Alle i Sognet værende Fabriquer, Kalk-Brænderie, Teigl-Brænderie 
eller anden Indrætning beskri~er Landmaaleren efter deres nærværen
de Tilstand eller Forfatning." 
(38). 

Ser man efter på Bugges oversigtskort over Antvorskov Ryt

terdistrikt (bilag 1 nr: 72), kan man forholdsvis nemf finde 

og identificere virid- og vandmøller i området. Derimod er der 

ingen landmålere, der har vist møller i signaturforklaringen; 

de kan derfor være vanskelige at finde. 

Et udvalg af arkivpakkerne (der består af Ager- og Engpro

tokoller som er opmålingsprotokoller, Beregningsprotokoller og 

Taxationsprotokoller) er gennemgået med henblik på at finde be

skrivelser svarende til de nævnte fra§ 21 og 26, men uden po

sitivt resultat. 

Den store interesse for sondringen mellem "Aargangs-, Græs

og Skvatmøller" vil ikke her blive kommenteret, da jeg alde

les mangler indsigt i disse forhold. 

Figur 20 gengiver nogle få signaturer, som tidligere har væ

ret omtalt. 

li. W.ldbo.ne 'Pa1k 

~ Wl ldbo.ne 1'otle. 

Fig. 20. Signaturer for sandhuller og vildtbanepæle. (Tegning MLB). 

Det drejer sig om sandhullerne; de blev kort omtalt side 

21. De er her symboliseret med prikker, en billedlig signatur, 

som vel forekommer de fleste helt indlysende (det bruges ofte 

i skoleatlas som "ørken"). 

(37): 
(38): 

Instruktion for landmålerne, 
ibid. 

' § 21, Protokol 1854 A p. 36. 
§ 26, ibid. p. 37. 
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Vildtbanepæle blev omtalt side 27 og vist i figur 8, de er 

tillige gengivet i nogle signaturforklaringer som vist i figur 

20. 

Funktionen af vildtbanepæle: Det var skelpæle, som skulle mar

kere grænserne for de kongelige vildtbaner. Vildtbanepæle var 6 

Alen høje ege- eller fyrrestolper, tilhugget i firkanter på 10 a 
12 tommer, mens_ vildtbanesten var (og er)' ll, til 2!, meter høje, 

slanke granitsten med kongeligt monogram m.v. (39). 

Endelig en detalje, som ses i nogle få kort af SpMrck og Stock

fleth: De har forsynet landsbyernes fælles jord (farten) med nog

le grå eller lysebrune pletter, som næsten må være brolægning. 

Fænomenet er dog ikke forklaret nogen steder. 

9. THOMAS BUGGES LÆREBOG FRA 1795. 

111otfjcurnt!fre 'S orc/ccsnittgcrt 

Børfte 5Z) e e 1, 

!);1911 tnn, €J1omctric, 9)[011,trt9 onomctrie 

09 2~111imnnri119. 

'.tf)omoll 'iau~gc, 
{Ju~icttMb ~9 '})r*JTor f U'It1tl}m11'11iEcn u~ ~(nrottomir/1 \\tb 

.SU..t-bmg~,m~ ltnil.crf(tt1, L'tetor I ~J'/1fri;on,,iif \Jfb €·.l!r.,[rar 

fm, N1:b!(m itf !JJi~cn(co.6crnc4 Ødf!i16Cr DJ 1fco.l't1ni!r , 
2rnbon, ~tof~brm, '})nri~, .m.c:&rnVn'Cn ;, W.nnV'iftn · 

119 ~ronb~imt. 

---<S-0••=---

•><===== ~~-====== 
Jtieorn~~»n, 179s 

!t.ryH JIIIQ !;iof~oo~nnl>lrt e. '}:)"o II f fr n f torfof 
~o, im. e,,rc. 

(39): Kirsten-Elizabeth Høgsbro (1977) p. 251 ff. 
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Overlandmåler Thomas Bugge, der var ansvarlig for 1768-opmå

lingen udgav i 1795 en lærebog, hvis titelblad er gengivet på 

side 45. 

Bogen findes i Det kongelige Bibliotek (40); den kan ikke hjem

lånes, men kan studeres på læsesalen. Jeg har nedskrevet de para

graffer der har med korttegning at gøre; de er renskrevet i bilag 

11. 

Når det findes.relevant at inddrage Bugges lærebog fra 1795 i 

denne sammenhæng, er det fordi Bugge som ansvarlig leder må have 

præget arbejdet i en ikke ubetydelig grad, og fordi erfaringer 

fra Rytterdistriktsopmålingen næsten uundgåeligt må have været 

det basale grundlag for hans beskrivelse af metoden for opmåling 

i 1:4000. 

Hvorfra netop dette målforhold stammer, ved vi ikke med sik

kerhed; jeg har fået oplyst, at man i Sverige på samme tidspunkt 

brugte i:4-000 Hl 

·således: 

"åkerkartor"; men Bugge argumenterer for brugen 

"De speciale Landmaalings=Karter bør opmaales med saa megen Flid og 
Omstændel~ghed, at man paa dem kan kiende ei allene Agerland og Eng
bund efter Aasene, Faldene og Skifterne, Moser, Krat, stor Skov, 
Søer, Veie o.s.v., men endog at man derpaa kan eftermaale epkelte 
Agere, Enge og Mose=Lodder, hver enkelt Nand tilhørende. Dette er 
Aarsagen hvorfor Maalestokken maae tages saaledes, at man derpaa 
kan tage enkelte Alen; og dette kan Skee, na~r man bruger en halv 
Decimal=Tomme til at betegne 100 Alen; thi naar denne halve Tomme 
deles i 10 lige store ·Parter eller ha·lve Linier, saa bliver en halv 
Linie= 10 Alen; og den halve Linie kan efter den geometriske Maale= 
stok ved Transversaler af Tverlinier deles udi ti Dele (§ 156 Geom) 
af hvilken en tiende Deel bliver en Alen. Efter Kortbladets Længde og 
og Brede (§ 30) indtager det efter denne Naalestok 3000 Alen i- Læng
de, og 2000 Alen i Brede; og et ~arteblad indeholder i alt 6 000 000 
Quadrat Alen (§86 Geom), og 428 /7 geometriske TønderLand, naar 
en Tønde Land tages til 14 000 Quadrat-Alen" 

( 41) . 

Det vil kræve større talbegavelse end jeg er i besiddelse af, 

at erkende hvorfor netop dette forhold mellem tommestokken og 

virkeligheden er indlysende~ men man må notere sig, at der er ta

le om decimaltommer (altså ikke den 12-opdeling der ellers er 

fremherskende). Se iøvrigt bilag 12 med hensyn til oplysninger 

om måleenheder. 

I 1768 havde kun få ejendomme i landet gennemgået en udskift

ning (skoleeksemplet var Bernstorffs udskiftning af Gentofte, Or-

( 40) : 
( 41) : 

gO 
Katalog nr. 18, -28 
Bugge (1795) § 90 p. 477. 
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drup og Vangede byer i 1764-66, allerede her var der tale om mål

forholdet 1:4000). 

Bugge skrev i lærebogen fra 1795: 

· "Dersom den opmaal te Bye er endnu i Fælledskab, h vi 1 k e t ·sæd van = 
1 i gen er Ti 1 fæ 1 de t , da maae man videre foretage en special 

Opmaaling " 
(42). 

og man kan heraf slutte, at lærebogen henvender sig til landmå

lere, som forventedes at skulle opmåle og foretage udskiftnings

forretninger. 

§ 94 hos Thomas Bugge beskriver udførligt, hvorledes en sådan 

opmåling og udfærdigelse af kort i 1:4000 foretages ved hjælp af 

målebord, diopterlineal og kæde. Da det er ganske interessant at 

læse denne levende beskrivelse af den metod~ som sandsynligvis er 

benyttet ved opmålingen af Rytterdistrikterne 1768-72, er den gen

givet i sin helhed i bilag 11. 

Med hensyn til Bugges anvisninger for udformning af kortene, 

der også kan læses i bilag 11, så er de jo nedskrevet 10-15 år 

efter og antagelig på basis af erfaringer med Rytterkortlægnin

gen; derfor er de ikke inddraget i denne del af afhandlingen. 

I stedet indgår disse anvisninger som en del af baggrundsstof

fet for- beskrivelse af kortene til 1844-Matriklen. 

10. AFSLUTNING - DET VIDERE ARBEJDE. 

På dette stadie af arbejdet må jeg af tidsmæssige grunde af

slutte studiet af "Den specielleste Landmaaling" med følgende kon

klusion: 

I betragtning af landmålernes individuelle uddannelsesmæssige 
. ' 

baggrund,· har Rytterdistriktskortene et fælles præg, som sandsyn

ligvis skyldes Overlandmåler Thomas Bugges stadige opsyn med ar

bejdet. ~et er tydeligt, .at nogle signaturer allerede d~n gang 

var helt standardiserede (f.eks. stengærder), men der er samti

dig en række individuelle træk i udformning og brug af signatu

rer. 

Samtidig med, at denne signatursamling forhåbenUig kan være en 

hjælp for andre brugere af Rytterdistriktskortene, så skal den 

danne basis for Videre studier af signaturudviklingen og den til

tagende standardisering af de senere økonomiske kort, nemlig ma-

(42): Bugge (1795) § 94 nummer 17, p. 489. 
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trikelkortene fra 1844-Matriklen. 

Kortværket for 1844-Matriklen omfatter ca. 30 000 kort i arki

vet og 15 000 ibrugværende matrikelkort, så det er ikke tanken at 

gennemgå dem alle. 

Cirka 10% af arkivkortene (dvs. alle kort over Fyn, Langeland 

og en lille del af Sjælland) har jeg tidligere gennemgået i forbin

delse med opbygning af en EDB-registrant, og på basis af dette 

kendskab er det meningen at forsøge at indkredse udviklingen af 

kortenes udseende og tematiske indhold fra begyndelsen af 1800-

tallet til i dag. Dette arbejde skal nås inden for det næste år. 

Af hensyn til interesserede kortbrugere er afhandlingen for

synet med et stikordsregister, men iøvrigt må henvise til littera

turlisten. 

November 1987 

Marie Louise Brandt. 
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Eshol te, Kirkerup, Lorup Byer. Kop. 1771 H.E. Dagenbo'ldt .••••• 11 
Gyldenholm Hovedgård (Gimlinge og Rappenborg Kobler) Opm. 
1769 I. C. Seipp ........•••••.•..........••.......••.•......... 12 

Halkevad og Skørpinge Byer. opm. 1710 C. Ehlers •••••••••.•••.• 13 
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Lystager Hovedgård. Opm. 1769 H.Hegelahr. Konceptkort .••••••• 25 
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1· 
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Pr. og kass •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 
Kindertofte og Grøfte Byer. Opm. 1768 H.E.Dagenboldt •.•••.•••••••••.•••.• 36 
Kindertofte overdrev. Opm. 1769 F.C.Stockfleth. Konceptkort •••••••.•••••. 37 
Kindertofte Overdrev. Opm. 1769 F.C.Stockfleth ...• ~ ••••.•.••••.•.•••••.•• 38 
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Pr. og kass ••••••••••••.•••••.••••••.•••.•••••.••••••••.•••••••• · ••••••••• 39 

25 - 07 Lundforlund By. Opm. 1770 C.Ehlers .................•.•................... 40 

25 - 08 Herrest;rup, Nordrop og Skafteløv Byer m.m. Opm. 1768 L.M.Kierulff. 
Konceptkort •.•• · ..•••••.••.••••.••••••••••••...••.. , ••.•••••.•.•••••••.••• 41 
Herrestrup, N.ordrop og Skafteløv Byer m.m. Opm. 1768 L.M.Kierulff. 

· Kopikort. Att. T.Bugge ••.•.••..••• , .•.••••.•.••.••••••••••••.•••••.•••••• 42 

25 - 09 

25 - 10 

25 - 11 

25 - 12 

25 - 13 

25 ._ 14 

25 - 15 

Ottestrup By. Opm. 1769 C.L.Sparck. Konceptkort •.•••..•••.•••••••.....••• 43 
Ottestrup by. Opm. 1769 C.L.Sparck: ..................•.•.............•... 44 
Ottestr.up By. Opm. 1769 C.L.Sparck. Kop. og indd. 1771 J.C:Seipp •••••.•.• 45 
Vedbynørre By. Opm_. 1769 C.L;Spårck. Konceptkort •.••. · •••••••.•.••.•.•••.• 46 
Vedbynørre By. Opm. 1769 C.L.Spirrck •..•••••.•..•. ~ ........ · •.••••••.•••••• 47 
Vedbynørre By. Opm. 1769 C.L.Spårck. Indd. 1772 J.C.Seipp. Pr. og kass ..• 48 
Vedbysønder By (Del). Opm. S. Ive·rsen ..................................... 49 
Vedbysønder og Dævidsrød Byer. Opm. 1769 C.L.Sparck. Pr. og kass ......... 50 
Vedbysønder og :cæv-idsrød Byer. Opm. 1769 C.L.Sparck. Udsk f.s.v. angår 
Vedbyseinder By 1793 C.Ehlers ••••••••••••.••..••••••••••••••• - .••••••••••. 51 

Skovse By. Opm. 1768 A.N.Borch. udsk. 1792 A.L.Rørbye. Kopikort. 
Att. T.Bugge. Pr. og kass .•.•.•.•.•••••.•••..•.. , .•.•••.••..•.•••.••••••• 52 
St. og Ll. Valby og Jembjerg Byer samt Brorupgård Hovedgård. Opm. 1769 
A.N.Borch. Konceptkort .•...•...•••..•..••..•••.•.•.•••••.• , .••••..••.•..•. 53 
St.og Ll. Valby og Jembjerg Byer samt Brorupgård Hovedgård. Opm. 1769 
A.N.Borch •.••.•••.••.•••.•..•••••..••.•••.•••.•••••••.•••.•••.•••••••.••. 54 
.Antvorskov Hovedgårds Marker. Opm. 1768-69 Th.Bnm og J.C.Seipp. Kop.og 
indd. 1772 J.C.Seipp •.•.••.••••••••••••••••••••••...•••••••.•.•.•••••.•.• 55 
Antvorskov Hovedgårds Skov(Lammehave, .Ålsøvænget, Kallen, Nykobbel, 
Horsevænget, Efterput). Opm. 1768 Th.Brun •••.•.••.••••••••••••••.••..•••• 56 
Antvorskov Slots Enemærker i Skoven. Opm. 1768 Ih.Brun •.•..•..•.•.•••..•• 57 
Antvorskov Slots Hovmarker. Opm. 1768-69 Ih.Brun og J.C.Seipp. Koncept ••. 58 
Antvorskov Slots Hovmarker. Opm. 1768-69 To.Brun og J.C.Seipp ............ -59 
St.Peders Sogn (Holmstrup, Hyllerup og Landsgrav Byer). Opm. 1768 
I.N.Berg ......•......••..............••.........•.........•...•.......... 60 
Hyllerup By (en Gård). Opm. 1768 I.N.Berg. Udd. 1771 J.C.Seipp ........... 61 
Landsgrav By. Opm. 1768 !.~.Berg. Kop. J.C.Seipp ......................... 62 
Landsgrav By (En Gård). Opm. 1769 I.N.Berg. Udd. 1771 J.C.Seipp .......... 63 

Bjergby By. Opm. 1769 J.C.Seipp. Udsk. 1794 C.Ehlers. Konceptkort. 
Pr. og kass •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 64 
Bjergby By: Fuldf. 1770 P.Storm ......................•.............•..... 65 

l!arres.tced., Sludstrup pg Sørbylille Byer. Opm. 1769 L.M.Kierulff. .....••.. 66 
Harrested, Sludstrup og Sørbylille Byer. Opm. 1769 L.M.Kierulff. Udsk. 
1792-93 C.Ehlers. Konceptkort. Pr. og kass ...••• r, ....................... 67 

Næsby, Ollerup, Sorterup·og Tyvelse Byer. Opm. 1769 E.C.Stockfleth. 
Konceptkort .••.•..••....••.•••••.•••.••••••.•.•.•••.••.•.••••.•..•.••.••• 68 
Næsby, Ollerup, Sorterup og Tyvelse Byer. Opm. 1769 E.C.Stockfleth. 
Delvis udsk. 1790 li.Bidstrup. Pr. og kass ..•...•••.•••..••••.••••.•..•••. 69 
Bildsø By. Opm. 1769 C.Ehlers .......................................•.... 70 

Bilag 1, side 1: Fortegnelse over Matrikelarkivets Rytterdistriktskort. 
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25 - 15 Bildsø By. Opm. 1769 C.Ehlers. Udsk. 1791 li.Bidstrup. Konceptkort. 
Pr. og kass ••••••••.••••••••••••..•••.•••••••••••••••••••.•••••••••.. 71 
Det Antvorskovske Rytterdistrikt. Samlet og tegnet 1771 T.Bugge. 
Oversigtskort. Målforhold ca. l:24.000 ••••••••••••••••••••••••••.•••• 72 
Kelstrup by. Opm. 1768-69 C.Ehlers .................••.....•.•........ 73 
Kelstrup by. opm. 1768-69 C.Eh.lers. _udsk. 1790 li.Bidstrup. Koncept. 
Pr. og kass ........................................................... 74 
Kirke Stillinge By. Opm. 1768-69 C.Ehlers .........•.•......•......•.• 75 
Kirke stillinge By.,Opm. 1768-69 C.Ehlers.Udsk.1790 H~Bidstrup. 
Konceptkort. Pr. og kass ••••••.•••...•••••••••• , , •••••••••••••••••••• 76 
N:esby Ved Stranden. Opm. 1768-69 C.Eh.lers ••••••••••.••.•••••••.••.••. 77 
li<.sby ved Stranden. Opm. 1768-69 C.Ehlers. udsk 1790 li.Bidstrup. 
Konceptkort. Pr. og kass .•••..••••• · •••••••••••••••.•••••••.•.••••••.• 78 
Øster Stillinge By. opm. 1769 C.Ehlers •••••.•••••••••.••••••.•••...•• 79 
Øster Stillinge By. Opm. 1769 C.Ehlers. Udsk. 1790 li.Bidstrup. 
Konceptkort. Pr. og kass ••••.••••..•.••••.••••••••••••.••••••••.• , ; •• 80 

25 - 16 Årslev, Sønderup og Hallelev By. Opm. 1768 C.C.Gercken. Udsk f.s.v 
angår Hallelev By 1791 H.Bidstrup. konceptkort ••.•••..••••••••••••••• 81 

25 - 17 Ha.lseby Sø og Tårnborg Kobbel. Opm. 1769 J.C.Seipp. Konceptkort •••... 82 
Halseby Sø og Tårnborg kobbel. opm. 1769 J.C.Seipp ••.••••• , ••••.•••.• 83 
Halseby Sø og Tårnborg Kobbel. Kop. og Indd. 1771 J.C.Seipp .••••••••• 84 

25 - 18 Forlev og Venmelev Byer. opm. 1769-70 C;L.Spårck. V=IIllllelev indd·. af 
A.Juel. pr. og kass ••.•• ; ••..••••••••••••••••••.••..•••••••••.••••••• 85 
Ormslev By. Opm. 1769-70 C.L.Splirck ..............••.....•...••••..... 86 
Ormslev By. Opm. 1769-70 C.L.Sparck. Konceptkort .......•............. 87 

Præstø Amt, Vordingborg Regiments Rytterdistrikt. 

26 - Ol Vordingborg Regiments Rytterdistrikt. opm. 1720 Willarst.Oversigts-
kort ca. 1:40.000 .•........•...........••........•.•.....•..•........ 88 

26 - 02 Bårse og Brorskov Byer. opm. 1770 I.N.Berg. Konceptkort .••..•••••••• ,89 
26 - 03 Beldringe Hovedgård og Dyrlev m.fl. Pr. og kass •••.•••....••.••.••.•• 90 

26 - 06 Balle By og Sagby Mølle. Opm. 1772 P.Storm •.•...•....••....•........• 91 
Kallehave By, Ellebrudsgård og Rødsbjerggård. Opm. 1771-72 C.L.Sparck. 
Konceptkort .•.••••.•.•••••..••.•.••..•.••.••••.••••.••••.••••...•..•. 92 
Langø Ø. Opm. 1771 C.L.Sparck .....••..•............................... 93 
Stensby By og Langel:æk Mølle. Opm. 1772 C.Ehlers ........•............ 94 
Tærø jl). Opm. 1771 C.L.Sparck. konceptkort. .•.•••••..••••.....•••••••• 95 
Vestenbæk og Vranggårde. opm. 1760 (1770?) C.Ehlers ...•.••••••.•••.•. 96 
Viemose By. Opm. 1772 C.Brinck ..•••..•••.•••••.••••••••••••.••••.•..• 97 

26 - 07 Mern Sogn. Udac .. .(,_Lli".3!?.<:"..Hr.Z..) ............................... 98 

26 - 10 Nørre Smidstrup, St. og 11. Røttinge Byer. opm. 1771 P.Stockfleth •••• 99 
Snesere Torp By. Opm. 1772 P.Stockfleth ••..••••••••...••.••••••••••• 100 

26 - 11 t;;rurnløse, Skallerup, Stokket Overdrev, Teglstrup og Udby Byer. 
Opm. 1771 I.N.Berg. Kopikort. ........••.••..............••.......... 101 

26 - 13 Ørslev og Fæby Byer. Opm. 1770 V.F.dinger ..............•.....•....... 102 
Ørslev og Fæby Byer. Opm. 1770 V~Edinger •.••....•••••..•.•..••••.•.• 103 

26 - 14 Lekkende By. Delvis indd. i kobler og tegnet 1773. C.L.Sparck .••..•• 104 
Øster Egesborg sogn. Opm. 1770 V.F.dinger •.••.•••..•.••••..••.....••• 105 

28 - 01 Hammer By. Opm. 1771 H.Hegelahr ........•.................... : ....... 106 
!lammer-Torup By. Opm. 1772 c.c.G.rcken ...............•...........•.. 107 

28 - 03 Avnø. opm. 1770 C.C.Gercken ... : .............................•....... 108 
Koestræ:ie By. Opm. 1771- H.Hegelahr. Konceptkort ••••..•.••.•••..••.• 109 

Præstø Amt, Vordingborg Rytterdi~:td.kt. 

28·- 03 Køng By. 0pm. 1770 P.I.Viborg ........•.........•.. : ................. 110 
Køng Gårde. (Del af Øjbjerggd. !!gd.) opm. 1771 H.llegelahr .••...••... 111 

28 - 09 Kas;elev, Neble, Neble-Torp, Over-Vindinge, Remkolde, Snertinge, 
Svindinge og Sværdborg Byer. Opm. 1770 Lunn (Resten som org. l), ••.. 112 

32 - Ol Farø. Opm. 1772 C.C.Gercken. Konceptkort ••.. ; ••.•..•••••.••.••..•.•. 113 

K - 14 Slagelse Kjøbstads Markjorder. Opm. 1768.M.H.Lunn .••••.••••••••.•••• 114 

K - 20 Knudshoved og Knudsby. Opm. 1769 C.C.Gercken. Konceptkort •••.•.••••• 115 
Masnedø Ø. Opm. 1772 C.C.Gercken. Konceptkort ••••.••••••••..•••.•••. 116 

Rytterdistriktskort, arkiveret som Æ-kort: 

Æ 22-08 Eskildstrup by. opm. 1770 L.M.Kierulff .............................. 117 

Æ 22-08 Lindebjerg By og Oldenbjerggård. opm. 1771 H.E.Dagenboldt ..•.•.•••... 118 
Æ 26-09 Skib.inge og Endegård Byer. Opm. og udsk 1771 af T.Bugge. Dette kort, 

som er et udskiftningskort, viser dog ktm agrene som signaturer (farve
stribning), dvs det nøjagtige antal og bredden af agrene fremgår ikke .. 119 

Rytterdistriktskort, arkiveret som Original 1: 
22 - 08 Steenstrup og Nyrop. Opm. 1770 L.M.Kierulff. (Kop. 1775 J.C.Seipp) ... 120 

23 - 03 Fårdrup og Snekkerup. Opm. 1770 H.E.Dagenboldt .......•........•...... 121 

23 - 04 Flakkenbjerg. Opm. l:'a9"Ji E re g toldt..1:fl.?-.. .. f:.~:l""R0:':1 ........... 122 

24 - 10 Lystager !!gd. Opm. 1769 H.llegelahr .••..................•.......... : .. 123 

25 - 07 LundJ'orlund Sogn. Opm. 1770 C.Ehlers. Konceptkort .•.................. 124 

26 - Ol Ugledige By. opm. 1771 I.N.Berg. Konceptkort .........•........•...... 125 

26 - 02 Risby by. Opm. 1770-71 I.N.Berg. Konceptkort ..............•...•...... 126 

26 - OE, Langø. Opm. 1771 Sparck. Konceptkort ... ; ............•...........•.... 127 

26 - 11 Grumløse, Udby, Skallerup, Teglstrup og Stokket Overdrev. Opm. 1771 
I.N.Berg. Konceptkort .•.•••••••••••••.••••.••.•••••••.•.••.•.••.•.•.. 128 

26 - 12 !1aS11edø. Opm. 1772 c.c.Gercken ..•..........•.....•..........•........ 129 

28 - 03 Sallerup. Opm. 1771 H.Hegelahr.Konceptkort .••.........••........•.... 130 

28 - 03 Kostræle. Opm. 1771 H.llegelahr .................••.................... 131 

28 - 09 Skaverup. Opm. 1770 M.H.Lunn ............•..................•......... 132 

Nordsjællandske kort, opmålt af folk som var ansat ved den specielle land.måling: 

Æ 1-14 Nærum By. opm. og indd. 1771 H.E.Dagenboldt. Pr. og kass .......••.... 133 

Æ 1-18 Frydenlund Slotsrnarker. Opm. 1771 H.E.Dagenboldt ..•.•... ·.· ........... 134 

Æ 1-18 

U 1-18 

Æ 1-18 

U 1-23 

Æ 1-27 

Trørød By. Opm. og Indd. 1771 H.E.Dagenboldt ••.•••••..••.••••••....•. 135 

Vedl:æk By. Opm. og indd. 1771 H.E.Dagenboldt ......................... 136 

Vedl:æk (Wilkens Gård). Opm. og indd. 1771 H.E.Dagenboldt ............. 137 

Virum By. Opm. 1771 C.Ehlers. Udsk 1771 I.I.1"'rner ................... 138 

Bagsværd Overdrev. Opm. 1771 H.E.Dagenboldt •••••.•••.•.......•••••.•. 139 

Ul 
0 

Bilag 1, side 2: Forteghelse over Matrikelarkivets Rytterdistriktskort. 



)'i 

S\ LS,, 

KiRJ..(E 61'.IJJ~ . 

.5 
K="-" 

0 
S1Cm. 

............. 
ø-u,t """°""· 

BILAG 2. De kortlagte områder i Antvorskov Rytterdistrikt. Basiskort for figur 2 og 3. HLB 142''1-

·-· .. •.·· 

Ul 
f--' 

I 



IMJ.@1!!l't"""'"· co"!'/·" 

c'N' 

I 
~. 

( 
SV/ IY'Ø 

skM 
0 

øsrm 
8=-e,Eo.zc.

.5<<.N 

~ 

/:ILlEJiu.P 
. ~(Jf;,v 

!<EIW 
.SO<,,,, 

I flq" 
/ ~M~. 

~ 

' 

BILAG 3: De kortlagte områder i Vordingborg Rytterdistrikt. Basiskort for figur 2 og 3. Udarbejdet af MLB 87 

Ul 
!'0 

~ '.-z'~ 



Udskrift af Protokol 1854 A p. 60: 
Til Hr. Geheime=Ra.9.d og Ober=Hofmester Greve von Holstein, 8. okt. 1768: 

For I.andmaalerne ved den nye land= 
maaling, behøver Man et rummeligt Væ= 
relse, hvorudi de om Vinteren naar Land= 
maalingen ophører, kunde forfærdige Car= 
terne og andre Indretningerj Og da til 
dets Indretning ei udi denne Colleg;i.i Byg= 
ning, er I.eilighed; Saa skulle Vi "tjenst= 
beredvilligst anmode Eders Høy=Gre= 
velige Excellence, ville see derhen, at 
saad.ant et Værelse pa.a det Kongl. Pallais 
kunde erholdes, om ikke til Bestand.ighed, 
saa dog for okt. første indtil Man der= 
til kan finde anden Leilighed; hVOrom 
Vi det snareste mueligt udbede os 
Eders Høy-Grevelige Excellences Svar, 
da I.andmaalerne inden kort Tiid er 
forventedes. Vi forbli .. 

Protokol 1854 D p. 4 nr. 2006: 

Hr. Gebeime-Raad Grev HolstE!:in, Svarer paa 
Kammerets Skrivelse af Sde. Oktobr.; at paa det 
Kongl. Pallais kan til videre faaes et Værelse 
til Contoir for Landmaalerne. 

Protokol 1854 A p.70: 
Til Slots-Forvalter Gether. D. 30 Novembr. 1768. 

Til de paa det Kongelige Pallais for landmaa= 
lerne anviiste Værelser, haver Han udi denne 
Vinter, af den Kongelige Veed-Hauge at ud= 
levere 5 favne Bøge-B:rænde og sarrme 
paa Ober-Landmaaler Bugges Requisi= 
tion Favneviis didhen at lade transportere, 
hvorfor Han forsyner sig med Ober-Land= 
maalerens Quittering til bilag ved hans 
Regnskab. Vi forbliver •• 

Protokol 1854 A p. 72-73: 
Til Ober-landmaaler Bugge • Den 18de Februarii 1769. 

I .Anledning af Hr. Ober-Landmaalerens 
Skrivelse dateret 13de hujus havar Vi under 
Dags dato be-ordret Slots Forvalter Gether 
TI.id efter anden paa Hr. Ober-I.andmaalerens 
Requisition at afgive endnu 3 Favne Bøge= 
Brænde til de for Landmaalerne paa det 
Kongelige Pallais indrettede Værelser, som 
Man formoder vil blive tilstrækkelig for 
den Tiid som af denne Vinter er tilbage. 

De udi benældte Hans Skrivelse om= 
nældte reen-tegnede Carter kan tillige= 
·med Concept-carterne her til Kammeret 
indleveres, da det nærmere skal worde 
ordineret hvor de bliver at henlægge. 
Vi forbliver ••• 

22.05.1987 MLB. 

... ::-_::;;,~,--,· 

Protokol 1854 A p. 111. 

Til Hr. Ober-Hoff-Marschall Grev Moltke. Den 2sd•octobr·. 1769. 

Da I.andmaalerne i disse Dage ophører for i 
.Aar med Landmaalingen og med første for= 
ventes her tilbage; Saa skulle Vi hermed tjenst= 
b'eredvilligst anmode Edet;"S Høy-Grevelige 
Excellence, at de Værelser paa det Kongelige 
Pallais, s6m bemeldte landmaalere udi forrige 
Vinter har været anviist til Carternes forfær= 
digelse med viidere, liigeledes nu dertil maa 
overlades, i fald de ikke til anden Kongelig 
Tjeneste nødvendig skulle udfordres. 
Vi forbliver ••• 

Til Hr. Slots Forvalter Gether. !len 6 Novbr. 1769 

Efter OberLandmaaler Bugges Requisi tion 
haver Han udi denne Vinter af den Kongelige 
Ved Hauge at lade udlevere, til de paa det 
Kongelige Pallais for Landmaalerne anviiste 
Værelser Otte Faune Bøge-Brænde, og saIIIDe 
Faune-Viis d.idhen at lade transportere, for 
hvilket B:i:ænde Han forsyner sig med Ober= 
I.andmaalerens Quitter:i.ng til Bilag ved Hans 
Regnskab. Vi forbliver •.• 

Protokol 1854 A p. 128: 

Til Lanv. Collegium. Den 6 Nov. 1770 

Da til Landmaalings Contoiret paa det 
Kongelige Pallais sæ:lvanlig P1t~r at for= 
undes det fornødne Brænde af 8 Faune, 
S~ anholdes Underdanigst at bemeldte 
8 Faune Bøge-Brænde med frie'l"'"ransport 
liigeledes for denne Vinter Naadigst 
maatte accorderes og be-ordres. :Jeg 
forbliver etc. 
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BILAG 5. Vedrørende betaling af landmålernes arbejde. 

(tilføjelse) 

EXTRACT 

over de af Copie-Protokollen ved den nye Land= 
maaling af det Høykongelige Rente-Kammer Collegio 
antagne 12 Landmaalere, deres med Høybemeldte 
Collegium sluttede Accord, Nemlig: 
lmo Ethvert af de 12 Sogner, som indbemeldte Land= 
=maaler under Hr. Ober-Landmaaler Bugges 
Direction, er accorderet udi Tønde Hartkorn, 
alt til forskjellige Priiser liigesom terrainet 
v/!5 læt eller Vanskelig til. 
2 Dernæst efter Velbemeldte Hr. Ober=Lanclmaa= 
=lers gjorte Proposition til Kanuneret, forestaa= 
=ende Accordt af Høybemeldte· Collegium de dato 
6 May 1769, saaledes forandret og fastsat . I :ikke 
for de mentionerte Sogne, men for de efterfølgende 
Sogne, som Landmaalerne skulde blive anviiste til 
Opmaaling: I at af een Tønde Lands Udsæd eller 
14000 quadrate Alen, skal betales som følgende: 
1, Ager og Eng af lætteste Situation 10 skil. 
2. M vanskelig Situation, ·som hvor samme ligger 

udspredt imellem over= eller Under=Skov og Buske 14.
. 3. Heeder, Overdrevene, Skove, Søer, og Skove hvor 

ingen Ager og Eng befindes , .. .. .. .. .. .. 5, -
. Hvilket alt udi denne Liquidations Protocoll findes ved 

hver Landmaaler og paa dens Folio anført, efter 
deres Carters nærmere Udviisnirtg. t 
Liigeledes, da Assistenter afgik; blev det den 11 e 
April 1769 af Rente-Kammeret paalagt Lanclmaaler= 
=ne .efter de fleestes Begjiæring, Selv eller ved een af 
dem holdende Person, at skulle forrette det ved Land= 
=maalingen forefaldentle Skriveria, aarlig for 
og for Instrumenternes Vedliigeholdelse 
ved. her Høybemeldte Collegio de da to 31 Martii 
1769 accordert enhver af Landmaalerne for 

100 Rdl. 
10.-

de generelle Bereigninger over et hver fuld Sogn 10.-
--- hvilken faSte Post falder reent bort, formedest de see= 

neste Forandring ved Accorden i henhold til •.• Lands Opmaal. 
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LANDMÅLINGSARKIVETS SAGER, arkivæske 30, angående ansøgninger om 
ansættelse ved den Specielleste Landmaaling 1768-72. 
Udskrift af 15 siders resume af ansøgningernes indhold, MLB 1987. 

Peter Jacob von Wilster foredrager efter Kongl. Allernaadigst Resolution fra 
ao 1757 udi 3 Aar at være brugt ved øde Stæders Opmaaling og nye Bøndergaardes 
Indrettelse udi Norge, og·siden den Tiid i 2 Aar forestået den Geographiske 
Landmaaling her i ·sædland under Viden.skabs Societetets Ober Direction, hvorfra 
han formedest sine Kræfters Svækkelse nødsagedes at tage sin Demission, men vide 
at være brugt ·ved Opmaalingen over Godset Bernstorff og ved en Landmaaling 
paa Falster, saa at han ·udi,alt haaber, baade i Henseende til Landmaaling og 
Korters udarbejdning at ·have aflagt saa tilstrækkelige Prøver, som udi hvis 
Videnskab kand kræves, hvorfor han anholder at maae blive beskikket til Direc
teur for ·det Mathematiske, som betreffer Landmaalings og Inddeelingsforretnin
ger udi Markerne.samt de derover forarbejdede Karter, saasom hans Helbred er 
til længerevarende· stærkt Arbejde utilstrækkelig, men kunde med større Nytte 
og Fordel anvendes udi ·dette betydelige Foretagende, hvilket skal forrettes af 
mange og behøver tilsyn. 

Hans Grue anholder paa heste og convenableste Viis da ved Landmaalingen at maae 
blive placeret, i henseende til at hand i Aaret 1758 blev antaget som Oberst 
Lieut= og Genneral.Landmaaler Knoffs Adjunctus ved øde Stæders Skødning og 
bygning i Norge, og siden den Tiid har foretaget adskillige andre Opmaalinger 
og derover forfattet Korter, samt til Beviis paa samme fremlægger han saavel 
en Extaact over de af han foretagne Forretninger som et af han forfærdiget Cart 
over 2 e Gaarde i Norge. 

Efterskrevne beder om at blive antaget til Inspecteurer: 

1) Jens Thrue beretter fra Ungdommen af at være opvændt ved Landvæsnet og i 
nogle Aar haft Landgods i Forpagtning, hvorved han har haft Leilighed til at 
erfare sig nøie IndBigt i Jordarternes forskiellighed og Egenskaber. 

2) Cort Caspar Ulrich Ramshart foredrager, at have Absolveret sine Studeringer 
og Soutineret Examen·Judicum, samt derefter være Constitueret til at forestaa 
Stiftsamtskriver Ell)bedet, hvorfore han har aflagt vedbørlig Rigtighed, saa at 
han haaber at ·denne· hans Udviiste Tieneste kand bane ham Vei til Befordring. -

følgende til Landmaalere: 

· 1) Johannes Nicolaij Berg fremlægger Justitz Raad og Professor Horebows Attest 
om hans fliid og genie til Mathematiske Studia. 

2) Jens Halse Lista beraaber sig paa at have erholdet beste Caracter ved public 
Examen, i sær for de-Mathernatiske Sciencer, og at have fretjuenteret Professor 
Hees practiske Collegium, som han holdt for dem, der i Aaret 1761 til den Sæd
landsld, Landmaaling bleve antagne samt at være brugt af Geheime Tu,.ad Rosenkrantz 
til at opmaale og forfatte Kort over en deel af hans Gods i Sædland. 

3) Ole Nicolaij Blitzow foredrager idl2 Aar at have lagt sig efter de Mathematiske 
Videnskaber ved Akademiet og i de 2 e sidste Aar læst et Collegium for Studen
terne over den theoretiske og practiske Geometrie saa og for at giøre sig vel 
øvet_ i det practiske at have fulgt med Conducteur Bugge ved de i Aarene 1762 
og 63 paa Amager, Saltholmen og Kiøbenhavns Amt foretagne Geografiske Arbeider, 
samt fremlægge JustitzRaadene og Professorerne Horrebows og Obelitz Attester 
om sin Habilitet og Duelighed. 

4) Lyth Matthias Kierulff, Lie'll:enant ved det forrige Norske Ingeniur Corps 
melder ved disse.Forretninger at have været brugt imedens han var i Tienesten, 
og med endnu befindtlige Carter i Krigs Cancelliet vil beviise samme, eller 
hvad anden Prøve paa hans Duelighed maatte fordres. 
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LANDMAALINGSARKIVETS SAGER, arkivæske 30, udskrift. 

5) Captain Bryyn ved det Jydske Infanterie Regiment foredrager i lang Tiid at 
have øvet sig i.de hertil fornødne Videnskaber og giort Prøve derpaa ved Sta
trupsholm. 

6) Alexander Nicolaij Borch, beraaber sig paa at have erlagt Prøver paa sin 
Duelighed i at .Practisere det Mathematiske for GeheimeRaad Grev Bernstorff og 
Kammerherre Grev Holck og bevidner saavel Conducteur Bugge som Peter Jacob 
von Wilster hans Duelighed og indsigt derudi. 

7) Hans Ernst von .. Dagenboldt foredrager at have været Hastfers Medhielper ved 
Opmaalingen i Gientofte Sogn og paa Hiortesprings Marker, samt med dette Ar
beide har faaet Øvelse i at bruge Maalebordet og at practisere et Opmaalings 
System, som og at forfatte Carter, hvilket han beviiser med et af ham over 
Hiortesprings Marker forfærdiget Kort. 

8) Martin Peder Ohm fremlægger Professor Horrebows Attest, om sin erfarenhed 
i det Mathematiske Studium. 

9) Studiosus Hennings andrager at have i Fjor lagt sig efter de dertil fornødne 
Videnskaher og af sin Fader EtatsRaad og Amtsforvalter Hennings er opdraget til 
sit Fædrelands Tienestec 

10) Land Cadet Peter Friedrich von Brock foredrager i Aarene 1765 og 66 at have 
practiseret Landmaalingen i det hand med nogle andre Cadetter har ·opmaalt Stræk
ningen og Situationen fra Vester Port til Friederichsberg og derover forfattet 
Grund Ritz, hvilket han om forlanges vil foreviise, og tilbyder at aflægge 
Prøver paa sin indsigt derudi, samt herom at fremlægge hans Informators Oberst 
Lieutenant Wegeners Vidnesbyrd. 

11) Hans Skanke melder at have lagt sig efter de Mathematiske Studia og udi 4 
Aar at ha~e assisteret ved de Geometriske Opmaalinger udi Sædland under Viden
skabernes Societets Directibn.· 

12) Wittus Edinger anholder ligeleedes om at blive antaget ibland Landmaalernes 
Tal for vidre at excolere. de Mathematiske Videnskaber, dem han hidtil under 
Landmaaler Grues Anviisning saavel i de Theoretiske som Practiske Deele med 
megen Fliid har lagt sig efter. 

13) Stephen Biørnsen, beraaber sig paa Landmaalings Conducteur Bugges Vidnesbyrd, 
som han i 5 Aar har Assisteret ved de Trigonometriske Operationer og den geo
graphiske Landmaaling her i Sædiand. 

Efterskrevne til Condu.cte.urer 

1) Theodorus Brun fremlægger Professor Hees Attest om hans fulde Øvelse i den 
Theoretiske og·Practiske Geometrie og beder at maae blive antaget til Conduc
teur. 

3) Erich Christopher Kramer foredrager at have anvendt sin Tiid paa at erhverve 
sig de til dette Foretagende fornødne Videnskaber, samt paa egen Haand og under 
andres Opsigt har giort sig hekiendt udi den Practiske geometrie. 

Efterskrevne beder om at blive antaget til Assistenter 

1) Bondo Zimmerberg andrager at have Indsigt i Mechanikken og at være vant med 
at optage et Stykke Land ved Maal med Land=Kiede samt at udregne og afsætte 
samme. 

2) Henrich Christian Krøger beraaber sig paa at have lagt sig efter Landvæsnet 
og fremlægger Wilsters Attest om hans Duelighed til en Assistents Tieneste. 
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3) Ludwig Grandjean. 

følgende til Skrivere: 

1) He·rman Hegelahr _beråber sig paa at have anvendt en Deel af 4 Aar paa at lægge 
sig efter geometrieil, trigonometrien og andre Mathematiske Deele, og beviiser 
med Justitz Raad Horrebows og Professor Hees Attester sin indsigt der udi. 

2) Andreas Rotwith Conditionerende her paa Kammeret, 

3) Johannes Fohlmann. foredrager fra Barndom af ved-Landvæsnet at være bevandt, 

4) Niels Larsen, tiendende her paa Kammeret fremlægger Justitz Raad Ambders og 
Renterskriver Kalles Attester om hans skikkelige Opførsel 

5) Studiosus John Arnorsen·, 

Desuden anholder Efterskrevne om at blive antaget ved Landmaalingen ei refererende.. 
sig til noget vist 

1) Gercken beretter udi 10 Aar at have reist Udenlands for at giøre sig fuldkom
men udi d_et mathematiske Studium in Specie og udi Architecture Hydrolique, samt 
efter sin Hiemkomst at være bleven emploieret ved de nue Veies Anlægning og 
endelig for nogen Tiid siden beskikketdtil Ober Conducteur ved det nye opret-. r 
tede Ingeneur Geographe Corps med 600 Gage men ved dette Corps Reduction er 
geraadet i de ynkværdigste Omstændigheder. 

2) Lunn melder fra Ungdommen af at have lagt sig saavel efter Ingenieur Væsenet 
som Landmaaleriet, og derpaa aflagt Prøver ved at forfærdige Carter over Sæd
l~nd, Fyen og omgrændsende Øer. samt ved det hand udi afgl: Conducteur Balles 
Sygdom har forrettet Opmaalingen over FrLåderichsberg, Issele og Hiortesprings 
Marker og derover til. Kammeret indsendt 3 e carter, hvilke hand endnu haaber at 
for.efindes i Archivet. 

3) Studiosus Ma..thesos Jacob Malthe, 

4) Jens Christensen, i henseende til at hand tilforn paa 8 Aar haver staaet i 
Kongl: Tieneste ved SalpeterVerkets Opmaaling og Drift i Agershus Stift udi 
Norge, men da samme blev ophævet ei nydt noget til sit Ophold. 

5) Lieutenant Johan Georg Hoserich melder at have bievaanet den i Norge under 
Ober=Lieut- og General Landmaaler Knoffs foretagne Opmaalings Forretning til 
nye Skødning, og beraaber sig paa udi Aaret 1760 til Kammeret om hans Duelighed 
indsendte Attester, men da denne Forretning ophørte blev .hand placeret ved det 
Danske Fortifikations Chor, hvor hand har anvendt stoer Fliid i de Mathematiske 
Videnskabers Brug, og derfor ønsker at maae blive antaget ved Landmaalings Com
missionen, dog paa den Maade fremdeles at forblive i sin Tieneste ved Prindz 
Friederichs Regiment. 

6) Corporal Eccardt Christian v. Stockflet fremlægger en Copie af Ober Infor
mator professor Doderleins Attest om hans Duelighed i de Mathematiske Videnska
ber og beraaber sig iøvrigt paa Grues Vidnesbyrd, 

7) Studiosus Matheseos Tripeter Sebulon Hofmann fremlægger Professor Horre
bows og Koefoeds Attester om hans grundige Indsigt i de Mathematiske Videnska
ber. 

8) Andreas Gaarmann beretter udi 4 Aar at have tient afgl: OberLieutenant Knoff 
og derved øvet sig i Landmaaleriet samt forrettet samme, naar General Landmaa
leren var syg, saa og fremlægger en af ham forfattet Copie at et af Landmaaler 
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Grue over Conference Raad Løbenskiolds Eiendom optaget cart, og beraaber sig i 
øvrigt paa Grues Vidnesbyrd. 

9) Ingeneur Captain Lemmings melder i 30 Aar at have staaet ved Fortifications 
Etaten. 

- 0 -

Ialt findes i arkivkasse no. 30 ansøgninger fra følgende personer: (ansøgningsdato) 
( de med ,·, mærkede blev iflg protokol 1854 B ansat, mens de med le mærkede har 
modtaget betaling for·. udført arbejde iflg Liquidationsprotokol 1854 C) 

1) Peter Jacob von Wilster - 19 marts 1768 
* 2) Hans Grue - 29 marts 1768 (landmåler) 

3) Jens T_hrue ~ ·19 marts 1768 · 
4) Cort Caspar Ulrich Ramshart - 13 april 1768 

* f 5) Johannes Nicolaj Berg - 23 marts 1768 (landmåler) 
6) Jens Halse Lista - 26 marts 1768 
7) Ole Nicolai BUtzon·- 26 marts 1768 

* f 8) Lyth Mathias Kierulff - 22 marts 1768 (landmåler) 
9) J.J.Bruyn - 18 marts 1768 

'' f 10) Alexander Nicolaus Borch - 29 marts 1_768 (landmåler) 
* 5: 11) Hans Epm:t. von Dag,'11boldt - 16 r.iartCJ 1768 .. ·(la:.1d:.1t.l-,,r) 

12) Martin Peter Ohm - 1 april 1768 
13) A.A.v Hennings' - 31.marts 1768 
14) P.F.Brock - 2 april 1768 
15) Hans Skanke - 5 april 1768 + 14 juni 1768 

* f 16) Vitus Edinger - 12april 1768 (landmåler) 
17) Stephen Biornsen - 13 april 1768 

* f 18) Theodorus Brun - 22 april 1768 (landmåler) 
19) Eric. Christopher Kramer for Christian Carl Kramer - 24 marts 1768 
20) · Bondo Zimmerberg - ·29 marts 1768 + 9 juni 1768 

* 21) Henrik Christian Kroger - 14 april 1768 (medhjælper) 
22) Ludvig Grandjean - 11 april 1768 

'' f 23) Herinan Hegelahr - 16 marts 1768 (landmåler) 
24) Andreas Rotv_ith - 25 april 1768 
25) N. Larsen - 2 maj 1768 

,, 26) John Arnorsen - 13 april 1768 + 19 marts 1769 (medhjælper) 
* f 27) C.C.Gercken - 26 + 28 april 1768 (landmåler) 
'' f 28) M.H.Lunn - 3 april 1768 + 16 juni 1768 (landmåler) 

29) Jacob Malthe - 28 april 1768 
30) Jens Christiansen -· 15 april 1768 
31) J.ohan Georg Hoserich - 14 april 1768 

* f 32) ? Stockflet - 12.april_l768 + 11 juni.1768 (medhjælper) 
33) Tripeter Sebulon Hoffmann - 13 april· 1768 

* 34) Andreas Gaarmann - 27 april 1768 + 6 april 1769 + 18 nov 1769 (medhjælper) 
35) D.Lemming ~ 16 april 1768 

* 36) Søren Iversen -10 april 1768 (landmåler) 
37) Herman Larssen - 6 april 1768 
38) ? Hejdemark - 27 april 1768 
39) Friederich Clement 27 maj 1768 
40) Thomas Bang -19 maj 1768 

'' 41) Magnus Wennersten Eriksen - 13 maj 1768 (medhjælper) 
42) Cornelius Halverien - 9 juni 1768 

* 43) Conrad Bøgvad - 23 juni 1768 (medhjælper) 
44) Sejer Schousbølle - 4 juni 1768 

* 45) Andreas Haar - 9 juni 1768 (medhjælper) 
'' f 46) Christian Ludvig Spi'irck - 8 juni 1768 + 27 juni 1768 + 16 marts 1769 (landmålJ 

4 7) Simon Lorentz Bie - 22 juni 1768 + 15 marts 1769 
,., 48) Peder Lindegaard - 6 juni 1768 (medhjælper) 

49) Johan Friederich Junge - 111 juni 1768 
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50) Seijer Kock - 12 juni 1768 
51) H.Behmann - 18 juni 1768 (medhjælper) 
52) Peder Jensen Wiiborg - 20 juni 1768 + 8 sept 1768 + 24 feb 1770 
53) Søren I-lansen ·- 21 juni 1768 (medhjælper) 
54) Jens Sejersbøll - 14 juni 1768 
55) Carsten Ehlers - 27 juni 1768 (landmåler) 
56) Andreas Sehelsen - 17 aug 1768 
57) L,J,Hartmann _- 3 aug 1768 
58) Lauritz Bremer - 19 sept 1768 
59) Friederich ChristianGrlibeling - 24 sept 1768 + 22 feb 1769 
60) ? Larsen - 21' sept 1768 
61) C.D.Lunn - 15 _marts 1769 
62) J.C.Seipp - 24 marts 1769 
63) Peder Loft - 21 marts 1769 
64)Jens Olsen - 21 marts 1769 
65) Peder Storm - l· mar_ts 1769 
66) Arent Nicolai Aasheim - 26 feb 1770 
67) µenrich Lund - 5 marts 1770 
68) Jochim frid: Llitken - 11 marts 1770 + 3 marts 1770 
69) Christian Wolfgang Dietz - 13 maj 1771 

Angående hvem der blev ansat (mærket*) følger her afskrift.af protokol 1854 B, 
pagina 1: 

den 28de .junii 1768 
De til den nye Landmaaling, som nu skal tage sin Begyndelse udi Antvor
skov Amt, ~ntagne 12·Landmaalere og liigesaa mange Medhjælpere, ere af 
Dommer=Collegio accorderede, at man imod Quittering avanceres af det dem 
for denne deres Forretning bevilligede, nemlig: Carsten Ehlers, Hans Grue, 
Lieutenant Lyth Matthias·Kierulff, Lieutenant Gercken, Lieutenant Lunn, 
Lieutenant fl.ans Ernst von Dagen bolt, Søren Iversen, Alexander Nicolai 
B6rch, Theodorus Bruun, Johannes Nicolai Berg, Herman Hegelahr og Wittus 
Edinger hver 50 Rdl. som gjør , . . . . . . . . 600 Rdl 

og Medhjælpere 

Andreas Haar, Søren Hansen, Andreas Gaarmann, H.enrich Christian Kr~ijer, 
Assessor Christian Ludvig Sparck, Behmann, Bøgvad, Eccardt Christian Stock
flet, Niels Gram, John·Arnorsen, ?eder Lindegaard og Magnus Wennersten 
Erichsen hver 30 Rdl som giør . . . . . . . . . . . 360 Rdl 

Angående hvem der blev aflønnet for udført-arbejde (mærket .t:) følger her 
afskrift af Protokol. 1854 -C: Liquidationsprotokol imellem Hr. Ober Land
maaler Thomas Bugge og samtlige 12 Landmaalere som først bleve fordeelte 
udi Antvorskov-Amt og siden paa Vordingborg Amt med Continuation af flere 
Amter hvilken Landmaaling begyndte udi Aaret 1768 i Augustii. 

Registeret omfatter følgende 17 landmaalere: 

Berg, Borch, Bruun, Brinch, Dagenbolt, Edinger, Ehlers, Gercken, Hegelahr, 
Iversen, K{erulff, Lunn, Stockflet, Seipp, Sparck, Storm-og Wiiborg. 
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Hans Grue: Eksamen i navigation 1746, eksamen i praktisk og teoretisk geo
metri og trigonomitri 1752. Adjudant hos Generallandmåler Knoff i Norge. 
Beskriver detaljeret hvad han har lavet af opmålinger. Kan vel have været 
36-40 år i 1768, men bliver afskediget på grund af manglende syn i 1768. 

Johannes Nicolai Ber~: Student 1763, vel 20-25 år i 1768. Har deltaget i 
~aternatiske forelæsninger hos He.e og Horrebow, har ingen prak.tisk erfaring. 
Anbefaling fra Horrebow. 

·Lyth Mathias Kierulff: Alder: Ukendt. H~r været ved det norske Ingeniør
korps :, men afskediget på grund af disses indskrænkning. Har udfærdiget 
kort· i 1762 i Norge, attest fra Hallesen. Han har sendt adskillige breve 
med ansøgninger, hvor han _navnlig påberåber sig sin tjeneste i Norge. Desu
deri findes eh henvendelse til grev Ahlefeldt ·med anmodning om at placere 
hans sa<] hos Etatsråderne Hel zen og Bærner. 

Alexander Nicolaus Borch: Alder: ukendt. Anfører, at han praktiserede i det 
matemati'ske hos Hr. Land~aaler de Wilster, at han har aflagt prøve hos Ge
·heimeråd Bernstorff og Kammerherre Holck, og "haaber allerunderdanigst at 
kiinde viise mig Som en Vindskibelig og ærekier Undersaatt. 11 han anbefales 
af Peder Jacob von Wilster samt af T. Bugge. 

Hans Ernst von Dagenboldt: Alder: ukendt. Oplært af baron Hasfer, har i 2 
år assisteret ved opmålingerne og udarbejdelsen af kortene ved Bernstorff
udskiftningen, samt ved ~pm. af Hjortespring Hovedgårds Hovmarker. Har væ
ret i den Wurtenbergske militærtjeneste. 
Ansøgningen er vedlagt en kommentar, usigneret, men 
håndsk.rift, hvor Dagenboldis oplysninger berigtiges 

det må 
og han 

være T. Bugges 
anbefales. 

Vitus Edinger: F. 12.2.1747, dvs alder i 1768: 24 år. Har modtaget praktisk 
og teoretisk undervisning hos landmåler Grue. 

Theodorus Brun: Alder: ukendt. Har absolveret alle Exarnina ved Academiet, 
især. matematiske videnskaber; har en tid været volontør inden for landmå
lingstjeneste; Anbefale~ af C. Hee. 

Herman Hegelahr: Døbt 1738, alder i 1768 ca. 30 år. Uddannet teolog, der
efter 4 års studier af geometri, trigonometri og flere af matematikkens 
dele. Teoretisk indsigt bevidnes af Chr. Horrebow og C. Hee:, har ingen 
praktisk erfaring, men han anrn8der om at blive omend ikke landmåler, så i 
det mindste protokollist. 

C.C.Gercken: Alder: ukendt. Har været 6 år udenlands, senere desuden 4 år 
i Frankrig og Italien, lært Architecture Hydrolique, efter hjemkomsten 4 
år ansat ved nye vejes anl~ggelse. Overkonduktør ved Ingeniør-geo,graf-k~rp
set, men afgået Ved korpsets reduktion - og bønfalder derfor om at blive 
forundt ansættelse. · 

Matthias Hansen Lunn; f. 25.1.1740, alder 1768: 28 år. ttac modtage~ un
dervisning af Ing. Capt. Lemming i Nyborg og Landmålingskonduktør Balle i 
Kbh. samt aflagt prøver. H.ar foretaget opmålinger på Sjælland og Fyn, samt 
opmålinger for kond. Balle under dennes sygdom (vedl. 3 kort til Rtk). 
Attest fra Regimentschef Tralle om hans Conduite i det Fynske National 
Regiment - mangler employment. 

Eccard Christian Stockfleth: Døbt 1747, alder 1768: Ca. 21. Attest for eksa
men i matematik i Norge fra D0derlein. Har arbejdet for Hans Grue. 
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Søren Iversen: Alder: Ukendt,_ Har arbejdet ved Videnskabernes Selskabs op
måling en sommer, vedlægger nogle af ham forfattede betænkninger om forskel
lige landmålingsmetoder. Attester med anbefalinger af Morville og Bugge. 
Blev fyret i april 1769 på grund af manglende flid. 

Christian Ludvig sparck: Døbt 1741, alder 1768: ca. 27- år. Blev først anta
get Som medhjælper (med henvisning tii ·sin gamle fader, gennem: _42_ år konge
.lig betjent, og hans 6 uforsørgede børn ! ) , Til Gr.ev ·Holck er sendt· et bøn
skrift, affattet på tysk, gengivet næste side. I 1769 søger han Om at blive 
landmåler. 

Peder Jensen Wiiborg: f. ca. 1739. alder 1768: ca. 29 år. Søger først med--·· 
hjælperstilling - forsinket p.g.af· sygdom(!). Deltaget ved de Bernstorff
ske opmålinger. Bliver antaget som assistent ved opmålingen 1769, søger i 
1770 0µ1 at blive unde.rkasi:8t eksamen og antaget som landmåler. 

Carsten Ehlers: f. 2.4.1741. Alder 1768 : 27 år. Har i slutningen af juli 
1768 erfaret at en a:{ de 12 pladser er ledige (Grues?). Har studeret mate
matik i 5 år, medsender prøve på korttegning. Selvlært i praktikken. Kender 
Bugge personligt. Vil gerne underkastes prøve. 

Johan Christian Seipp_: -·oøbt 1740. Alder 1768: ca. 28 år. Uden referencer, 
ansøger 24 marts 1769, da han erfarer, at der er opstået vacance blandt 
landmålerpersonalet (Iversen?) 

Peder Storm: Alder: ukendt. Har nogle år øvet sig i geometri, såvel. prak
tisk pom teoretisk. Vidnesbyrd fra Bugge - søger ledig plads i 1770, han 
har assisteret ved den spec. landmåling ( 1769?.) . 
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Underdanigst Promemoria om Landmaalernes forestaaende Examen. 

I Anledning af Landmaalernes. Examen refereres underdanigst til nærmere Naadigste 
og Høye Omdømme, om der ved følgende Poster kunde iagttages: 

l).For at forsikre sig om de mindre bekiendte og øvede Landmaaleres Duelighed 
vilde det være nødvendigt at de examineres i den Theoretiske deel af Landmaa
lingen efter det, som alierede Naadigst er resolveret. 

2) T:eigningen vilde og være meget. nødvendig for en hver Landmaaler, paa det man 
af hans Charte kan·see, hvad en hver Ting betyder. De andsøgende Landmaalere, 
som endnu ey have indsent nogen·charte=Teigning, eller derfor ere bekiendte, 
maatte af den Aarsag herudi viise nogen Prøve. Ingen mesteragtig men alleene 
en ordentlig og tydelig Carte=Teigning maa tte af dem forlanges. · 

3) Det kunde være mueligt, at en eller Anden af de ansøgende Landmaalere kunde 
vel være grundet i Theorien, men i Praq.tique ingen Øvelse havde. Det kunde og 
hænde, at de formedelst.mangel af godt stærkt Øyesyn samt paa haandelav vare til 
Landmaalere aldeles uskikket.Soa.danne Omstændigheder kan ved Examen udi en Stue 
ey udfindes, men maatte paa frie Mark undersøges, hvor de Landmaalere, som 
v~re at examinere,.vilde prøves udi Liniers Afstikning, Instrumenternes Stil
ning og.Sigter til.langt fra værende Ting. 

Saadanne Forsøg kunde foretages paa Amager paa det slette Land imellem Sundbye 
Wester og Christianshavn, og udfordres dertil intet andet end frie Vogn frem 
og tilbage med Instrvmenterne, samt i de faae Dage, Prøverne foretages, dag
ligen en Bonde til llahdlanger. 

4) landmaalernes D~elighed udi en hver af foregaaende Poster bliver til Det 
Høylovlige Collegium·at indberette, da de Personer, hvilke i foromeldte Poster 
befindes duelige, tilforladeliges kan andsees som velskikkede landmaalere, med
mindre der udi deres Fliid· og Nidkierhed for det dem andbefalede Arbeijde skulde 
mangle, hvilket ey forud kan sees. 

Papiret er påføre følgende med blyant: 

Øverste venstre hjørne: G 93 

Nederst: 1768 - 194 

Sandsynlig.datering: 1768. 

Underdanigst af 

I.Bugge 
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DEN SPECIELLE OPMÅLING .AF 1768. 

Instruction for Land-Maalere ved den specielleste Opmaaling. 

trJ (Teksten vedhæftet Kgl. Resolution af 26. April 1768, Rentekamme
H 
t--l ret Danske Relations-og Resolutionsprotokol 1768 Nr. 49) 

~ Teksten er tillige gengivet _i protokol 1854 A p. 15 - 42. 
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§ 1-6 beskriver fremgangsmåden ved opmåling (b,grdmåling, Mensula 

Prætoriarta, diopterlineal, kæde 25 alens længde). 

§ 7: "De tolv Landmaalere bliver tordeelte udi tolv paa hver aridre 
grændsende Segner, og enhveer tillagt sit Sogn, hvilket han opmaa

ler, beskriver og derover forfærdiger Charte, udi een saadan Maale

Stok, at 100 alen experimenteres ved een halv Dansk decimal Tom
me. Efter denne Maale- Stok rummes paa hver Mensulæ Blad i Læng

den·3QOO alen, men udi Breeden 2000 alen •.. " 

§8: "Naar Landmaaleren efter diss~ Regler er gaaet 3000 alen frem, 

har han naaet den anden og nordere Kandt af Bordet, som da fuldfær

diged og i 3000 alens Længde paa 2000 alens Breede· indeholder Ager

Skifter, eller Støkker deraf, Eng, Moeser, Heeder, Skov etc., som 

befindes i bemeldte Støkke Land.". 

§9: " .•. at ·.opmaale og pa·a Charterne beteigne alt Ager- og Pløje

Land, saaledes som det forefindes .. " 

Det nævnes at " ... han opmaaler i marken heele Aasen, og anteigner 

een hver mands Ager længde 1 Midten, og Breederne i bægge Ender 

"Paa Chartet skrives tydeligen et hver Ager- Skiftes Navn." 

§ 10: "Engene, Eng-Plæt ter og Eng-Huller opmaales ligeledes. Ved 

Opmaalingen anmærkes hver Mands angiVne Andeel, og exprimeres paa 

Charterne efter deres Naturlige Figur og Beliggenhed, saa at der
efter Engen kan til Quadrat alen bereignes. Landmaaleren udforsker 

liigele.des· Engenes rætte Navne, og skriver dem paa Charterne". 

§11: "Alle Skovene med deres Omkreds og dens Bugter, alle i dem 

liggende Huuse, Ager-Land, Søer, Stoere og aabne Pladser til Eng 

og 6i'æsning, opmaales paa det nøjeste og bringes i Chartet." 

"Landraaaleren tilholdes at gjøre Forskjæll paa Under-Skov og Stoer 
Skov; liigeledes hvor skoven er tynd og aaben, at beteigne den med 

faa Træer·, men hvor Skoven er tættere og tykkere, da at beteigne 

- 1 
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den med fleere f ræer~ 

"Skovenes og Skov-Skifternes rætte Navne skal liigeledes hos skri

ves, og den Deel, som enhver sig tilholder, anmærkes". 

§ 12: "Landm.ialerne skal fremdeeles paa ·charterne affat te Overdre

vene og .udtrykke op paa dem finde.s Træer eller· ei, Heeder, Tørve

Moeser, Moradser, Søer, Aaer og Bæk~e, Veye, Strand- Kyster opmaa
les nøjagtigen, og afteignes paa Charterne tydeligen og distinc
tiv." 

"Kjøbstæder, Herre-Gaarde, Bonde-Byer, enkelte Gaarde, opmmales 

liigeledes efter deres Situation og Strækning, og paa Charterne 

exprimeres Frugt- og Kaalhauge-Pladser, og de Indelukker, som 
maatte forefindes at indeholde Ager-Land, Eng og Humle Hauger." 

"Da Landmaalerne komme i hver Krog og Hjørne af Landet, kan de 
med een meget ringe u-mage tillige afteigne Situationen af Bakke, 

Høyder, Forhøyninger og.Dale, som til Militaire og Oeconomisk 

Brug kan være paa adskillige Maader nyttigt. (5\ 

§ 13: "Landmaaleren haver at affatte alle §rændse-Liinier, imel

lem Herreder, Segner, Byer, Gjerderne imellem hver Byes Vange, og 

om alle andre Indelukker, enten de falder i Skov eller paa fridt 

Land, som befindes at bemærke nogen særdeles og separat Eiendeel." 

Det anføres, at hvis der er disput om grænselinjer skal begge par

ters påståede græ~selinjer antegnes på kortet, der må ikke træf
fes beslutninger. 

Hvor der ikke er disput" ... haver Landmaaleren i de fornemste 

ind- eller udgaaende Hukker, at lade oprejse tydelige og kjende

lige Steen-Mærker." (i overværelse ~f ejerne). 

"Disse Grændse-Steene anmærkes og beskrives paa Chartet .•. " 

w 

§ 15: "Eenhver Landmaaler haver med sin Collega i Paagrændsende 
Sogn at aftale nogle fælles Puncter og Signaler fra den eenes 

Charte ind i den andens, hvilke af bægge ved Maal og Sigter bestem-
mes". 

Det omt{lles·, at disse punkter ikke må være mere end %: mil fra 

hinanden, og at de skal afmærkes med pæl og omlagte sten . . ~:· 

"Alle Combinations Puncter skal bemærkes paa Charterne, tilliige 

med det Sogns Navn, hvor de henhøre." 

§ 17: "Landmaalerne tilholdes med Tusk at optrække de maalte 

Liinier, og at vedteigne deres Længder i Alen-Tal!." 

"Situations Teigningen paa hvert Mensulæ Blad, fuldføres med den 



»~f.,,1, 

tydeligste men 

skee kan, ikke 

,.,.'./i',~~~,!"~/l'f"'.~.S,:c<''cl~[f.':.'~?.1/1'!,'f'::"7:'!tf';',., -.,, , 
simpleste Teigning. Dog bør ·Landmaaleren saavidt 

bruge stærke og tykke Farv.er". 

§ 19: nævner at man under arbejdet skal uddanne nye landmålere. 

§ 21: Nogle ting som skal indføres i opmålingsProtokollen: 

"Landmaalerne skulde beskrive Væjr- og Vand-Møller efter deres, 

nærværende Forfatning og anteigne, hvilke der ere Aargangs- og 

hvilke Græs- eller Skvat- Møl~er". 
"Fremdeles haver Landmaalerne at besk!'ive ald anden Herlighed, 

være sig af Fiskerie i Stranden, eller Indlandske Søer og Aaer, 

Kalke-Brud og andet, samt anføre, hvor meget enhveer sig tilhol~ 

der." 

§26: "Alle i Sognet værende Fabriquer, Kalk-Brænderie, Teigl

Brænderie eller anden Indrætning beskriver Landmaaleren efter deres 

nærværende Tilstand eller Forfatning." 

§ 29: Om landmålernes arbejde om v~nteren: 

"Landmaaleren fuldfærdiger og supplerer efter Opmaalings Journalen 

og Opmaalings Protocollen, det som maatte fattes her og der paa 

Chartet i Situations Teigning, samt sætter Tittel og Maale-Stok 

paa Chartet.'' 

"Paa Charete skal Landmaaleren fremdeles sætte en fuldstændig og 

ordentlig Forklaring over alle Charte-!eign, Mærker og Teigninger, 

hvad han ved enhveer har villet tilkjende give, paa det at de sil

digste Efterkommere ligesaa tydeligen kan læse hans Charte, som om 

han selv var nærværende til at forklare een hver Ting i dens mindste 

Omstændigheder." 
"Naar Landmaaleren rigtigen haver fulgt og accurat i Værk sadt det 

anbefalede Plan, kommer Concept Chartet til at indeholde i Sønder 

og Nør løbende parallele Hoved- Linier, som staae 2000 a 2200 alen 

fra hverandre, og bestaaer af saa mange næt og rigtigen Sammenpas
sede Mensulæ eller Charte- Blade, som de optagne Støkker indehol

der Quadrat Fjerding Vej 
(Tidligere i§ 29 findes instruktion om sognevis sammenlimning af 

bladene) 

§ 31: "Skulde Landmaalerens Concept Charte befindes· reent og ty

deligt, kan det være nbk med at Concept Chartet forbliver i Land

Maalings Contoiret. Men skulde det i mindste Maade være u-tydeligt, 

,t":;\,!B'i?,''c;.· -,tl~'1'f"J:-

ha V'er Landmaaleren dera.f at 

Land-Maalings Contoiret. Af 

"~~J,'-J:·.~? 
forfærdige en reen teignet 
Chartet· tilliige med den i§ 29 be-

skrevne Protokol! forfærdiges om Vinteren af Landrnaaleren Copier, 

som af Land-Maalings Conducteuren vidimeres og til General-Lande

Væsenets Collegium bliver at indleveere." 
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BILAG 9: Resultat af sammenligningen mellem instruks og kort. (r.
11'ck.i.) 

Den specielle opmåling 1768. Kortindhold iflg. instruks. 

100 alen vist med\ decimaltomm~. (sv. til 1:4000. 

Hvert blad 2000 x 3000 alen (ca. ·32 x 48 cm) 

agers k if ter _.IH(' .JH(.Jllr,i\\(.1f\( J.llf ll-tt' il I 

· eng J.Hf'Jj{( % . .lllfJ.l-lf llif ,I.lir \ 

sø .w( J.Hr ).Hf )Uf .mt.llli' li 

hede 

underskov .Jll( til\ 

åer, bække J.ltr ,IB] J.Hf )Hf.)/1( 

gårde Jft( .m( _mr JH( ),tf ,IBr.\ft(I I 

agers k if ten a vn ,J}jf ..lit( Jl11' Jlltmr .!M j)tr i 
m OS e .mr J.H{ .1-1/f' Jjt( JJ{f .Jltf' )J}f 

skov JIH' J-lt( W It 

tør V emo se mr ,mr )H( )M )l·ll)M 

storskov ,lit(\ 

ve j e .+tt( JllY )H1 ili( j.\-11 JW ;li( 1111 

huse .1.Hl .lltr .-*tf ,.Ui( I.Ur >flt 111 

frugt- og kålhaver J.tt(.-llt( ,JttLIJ-\(JITT bakker W W( )J,/r !J-1( I 
Ux..t. · hu..mle~ • 

herredsgrænse I 

vangegrænser . .lltf .IB( )Hf ./H1' ./.Hf I 

grænsesten i hug 

~"""
1
/,'{ vindmølle)lt( ,IB(:!ttf 1/11 

kalkbrud 

grusgrav li 

Kirke )\tf Jm)l\1' 

sognegrænse . .Ilt( .l-ltr J1W .!Hf Jl-rf 1111 
~ 

andre indelukker )1-\1' /li 

kombinationspkt m. sognenavn 

kalkbrænderi 

teglbrænderi 

signatur forklaring .l-lff ...llfr.//t()l1!' )W \ 

Undersøgte ruller med u·dfærdigelsestidspunkt: 

I -l'-l(IT7-1) /-02 (l':/t-11 lt'fl) J-18(1T1-I) .Q::z...:01s(17:,zo,1-:r-1-I) 

Q?,-0?,(1710) Q.'2>-0'-/( Fft-0 '.2.'o--O~(lrt'-l) Q<o-\0(11-70)'?'11.., t 1,:S~ 

P'b-13 Cn=t0)/'ff0) _20-1s(111.r1.tr-o 1-:rC:.Cf/10 /l'tO 1'1-to 1'1«>q) 
· } I I ) 

:;1.c-11.,(i"i-'rO) QLJ-to (lttO; 11-'fO; l"tG:,~ l'FtO; ud.o:t.) QS·Ol(\f'f,q
1 
('i'f,;) 

Q5·0·c,(\Tioll,\r6,?,) ':l.E-o~ (lrlo'b, 1168) ;;z.5-05 (1-n:o, lrro) 

;;1.s-o'°Crf(,,q}11c,q) lm°I; 1r6&,1t<;;8;1~) 

Dato: l'b/'5-g·:,- Hld::, 
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BILAG 9: resultat af sammenligningen mellem instruks og kort, (side 
2

) 

Den specielle opmlling 1768. Kortindhold iflg, instruks, 

100 alen vist med\ decimaltomm~. (sv. til 1:4000. 

Hvert blad ZOOO x 3000 alen (ca. 32 x 48 cm) 

agerski r ter .ll\r..llli' Jttn--HrJ1l(Jllr.JI!( III 

e n g j.ttt' Jltt' )I« )li( )Ilt' )\tf ..lltr 111 

sø ..tW ,!Il( Jlft .w .wr .wr 1 

hede 

underskov .\.ilt' li 

åer, bække Jl\t JH(JITT.W Jllr lit 

gårde .mt' ,IB\" ,!Ht' J)11" . .ll/t J»r 111 

frugt- o·g kål haver ,ll\f Jllf J.l-t/.lllr ~Hf li 

herredsgrænse· 

vangegrænser .\Ilt .\1\1' .JW'.jlt/' ..11tt' 11 

grænsesten i hug I 

vejr- og vindmølle lltt III 

kalkbrud 

grusgrav ..j.ttf 

Kirke MIi 

agerskiftenavn Ulf J\11' ..atr.11-W ../11-Y I 

m O S e -!Hr _.jttf' .--Wr .1/lt )Hl' ).Ilt' I\ 

skov .wr 
t ø r ve m o s e . .l\H' Jllf J\l!"Jltt' .lltt' I 

storskov 111\ 

Veje )Hr .Wt' ./tt( ,fl-tt' )lit' .-1-ft'r )1+Y 

hu s e ,\\1t $ ..1ttr ,llft' .'1-lr JI+/"' I 

b a k ker .lltt' . ./Hr Jill" .J.W.-11/t' I 

_sognegrænse ,1-ltr ).l.tt" . .1-ltr AHt .Jftl' 1111 

andre indelukker J.H1 J\ 
,. 

kombinationspkt·m, sognenavn 

kalkbrænderi 

teglbrænderi 

signatur forklaring ,j\/r,,J!/f ..illf ,!Hf ,Aft'.l!tr li 

------------------------------------------------------------------
Undersøgte ruller med udfrordigelsestidspunkt: 

Q,S'-O+(ff10) 2s-o8(\".f1oS nk>8) QS-CFJ(l'f6CJ J1G:,q)J'(G9 l"f<o9 i?Gq i'f<.-/1 
t J ) J ) I 

ud"a±)1bCJJJ11oC\) :25-lo (1'10"1, l'fk>9/16o&) ::1.5-11 (11(,&, 11,bi,11-0K< 11(o8,/bq 1 

rJ-<,~/(;A J 1w./lcRJ \1"<,&/ 11c;,q \Tui)' QS-1 S'(l?{Js/~ irU/6'1 nfd!Jb9 11{-H 116q 
I ,J I / I I 

l:iiÆ/1,,C\ J 11<;,9 /1U:\ \1{og/bc1, li<Æ/bq) .;2s--1e, ( nlo&) Q.1;---11--(lt'ffi/tifl, n0;.) 

Qv -1& C rt<SJ/-~; rH,Sl/10 1 17<:o/10) 
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BILAG 9: Resultat af sammenligning mellem instruks og kort. (oide 3) 

Den specielle opmlling 1760. Kortindhold iflg. instruks. 

100 alen Vist med \ decimaltomme, (SV, til l: 4000, 

Hvert blad 2000 x 3000 alen (ca. 32 x 48 cm) 

agers k if ter jl\(\\l(ll\()\t\' ,l\lf .llll .J.lll' \ 

en g )\li' jAf J,111' IITT" ,l\ll Jill' l\l 

s ø .\\li' )lit' )ti( -1\H' 11\ 

hede 

underskov $-1\!t III 

å e r , bæk k e )tlf .lllf :..ief ..li/I' ..!lir I\ 

gårde .IH( JI\T .wr ,IBr' .lill" JW' 1111 

frugt- og kålhav
0

er .iHr ,lllf -l1ll' .\Ur' li 

herredsgrænse 

vangegrænser ,Hl[ ,lllf_.H1f,IBI' ,.\1\rll 

grænsesten i hug 

vejr- og vindmølle Hil 

kalkbrud 

grusgrav\\ 

Kirke )l11 J.tt( 111 I 

a g e r s k if t e n a v n Attf ,lllf ,ll11.Mf ,lll(.,lli(° li \ 

m o s e ..\ttf ..\ltf ,l'1T .lttr .-1ltr' 

S k O V Jltf ,l!\1' ;>ti" 

tørvemose ;itf JIW .-1ef 

storskov .i;tr 1111 

ve j e .lllf -l!t1 % ...Hn % ,flt(' 

huse ,M' ..\ttf' ..lltr' )ltr )Hf' ).i,r' I\ 

bakker .mr .wr )fir ..\lt( III 

.sognegrænse Mit' ,J.ltf' .lll,' -Htr ~ Il! 

andre indelukker Ær I\ 

kombinationspkt m. sognenavn 

kalkbrænderi 

teglbrænderi 

signaturforklaring ,\\tf ,1\/t ,!.\It \III 

--- --- -----------------------~---------------------------------
Undersøgte ruller med udfærdigelsestidspunkt: 

~1170 

1,:1<o-o';l.(rt10) ·:i.1o-02,(udru::.) :2.b-oio(lrr2.J ffrl/r:l.; \'fGo ) 1112.J 1rr2./f1 1 > 1n1) 

.'.2b-Or (ucl.c.:L) 20-11 Uf'fl) 
1 

.2/o-\o(n'tl> 1,=t:2) > Qb-13(11:ro,udcu.,) 

QG,-J4 (l'?fO I \1"?'3) 

R.8-0I (11'1'1> 1'<"72) Q&-03( \TIO) fFflJ \Of~I; 1710) :Z~ -cf\ ( l"f'fo) 

Q,2-0\ (IT'.f-cl.) \<-14 (rflof/,) K'-2.D (l"f16!J IT12) 



I _&&.ll2 ..... ,,.,!Jf!\%8Mh,r,~1;,;,:~,n·c .. ~,·,,;"":s-"""·-- ~·-'·"··""'-~,--.. · ., kop.t:-/?M·~~~r;,., "Æ, ,,"' .. " ''·:i'"'~,c· 
Ko_:r;t__f:~t: 3 
Ialt: 10 

8 kort har signaturforklaring, 2 mangler. 
Nogle konceptkort er ukolorerede, på andre kort er agrene gråskyg
gede, mens bundfarven er hvid, svagt gullig eller lysegrøn så vang
ene kan skelnes. 
Enge er grønne, vandområder er blågrønne eller grønne. På kopikor-. 
tet 25-02 Gerlev har alt incl. vandhuller fået samme grønne farve, 
engområderne måske lidt lysere,dvs. de er vansklelige at- adskille. 
Gårde eg huse er i sort tusch m. rød skygge;1t0d tusch.med rød eller 
sort skygge . Nogle kort bar tydelige kål- og frugthaver. 
Stengærder sorte, evt. med rød streg. Gærder brune eller sorte. 
Veje ufarvede eller gule/gulbrune. Nogle kort har indgrøftede ~eje.· 

Bakkeskravering findes. 
Søndre Overdrev harfl~\eegetationstyper: Storskov, krat-og underskov, 
ellemose,sumpige steder og vandsteder, moser og tørvegrave og åbne 
sletter. 

26-11 Gcumløse m.v. har en galgebakke! ~ 1' 
ANVENDTE SIGNATURER: 

--------· 
~,::,""b,._..... --------······ __ ., ____ _ 

---- -
++++++.\-

.. -·-·-·-

"Indgravet Vey" 

"Almindelige Veye" "Lande Veye"· 

"Sogne Skiæl hvor ingen Gierder ere" 

"Grændse Skiæl imellem Byer samme Sogn hvor 
ingen Gierder ere" 

"Bye Skiæl hvor.ingen Gierder ere" 

"Grændse Skiæl, hvor ingen Gierder ere" 

.,or'I- ..,,.le. 
"'~il :.i.a ~~ o.... t. o~ 

"Steen Gierder" 

li;,l"\U"I-~ 

<:t,f"'V'~ 

v.:f'~r',:Qf\. -- -

µ.µ,..r,_c... 

~"'-;': 
~ ..L!,...-=--

"Opkastede Jord Diiger, Riis eller Tiørne 
Gierder" 

"Levende"' eller Riis Gierder" 

"Mosers Gennemgravning" 

"Opkastede !ord Diiger, Riis eller Tiørne Gierder" 
"Tiørne og Riis Gierder" 

"Vand Stæder og andre Sumpige Stæder" 

(fortsættes) 

·-·--;>,,--~~···;· ~-~-' !l. 
3<"G>'"' .0. D-a 

.~-Q 
-~~ 

"'"""""~ ~-.... ·-B ,;, 
~pS~ ·(!i_ ~ 

~\cf «:::? fj. ~ S"I"'-~ 

~"""" ~~ -:© ~ t ... .!!l. 
~ ~ -

U!,.r?~- .i:!,... .... 

@ 
"'"'~ 'G \,;o ~ 

' 1 , 

;:;:,,.-::.i'l\ll%~ 

~.i/111!(\\.\.~~ 

~ 
~ 

~ r 
tB ~ 

IL 

,,,c,,,.,,,, ,,,.,,,.,,,,.,_,,,,,,,"''''"''·''·'·"··' 42 li """!~'-"'!h'l".-

"Eng med Tiørne Revler" 

0, 
.~ 

f-'· 
"Fugtige Enge" f-' 

~ 
f-' 

"Stor Skov" 
0 

"' ,-,. 

"Krat og Underskov" it 
f-' 

"Elle Moser" li' 
f-' 
-.] 

f-' 
PJ "Aabne Sletter" 

~ 
p,o 
f-' 
(1) G, 
rj Q) 

"Rør Moser". 

(1) 

"' 
"' ri' 

"Moser hvor Tørv er Skaaren" 
,-,. 
f-' 

"Høye og Steen Dysser" 2 
"' ,-,. 

'° ::, 
PJ "Sandhuller" 
ri' g 
t-h 
0 
rj 

"Huuse og Bygninger paa Overdrevets Grund" 
;,;-
f-' 
PJ 
rj 
f-'· 

J:l 
"Huuse og Byer nær hos Overdrevets Grændser" 

(1) 
rj 

"Wildbane Pæle" 

Okt. 1987 MLB. 



-i~; ,.:=0-~ l;r,;',\::i!'~ffimt'~i#i?6:/'il\~~C~$'O~~Jii#i';;-i«,$@$1 .. ~'$'.'~ 
Kopi: 
Koncept~ 
!alt: 

Signaturforklaring: alle 4 

4 

Agrene ikke skyggede ·i konceptkortet. I kopikortene kan vangene 
skelnes, agrene er skyggede i forsk. gule, lysebrune og lysviolette 
farver · 

Engene er grønne. 
Vandområder er grønne, i et tilfælde dog blå. 
Gårde.ne: I koncept m. sort tusch, i kopi med rød tusch, rødfarvede 
med rød skyg~e. Skyggernes placering e; ikke konsekvent, derfor 
ingen reliefvirkning. 

Bakkeskravering findes. 
Vejene. er grå i kopikortene, gærder brune. 

ANVENDTE SIGNATURER: 

s< 
-.....•. -~ ... .................. 

-- --
---~-·-·-

-c11--' ~ l,U(. « ro,1w..,, 

mø ~• 
t,..o.,:.\, 

~ 
. 

. 
. 

~..,....b....-,oi'~ 

~ ~ 

~ ,,.. 
-r-= 

•"' ~ . . 

"Lande Veie" 

"Veje" "Almindelige Veje" 

"Skiæl" "Marke-Skiæl" 
(brugt både som by
og vangeskel) 

"Sogneskiel" 

"Gierder" "Opkastede !ord Diger 
Gierder" 

Tiørne 

"Steen Gierder" 

"Vand" 

"Krat" 

"Moser" 

"Tørremoser" 

Okt. 1987 MLB. 

C. BRINCH. Koncept+kopi": 0 
Kopi:· 1 
!alt: 1 

Signaturforklaring findes i kortet. 
Vangene kan tydeligt skelnes, de har forskellig gul/orange/gylden 
farve. (Det er kortet over Viemose Byer) 

Engene er grønne med græssignatur, moser med grønne penselstrøg, 
i skove er_træerne grønne med grønne penselstrøg som bundfarve. 

Gårde og bygninger i sort tusch, rødfarvede, men uden skygge. Der 
ses haver og noget, der kan tolkes som frugthaver. 

Stengæz;der ikke vist. 
Vandområder (ved ~ysten) er nærmest grønt. 

Bakkeskravering findes. 
Det er et flot og farvestrålende kort. 

ANVENDTE S.IGNATURER: 

~--0-0-0--

+o+o+o+o -
_,J.(!)~ 

, .. -~QQ 
.e • 4, :;; = 

9= --..;:;.~ ~~ "= = 4=.a.= 
9"' ,...sN 

"';;;-:....,~.,q ~ - ~ b 
' -

~O~'<:' --- -=::;:7' ,-.-~ 
.L --t>-~°"'~ 

~
1wm~ 

~ ;§ 
'W/,1/1~~ 

"Lande Veje" 

"Andre Veje" 

"Bye Skiæl hvor ingen Gierder er-e 

"Marke Skiæl hvor ingen Gierder ere" 
( Brugt som vangeskel) 

"Gierder" 

'"Bække'" 

"Stor Skov" 

"Under Skov" 

"Elle Moser" 

"Andre Moser" 

"Banker" 

4 
IJj 
r'· ,., 

. .2:; 
,., 
0 

(/l 
r'· 

it 
N 

i? ,., ..., 
,., 
Ol 
::, 
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O)o 
>-' C 
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(1) 
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(/l 
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Ol 
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H; 
0 
'i 
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Ol 
'i .... 
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~ 
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:n~r~~~"'"""'""~"'Æ";§#~!'·"-"'""""'''"-"''"-···' , ):f?tnreit~.::ih:Pi·: ·· z"_,._ 
Kopi: 2 
Ialt: 4 

Signaturforklaring: Alle 4 

Enge er lysegrønne, evt. med græssignatur. 
Huse tegnet med rød eller sort tusch, skraverede og med rød skyg
ge. Humlehaver vist. 
Vandområder nydelige blå, dog er nogle mere blågrønne. I 25-11 
Antvorskov Slot, kopikortet, er det tydeligt at der er brugt for
skellige farver til vandområderne: Dels en.ren blå og dels en mere 
tuf"kisgrøn. Det er i øvrigt et meget flot kort, og det er S0...0">4-icti.5 
landmålernes vinterkvarter, hvor de sad og kopierede kort og-pro
tokoller. Brun står sammen med Seipp for opmålingen, men tegne
stilen er tydeligt Bruns! 

Bakkeskravering findes. 
Vejene er grå eller gule, det er meget nydelige kort, hvor tr~er 
sommetider er malet i akvarel, andre dog i tusch med akvarelfarve
lægning. 
25-11 Antvorskov Enemærker, her ses enkelte målestationer i mo
serne. !øvrigt er stengærder vist som: 

ANVENDTE SIGNATURER: 

. ..: 

~<I.~....-
.............. 

--: ... --·---· 

== -
.. -.. ---· 

~~ ~ 

e,-q." --~ 

0 
...,, .. =- ~---· ..... ·-· -· ~-- ·~· 
,,.,.~- ~--· ... .... -.. -~ ... ·'-

,,., ... -@) 
11'--~d=~.!). ~ od'= 

Q. _5...,"~e . '"' ''"' ,.__:;:;"'-,· -@ f""""<tl~ ~ i..., _,,. 
·,~·~-..=.-

~~ 
~ 

"Veye" 

"Veye" 

"Steen Gerder" 

"Riis Gierder" 

"Steen Gierder" (kun i et kort, se ovenfor) 

"Levende Giærder med dobbelte Grøfter" 

"Søer og Fiskedamme" 

"Engbund" 

"Siid Eng" 

"Aabne Pladser til Græsning" 

"Moeser og Vandhuller" 

"Elle Mose" 

(Fortsættes) 
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"Andre Moser" 

Tørve Grave" 

"Humle hauge" 

"Agerland" 

"Høye og Bakker" 

- '.~"Sf:Cfi"o/P . 
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Konce,E.t~ l 
Ialt: 16 

~--'1'-. . rs 
men af disse har 3 en forklaring om ~ il kort har signaturforklaring, 5 har ingen, 

bøndernes lodder efter udskiftning. 

Stilen minder tydeligvis om Hasfers Bernstorffkort, Dagenbold er 
faktisk elev af Hasfer og har væ~et med ved Bernstorffudskiftningen. 

I kopikort (ikke konceppt) kan vange skelnes, da de .har grå eller 
forsk. gule skygger i agrene. 
Engområder grønne, vådområder med grønne penselstrøg på hvid bund.· 
Skove grønne med mere mørkegrønne træer. T.ø-rveskær grøn med brun 
skygge. Nogle enge har græssignatur. Vandområder turkise. 

Veje er gule eller brune. 
Risgærder brune eller sorte, stengærder røde eller sorte. Trørød 
:By ''brolægning" - grå prikker. 

Bakkeskravering findes. 
Gårde er lyserøde med omrids i rød eller sort tusch og skygger. Ha
ver med frugttræer vi·st. 

ANVENDTE SIGNATURER: 

s.""- ........ 
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"Lande Veye" 

"Lande Viie" 

"!agt Viie" 

"Veye" 

"Sogne Skiel hvor ingen Gierder ere" 

"Sogne Ski le h.vor ingen Gierder ere" 

"Bye Skiel" "Grænseskiel mellem Byer i samme 
Sogn" 

"Byeskiel" 

"Steen Gierder" 

"Riisgierde eller opkastede grøfter" 
"Opkastede !ord Diger eller Iiørne Gierder" 

"Elle Mose" 

"Andre Moser" 

"Andre Moser" 

(fortsættes) 

~ 
"Under Skov" 
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Koncept: 3 .... 3~... Q · 
Ialt: 14 . ,,_ - "Sk " 

5 af kortene har signaturfor/i:klaring, 9 har ikke. Q "'--- ov ·-Bortset fra nogle sene fra Vordingborgområdet er især konceptkor- -
tene nydeligt udfærdiget', ligner næsten andres kopikort. · 

Også blandt hans ·kort findes nogle agre uden skygge, nogle med grå 
skygge eller forskellige farver der gør det let at skelne vangene. 

Engområder grønne, nogle har desuden græssignatur. Vandområder lidt 
mere blågrønne. 
Huse og gårde ·er i rød tusch med fed rød skygge samt rød skravering. 
Haver afgrænset·med risgærder, men ofte ikke farvelagt eller ,med de
taljer. Visse gårde og bygninger er i sort tusch, evt.udfyldt med 
rød. 
Stengærder røde, risgærder brune. Veje ufarvede, gule eller ly~e
brune. 
Bakkeskravering findas. 
I mindst 4 kort er naboe·jerlav og -so?ne ikke anført! 
På 24-10 Lystager, 25-04 Hejninge og 28-03 Kostræde ses målestatio-
ner. 
Det er iøvrigt Hegelahr der er mester for aen mystiske linje i 28-03 
Kostræde (se skrift om Rytterko~tlægningen) 

ANVENDTE SIGNATURER: 

....... -,~ . -·· .. ·-· ---
-:' ....... ----· "Veye" "Lande- og Marke-Veye" 

_ .. -----·- "Sogne Skiæl hvor ingen Giærder ere" 
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"Steen Giærder" 

"Giærder" "Riis Giæider og Jorddiger" 

"Grøfter med Vand udi" 

"Aae" 

"Aae eller Bek" 

"Grøfter" 

"Vand Steder" 

"Eng" 

"Stor Skov med Krat'' 

(fortsættes) 
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"Underskov" 

"Ellemoser" 

"Tuemoser" 

"Tørvemoser" 

"Agerland" 
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VITUS ED INGER. 'r<~~Cepc.;'..kOPi: 4 

Kopi: l 
Koncept: l 
Ialt, 6 

Signaturforklaringer findes i 4 kort, mangler i 2 kort. 
Agrene har grå skygge, men forkellig bundfarve, så vangene kan skel
nes (gul/lysebrun). !øvrigt nydelige kort, også konceptet, selv, om 
det ikke tydeligt fremgår hvilket kort der er konceptet. 

Engområder lysegrønne. 
Koncept: Huse og gårde i sort tusch med rød skravering+ skygge. I 
kopikortene er bygninger tegnet med rød tusch , skraveret og me.d 
rød skygge. Kålhaverne ret ejendommeligt pyamasstribede i.rød-gul
grøn ! [[]J7 
"Giærder'' i sort. 
Moser er angivet med blå og grønne penselstrøg, men vandområderne· 
er faktisk grønne! 

Veje er gule. ~ 
I 26-13 Ørslev ei kirken i konceptet tegnet i profil ~ 
min i kopien som en slags grundrids:. ~ 
I 25-03 Gudum ligger kirken ved siden af vandmøllen, 
i k~ncep~et vist som:~ gr..-.,,,:;1.. · 
og i kopien som: • ~ 
ANVENDTE SIGNATURER, 
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"Veye" 

"Lande og andre Veye" 

"Sogne=Siæl hvor ingen Giærder ere" 

"Byeskiæl mellem Byerne udi Sognet" 

"Giærder" 

"Stoer Skov'' 

"Under=Skov" 

"Elle-Moser" 

Vanskelige at skelne, moser 
dog lidt mere blåfarvede. 

"Moser" "Tue-Moser og sumpige Steder" 

"Tørve Skiær" 

"Agerland" okt 1987 MLB. 

·tAidi'IEt.f')~.'HLERs. Kcin.Cefit:+1<6p:i.: 1.~ 
Kopi: 3 
Ialt 16 

13 kort har signaturforklaring, 3 mangler. 
I kopikortene (men ikke.koncepterne) kan vangene skelnes, idet ag
rene har forskellig skygge i hhv. gul, brun og lys rød. 

Engområder helt grønne. Moser og vådområder med spredte grønne pen
selstrøg. 
Huse og gårde gengivet med rød tusch, rød skravering og fed rød 
skygge. I kopikort ses ~fte kål-og frugthaver. 

Stengærder røde, risgærder brune. 
Vandområder nærmest turkise, åer med strømretning (pile) 

Kirke Stillinge Kirke,~ 
~ , + 

Bakkeskravering findes . 

. En mølle er vist som: + 
Ehlers træer er lidt særprægede (26-06 Langebæk Mølle og Kallehave). 

ANVENDTE SIGNATURER, 

s~ ,u-,.,_ --... : ....... -··-····· "Veye" 

- - - "Veje" 
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"Sogne Skiæl hvor ingen Giærder eller Aaer 
"Sogne Skiæl hvor ingen Giærde eller andet 
kiændeligt Skiæl er" 
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"Marke Skiæl hvor ingen Giærder er 
(bruges som bys kel eller adskillelse vang/ eng) 

"Steen-Giærder'' 

"Riis og Steg-Giærder 

"Mosers udgravning" 

"Aaer" 

"Tuemoser og andre sumpige Steder" "Moser, 
hvor ingen Tørveskier er." 

"Tørvemoser" 
Skaaren" 

"Hvor Tørve Skieres eller er 
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Koncept: ·,3 

,, .,._-,_-, 

Ialt 9 

Kun et kort har signaturforklaring, mens 8 mangler. 

I flere af kortene kan vangene skelnes, idet agrene har forskellige 
lyserøde og gule skygger. Nogle kort har dog blot grå skygger ved 
agrene, atter andre mangler ·skygger. 
Enge er grønne, evt. med· græssignatur, vådområder med mere turkist 
penselstrøg, vand er blågrønt. 
Gårde med rød eller sort tusch, evt. rød farvelægning og rød eller 
sort skygge. · 

Bakkeskravering· findes. 

Ingeil stengærder, men gærder ofte angive-t som "levende hegn". 

25-16 Sønderup har været brugt ved udskiftning - her er der sket 
ændringer i åens forløb som er rettet. 

ANVENDTE SIGNATURER: 

_ .. _ .. _____ _ 
+-+-t-+-+-t-+-"1-+ 

/LÆ.LIL<L.L 

~ 

"Lande- og Mark Veye '' 

"Sogne Skiæl hvor ing;en Giærder er" 

Marke Skiæl imellem Bye og Bye hvor ingen 
Giærder er" 

''Giærder" 

"Torve Graver" 

Nov. 1987 MLB. 

' . .. ".z;s;; t:.u::Qt .. 1,zøMJ_.;;1.:;.;;;; ........ 41 ... JJJKJZJ,# ...... LJ.#JU&i!Mltl!Ø,!I@. 
Alle 8 kort.har signaturforklaring. 
Vang~ne i 3 af kopikortene kan tydeligt skelnes fra hinanden, idet 
agrene har forskellige gule/grå farver og do. skygger. også nogle 
af konceptkortene har grå ·skygger. 
Enge og skove er grønne, skove med lidt mørkere træer. 

Huse og· gårde i sort tusch m. sort skygge, men fyldt ud med lyserød. 
Humlahaver er vist, ellers blot haver uden særlig detaljer, i enkel
te tilfæld·e findes noget der ligner frugthaver. 

Vandområder er forbløffende blå i nogle tilfælde, eller .lyseblå. 
Veje er gule, og bakkeskraveringer findes .. 
I 23-15 Sørbyfilagle og 25-13 Slugstrup er kirken vist i profil.~ 
Det er Kierulff der harkavet Skafteløv-kortene. her bruger han 
XXXX'XX til sogneskel i konceptet men-·-·-· i kopien; kort og sig

naturforklaring er dog overensstemmende i modsætning til nogle af 
Sp~rcks kort. Som den eneste bar hari amtsgrænsen.forklaret! 

ANVENDTE SIGNATURER: -- ---.......... . 
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"Yeyer" 

"Veye" 

"Skiel mellem Arnt" 

"Sogne Skiel hvor ingen (iierder" 

"Sogne Skiel_ hvor ingen <;ierder er" 

"Sogneskiel" 

"Skiel mellem Byer" 

"Bye Skiel hvor ingen:Gierder" 

"Steen Gierder" 

"Riis Gierder" "Gierder" 

"Tørre Graver eller Grøfter" 

"Elle Moser" 

"Andre Moser" 

"Humle Haver" 
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Koncept: 1 
Ialt: 3 

Signaturforklaring findes i 2 af kortene, mangler i et. 
I et af kopiø1<ortene er agrene med grå skygge og forskellige gullige 
bundfarver, så vangene kan skelnes. · 
Enge er grønne ffied græssignatur. Moser lidt mere blågrønne, evt med 
blå penselstrøg og vandområder blågrønne. 
Gårde og bygninger i rød tusch med sort skygge. Gårdspladser "bro
lagte" med grå prikker~ Nydelige haveanlæg med huml·ehaver. 

Stengærder i sort, risgærder nævnes ikke, men i stedet "Levende hegn", 
der dog betegnes "Gærder". 
Bakkeskraveringer. findes. Veje er grå - på. det genbrugte arg·. 1-kort 
er vejene i stedet farvet gule. 
26-03 Beldringe Sogn er tilskrevet Lunn,· dette er helt ufarvet·bort
set fra bygninger. Stilen. er tydligvis Lunns. 

ANVENDTE SIGNATURER: 

c,.1..'o .......... 
............... ---.............. . 
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"Veye" 

"Sogneskel" 

"Markeskel hvor ingen Giærder er" 

"Steen Giærder" 

"Giærder" 

"Giærder" 

"Grøfter" 

~ 
~ "Baske" 

~ ~ 
l!. 

l!!,... ~ 
"Eng og Mose" 

~ 

1rEG~J "Agerland" 
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Ialt: 14 

13 kort har signaturforklaring, l har ingen. 
I kopikort kan varigene skelnes, agrene har grå skygge og .. forskellig 
bundfarve. · 

Sp~rck har i nogle (dvs. 4) tilfælde uoverensstemmelse mellem sig
n.aturforklaring og kort. I signaturforklaringen ses signaturer1 
fo~\o..ret som "Marke Skiæl" . .D.enne signatur bruges i konceptet 
som slcel mellem agre men i kopikortet som skel mellem åse. Hos andre 
bruges betegnelsen "Markeskel" om byskel, eller evt. adskillelse af 
vange og enge. 
Huse og gård~oncept: Sort tusch m. skravering eller rød fyld+ sort 
skygge, ·i kopikort rød tusch, rød farve eller skravering og rød 
skygge, mod nord og øst (ikke SØ som det ellers ofte ses.) 
"Brolægning" vist med grå prikker. 
Enge grønrie, vandområder tur:kisgrønne. Bakkeskravering findes. 
Veje er oftest gule. 

ANVENDTE SIGNATURER: 

_...'""" "Lande veye" 

''Mark Veye" 

+ +-t- t- t-++ "Sogne Skiæl" 

-o-o-<>--"'- "Sogneskiæl hvor ingen Giærder ere" 

-· -· _ ... _. - "Markeskiæl" (brugt som bys kel) 
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"Giærder" "Giærde eller Tang Diige" 

"Giærder" 

"Grøfter" 

"Stor Skov" 

"Elle Moese" 

"Moese" "Mose og Siid Land" 

"Tørve Moese" 
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Koncept.: 3 
Ialt: 12 

5 af kortene har signaturforklaring, mens 7 ingen har. 
Bygninger tegne·t i sort tusch, rødfarvede, men uden skygge. 

Agre er uden skygge, med grå skygge og af og til brun bundfarve. 

Enge lysegrønne, somme tider med græssignatur. 

Veje er ufarvede eller gulbrune. 
Bakkeskravering findes. 
De~ er Seipp, der har lavet Ottestrup-udskiftningen, samt nogle 
udflyttede gårde i Hyllerup og Landsgrav - disse kort er vedhæf
tet en omhyggelig beskrivelse. 

ANVENDTE SIGNATURER, 

9"'- ~ 
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"Lande-Veye" 

"Indgrøftede Veye" 

. "Landeveye og ~arkvey.e" 2 
"Indgrøftede veye" J 

(Jeg har meget svært 
ved at se forskel på 
originalen! ) 

"Sogne-Skiæl, hvor ingen Gierder ere" 

"Sogne-Skiel, hvor ingen Gierder ere" 

"Grændse-Skiæl mellem Byer i samme Sogn, 
hvor ingen Gierder ere" 

"Steen-Gierder". 

"Opkastede Jord-Diger eller Tiørne Gierder" 

"Riisgierder" 

"Levende Gierder" 

"Grøft" 

"Vandhuller" 

1c1ca:r .. "<'" 

Po"""'&,\,;.-~ ~ ~ - "Moser og Siid Eng med Wand" 
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Kartet har signaturforklaring. 
Agre er angivet med grå skygge, desuden grå, gul eller brun bund
farve, så vangene kan skelnes. 

Enge grønne med græssignatur. 
Huse og gårde i rød tusch, skraveret i rød og med rød skygge. Haver 
ikke særlig detaljerede. 
Stengærder med rød og ris- eller tjørnegærder med brun. 

Vandområder blågrønne. 
Bakkeskravering findes, veje er lysebrune. 

ANVENDTE SIGNATURER: 
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"Veye" 

"Sogne Skiæl', hvor ingen Gierder ere" 

"Marke-Skiæl" (bruges som byskel) 

"Steen Gierder" 

"Riis og Iiørne G{erder" 

"Vand Grøfter" 

"Krat og Stubbe" 

"Moser og Sumpige Steder" 

"Moser med Tørve Skiær" 

Okt. 1987 MLB. 
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I flere af kortene er agrene forsynet med lyslilla, gul eller gul
brun skygge, og vangene kan skelnes. 

Enge,mråder er grønne. 
Huse og gårde er røde, skraverede i rød og med &rå skygge. Frugt
og kålhaver er vist, gårdspladser med grå prikker som får en til 
at tænke på brolægning - hvilket de måske netop havde? 

.Aer og søer er turkisgrønne. 

Bakkeskravering findes. 
Gærder i brunt, og veje sommetider overfarvet med grønt i engom
råder. Men iøvrigt er det nydelige kort. 
25-06 kortene over Kindertofte Overdrev hurmange målestationer 
vist. 

·25-14 konceptkort Sorterup, med farvestrålende vange, kortet består 
af 10 sammenlimede blade, og i de 2 er mange målestationer vist. 
Her har man usædvanligt nok brugt kopikortet ved udskiftningen. 

ANVENDTE SIGNATURER 
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"Kongevei" 

"Landevei" 

"Andre Veie" 

"Sogne Skiell" 

"Sogne Skiell" 

"Marke Skiell" 

"Marke Skiell" 

"Steen Gierder" 

"Giærder" 

"Elle Moser" 

"Andre Moser" 

"Tørve Moser" 

"Skovveye" 

(brugt som vangeskel hvor der ikke 
er gærder f.eks op til engområder) 

(I 25-14,Sorterup brugt som 
byskel) 

"Vedkommende Huse" 

"Uvedkommende Huse" Nov. 1987 l'll.,B. 
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4 !alt: 

Signaturfor~~lz.ring: alle 4 

Agre,ne ikke skyggede i konceptkortet, men de er i kopierne. 26-06 
Balleby har stærke farver i vangene (violet, gul og orange), stilen 
ligner en mellemting mellem Ehlers (træerne) og Brinch (farverne). 

Engarealer er grønne, evt. med græssignatur, dog har vådområder 
blåli·ge striber eller streger. 

Gårde og bygninger: I koncept sort tus~h, rødfarvede uden skygge. 
I kopikortene med rød tusch, skraveret med rødt og m. røde s~ygger. 
Veje er gulbrune. 

Bakkeskravering findes. 

I et af kopikortene er der kun lidt forskel på vangenes farve:· To 
er i gule farver, den tredje i lys grøn, næsten som engene. 

Hvis gårdene i 25-12 Biergbye er i grundplan, så er bygningerne 
meget skæve! 

Hans træer ligner Ehlers, de ser lidt ,sære ud!. 
Iøvrigt nydelige kort. 

ANVENDTE SIGNATURER: 
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"Konge- og Lande=Veie" 

"Mark- og andre Veie" 

"Veje" 

"Sogneskiel, hvor ingen Gierder ere" 

"MarkeSkiel" 

"Steen Gierder" 

.'/Riis Gierder" "Giærder" 

"Aaer" 

"Bække" 

"Stor Skov" 

"Under Skov" 

"Elle Moser" 

(fortsættes) 
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"Tørve Moser" 

"Andre Moser" 

"Bakker og Høye" 

"Steen=Dys·ser" 

"Aaer og Bække" 

"Wand Stæder" 

"Wildbane Pæle" 
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Bilag 11. 

Thomas Bugges lærebog fra 1795 kan lånes på Det kgl. Bibliotek, men kun til 
brug på læsesalen. Derfor skal her gengives overskrifterne til kapitlerne 
om landmåling samt citat af de afsnit. som har interesse for dette arbejde: 

Thomas Bugge: De første Grunde til Regning, Geometrie, Plan=Tr.igonometrie og 
0 

Landrnaaling, København 1795 (katalog nr. 18, -28 8 ). 

Kap. 1: Først nogle regler for Liniers afstikning - det tydelige syns mindste 

Kap. 2: 
Kap. 3: 

Kap. 4: 
Kap. 5: 

Kap. 6: 

vinkel 
Liniers Opmaaling. Kæden. 
Maaiebordets Indretning, Verifikation og rigtige Brug. Prætoruis 1 Maale= 
bord (prætoriansk eller georniteisk Bord). Vaterpas. Diopterlineal. Kom
pas. 
Maalebordets Stilling og Brug. Kompaslinien. 
Utilgængelige Liniers Opmaaling (af Linien AB kan man finde et Punkt C, 
hvorfra der kan sigtes til baade A og B). 
At opmaale Figurer og for~ærdige Karter. 

Det er især kap. 6 der indeholder afsnit af interesse. 

§ 90: (p. 477). 

"De speciale Landmaalings=Karter bør opmaales med saa megen Flid og 
Omstændelighed, at man paa dem kan kiende ei allene Agerland og Eng
bund efter Aasene, Fdldene og Skifterne, Moser, Krat, stor Skov, 
Søer, Veie o.s.v., men endog at man derpaa kan eftermaale enkelte 
Agere, Enge og Mose=Lodder, hver enkelt Mand tilhørende. Dette er 
Aarsagen hvorfoi Maalestokken maae tages saaledes, at man derpaa 
kan tage enkel te Alen; og dette kan Skee, naar man bruger en halv 
Decimal=Tomme til at betegne 100 Alen; thi naar denne halve Tamme 
deles i 10 lige store Parter eller halve Linier, saa bliver en halv 
Linie = 10 Alen; og den halv.e Linie kan efter den geometriske Maale= 
stok ved Transversaler af Tverlinier deles udi ti Dele (§ 156 Geom) 
af hvilken en tiende Dffel bliver en Alen. Efter Kortbladets Længde og 
·og Brede (§ 30) indtager det efter denne Maalest_ok 3000 Alen i Læng
de, og 2000 Alen i Brede; og et ~arteblad indeholder i alt 6 000 000 
Quadrat Alen {§86 Geom), og 428 /7 geometriske TøndeiLand, naar 
en Tønde Land tages til 14 000 Quadra t=Al en" 

§94: (p. 483). 

"Vi komme nu til at forklare, hvorledes at special Karte skal op
maales over en heel Byes Mark, og for at.anvende reglerne til et 
be_stemt Exempel, vil .vi antage~ at Byens Mark.er er lang i Sønder 
og-Nord omtrent 3000 Alen, og bred i Øster og Vester omtrent 6000 
Alen, og da kan Opløsningen af dette Probleme ved de parallelle 
Liniers Methode henbringes til følgende Regler: 

1. Allerførst maae man gaa og ride omkring i Markerne, og der
ved giøre sig et Begreb o_m deres Beliggenhed og mødende Hindring
er, om Agerskifternes, Engenes og Mosernes Beliggenhed, Størrel
se, Navne osv., og man[!iør meget vel udi, at man over det hele 
efter Øyesyn giør sig en Udkast=Tegning paa frie Haand. Derved 
erholder man en foreløbig Kundskab om den Strækning, som skal op
maales, og man giør sig tillige et Begreb, hvorledes og efter 
hvad Direktion man skal tage sine Hovedlinier, sine andre Grund
linier og Sidelinier; og vi vil antage, at man i det opgivne Ex
empel bes.temmer sig til at tage Hovedlinien omtrent i Sønder 
og Nord. 

·2. Efter det, som forhen er beviist om de forskiellige Opmaa
lings=Methoder, bør man give de parallelle Liniers Methode For
trinsret (§91, 92,93) og man spørger da, hvor langt skal de 
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parallelle HoVed Linier staae fra hinanden? Ved de speciale Kor
ters Maalestok i Decimal=Tomme til 106 Alen, indbefatter Maale
bordet i længde 3000 Alen og i Brede 2000 Alen (§30, 89); naar 
man derfor tager Hovedlinien efter Bordets længste Vei og midt 
paa Bo;det, saa har man de længst bortværende Objekter og Punc
ter, hvilke paa Hovedlinien· skal bestemmes, og som falde paa Bor
det, i det høieste i en Afstand af 1000 Alen, og denne Afstand 
er ganske bequem til at see de udsatte Signaler. ])eraf følger, 
at naar tvende Nabobordes Udkanter skal passe sammen, og intet 
Punct paa Marken forbigaaes eller falde uden for Kartet, da maa 
den anden Hovedlinie falde omtrent midt paa det tilstødende Bord; 
og al tsaa de parallelle Hovedliniers Afstande være 2000 Alen. 

3. Førend man tager Sigter fra den første eller nogen anden 
Station, maa man nøie gaa omkring paa et saa stort Stykke af Mar
ken, som man i det mindste ved nogle Dages Arbeide kan opmaale. 
Over Agerskifterne, Engene, Moser, Kratskoy, Veie o.s.v. giør man 
sig en Udkast=Tegning eller Brouillon efter Øyesynet, og lader 
nedslaae smaa Pæle i Skifternes Hiørner, paa hvilke med rødt 
Kridt (thi dette er varigere end Blyant eller Blek) skrives 
Bogstaver eller Nummere; ligeledes nedslaar man Pæle. udi Bug
terne af Engene, af Moserne, af Krattet osv. og disse kan be
tegnes med tal; og yed hver særskildt nye Eng eller Mose, som el 
hænger sammen med de forrige, kan man gierne begynde med nye Num
mere; i Hovedbugterne af Gierder og Markskiel maatte og nedslaaes 
smaae Pæle, hvilke kunde betegnes med romerske Tal. Denne- Udmærk
ning eller Indpæling maae ideligen og bestandigen skee, og den 
bør altid gaae forud for Puncternes Bestemmelse eller Opmaaling 
fra Hovedlinieh. Man giør vel i, at man i Brouil-lonen bemærker 
Stedet, hvor Pælene nedslaaes tillige med deres Nummere eller 
.Bogstav, hvilket tienei dertil, at man kan see, hvor mange Pæle 
man har i .hver Eng, og hielper til at kiende den fra Stationen. 

4. Naar man i det opgivne [xempel. vil tage Hoved=Linien omtrent 
mod ~ord, saa maae man begynde Opmaalingen ved den søndre Grænd
se, omtrent 1.000 Alen fra den østre Grændse, der tager man den 
første Station, opstiller Maalebordet (§44), og efter den udseete 
første Hovedlinies Direktion udstikkes den første Hovedlinies 
Begyndelse paa Marken (§53) og opdrages7r.:aa Bordet, eller man 
kan/._først afstikke en Deel af Hovedlinien paa Marken (§5-8), og 
siden opstille Bordet efter den midt paa samme dragne Linie 
(§44). 

5. En paalidelig og øvet Medhielper lader man da gaae omkring 
til de i Agerskifternes og Eagskifternes Hiørner nedslagne Pæle; 
Han holder Signalet saa længe lodret paa Pælen, indtil man fra 
Bordet giver ham et aftalt Tegn, at Sigtet er taget og opdraget 
paa Bordet med Passerspidsen; han gaaer da videre frem til den 
næste Pæl og holder Signalet ved den, indtil Sigtet er taget, 
og saaledes fortfarer han bestandigen; men han bør ordentligen og 
tydeligen opskrive hver Pæls bogstav eller Nummer, dens Sted 
og i den Orden efter hvilken han er gaaet frem. Landmaaleren 
skriver for det første Nummere ved Sigtelinierne paa Bordet 
efter den Orden, i hvilken Sigterne ere tagne; men naar Medhiel
peres kommer til"bage til Bordet, hvilket altid bør skee, naar 
15 a 25 Sigter ere tagne, da med fiint Blyant skriver han de ret
te Navne, de rette Nummere og de rette Bogstaver, hvilke Med
hielperen bringer ham, og tager de forhen paa Bordet skrevne 
Navne ud med Læsk-Læder eller elastisk Gummi (Gummi Chatchou) 
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da man paa et nyt kan begynde at tage Sigter paa forbeskrevne 
Maade om flere ere tilbage. 

6. Derefter tages Bordet ned, og Hovedliniens Afstikning og 
Opmaaling begynder(§ 5-21); og naar man er kommet saa langt 
frem, at man kan erholde gode veldannede Triangler til adskil
lige Puncter (§ 71-76), afsættes Linien paa Bordet og der opstil
les i denne anden Station (§44). Paa den i Numm. 5 beskrevne 
Maade tages da Sigter til de samme Puncter, til hvilke man al
lerrede i den første Station har faaet et Sigte, samt nye Sig
ter til nye Puncter. 

7. Naar den anden Station er færdig, afstikker og opmaaler 
man videre fremad i Grundlinien, indtil man igien kan erholde 
den tredie Station paa et bequemt Sted. J)erfra tager man et an
det Sigte til de Puncter, til hvilke i Anden Station er taget 
første Sigter og første Sigte til nye Puncter efter Numm. 5. 
Dersom da nogle Puncter, hvilke fra første og anden Station al
lerede ere bestemte, endnu kan sees fra den tredie Station, 
da maa man aldrig forglemme at tage det tredie elle.r Verifika
tions Sigte til dem (§88); thi naar dette fuldkommen vel træf
fer ind, saa er man ganske vis paa,· at hverken i Hovedliniens 
Afstikning og Opmaaling eller Sigterne har indsneget sig nogen 
Feil, og paa denne Maade bør man i Landmaalingen bestandigen 
gaae fremad med sikkre og prøvende Skridt. 

8. Omendskiøndt de fleste Puncter paa Macken allerhurtigst 
aflægges i Kartet ved tvende Sigter, saa kan man dog og meget 
ofte bestemme Puncter ved et Sigte og Maal (§58), eller ved nogen 
af de andre Methoder, hvilke i det foregaaende ere forklare-
de om utilgiengelige Distancers Opmaaling (§ 58-68), og Figu
rers Affatning(§ 82-89). 

9. Ofte vil det hænde sig, at et eller andet Objekt, som skal 
bringes i Kartet, ei tan sees fra Hovedlinien, saasom·en Søe, 
en Mose eller en· Eng, som ligger i en dyb Dal, eller naar en 
Deel af Hovedlinien skulde falde paa en lavere Grund; i dette 
Tilfælde udstikker ·man da fra Hovedlinien en Sidelinie (§53) 
efter en saadan Direktion, at man med en afstukken og opmaalt 
Linie kan komme hen til Objektet, hvilket da fra denne Linie 
i behørig Sammenhæng med Hovedlinien kan opmaales og aflægges 
i Kartet. Eengang for alle·erindres det, at den første de opmaal
te Figurers Agerskifters, Enges, Mosers, Søers osv. Afsætning 
og Aflægning paa Kartet bør skee i Marken, imedens man endnu 
har Naturen for Øiet efter Sigterne og Maalene og efter den 
foromtalte Brouillop, da det siden, naar man komme Hiem, op
drages med Tusk. 

10c Saaledes fortfarer man med de første Hovedliniers Afstik
ning, Opmaaling· og med at tage Station.er i Samme, indtil man ',: 
kommer til den nordre Grændse, som vil skee ved den anden En
de af Bordet, da man har antaget Marken at være henimod 
3000 Alen lang. Dersom den endnu skulle være længere, saa 
maatte man combinere eller tilføie et nyt Bordblad, og da 
fortsætte Opmaalingerne paa det andet Bordblad, saaledes som 
ved Numm. 11 skal forklares. Naar man da har naaet den nordre 
Grændse,hvad enten det er ved et, ved tvende eller ved flere 
Bordblade, saa· udstikker man en Linie henad imod vesten per
pendikulær paa den første Hovedlinie (§93 Num. 2). Denne Per
pendikulær, af hvilken en Deel af den nordre Grændse og de der
ved værende Puncter kan bestemmes, forlænges omtrent 1000 .Alen, 
og da staaer man i Kanten af det første Bord, og man har da 
udfyldet dette første Bord, opmaalt og aflagt i Kartet alt 
hvad der falder i den Strækning af Marken, som er 3000 Alen 
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lang i Sønder og Nord, og 2000 Alen bred i Øster og Vester. 
11. Man skal da bruge et nyt Bord, og kombinere eller med 

det første Bord forbinde det andet, saa at disse, lagte ved 
Siden af hinanden, udfylde et sammenhængende Rum. l)enne Kombi
nation eller forbindelse skeer saaledes: Paa det sidste Punct 
i Perpendikulareh, omtrent en halv Tomme fra Bordets yderste 
kant, afstikker man en Krydslinie paa Marken, som paa det nær
meste er lodret til Perpendikularen; man opstiller Perpendi
kularen paa det første Bord efter Perpendikularen paa Marken, 
og Stationen· paa Bordet over Stationen paa Marken efter denne 
Krydslinie (§45) og optrækker den paa Bordet. Derefter tager 
man det andet og nye Bordblad, og efter at 13,ordene ere holdte 
tilammen med Karterne, opdrager eller forlænger man Perpendi
kularerne ned paa det andet Bord; og Kombinations=Stationen 
tages ligeledes en halv Tamme fra Kanten. Derefter opstilles 
det andet Bordblad efter Perpendikularen efter Krydslinien (§45), 
hvilken da opdrages paa det andet Bord; det er da klart, at 
denne Krydslinie bliver Kombinations= eller ForhindelsesLinien 
imellem de·t første og andet Bordblad, fordi den giør samme Vin
kel med Perpendikularerne. Man har til desto større Vished 
i Kcmbinationen lade udsætte paa Marken flere Stokke uden for 
Krydslinien, til hvilke Stokke paa begge Borde tages Sigter 
(§48). 

12. Nu af~tikker og opmaaler man Perpendikularen paa det an~ 
det Bord, og fra den bestemmes Puncter og Objekter paa Marken 
efter Numm 3.4.5.6 og 7, indtil man kommer omtrent 1000 Alen 
ind paa det andet Bord eller til dets Midte; der opdrager man 
en Perpendikular til Perpendikularen, og udstikker den fra Bor-. 
det ind i Marken (§53) og dette bliver da den anden· Hovedlinie 
(§93 Num. 3); denne forlænges igiennem hele det andet Bordblad, 
og .fra den bestemmes Puncter og Objekter i Marken, saaledes 
som ved den første Hovedlinie under Num. 3.4.5.6 og 7 ere for
klaret. 

13. Naar den anden Hovedlinie da er bleven omtrent 3000 Alen 
lang, staaer man igien i den søndre Kant ved Markskiellet, og 
man har aflagt i Kartet saa stort et Stykke, som det andet Bord
blad indeholde!'; man udstikker·da en Perpendikular imod vesten; 
og naar den omtrent er 1000 Alen lang, er man i Kanten af det 
andet Bord, hvordet tredje Bord kombineres (Numm 11). 

14. Paa det tredje Bord forlænges Perpendikularen 1000 Alen, 
da man i Midten af d~t tredie Bord, hvor den tredie Hovedlinie 
udstikkes i Marken (§93 Num. 5) . .Denne afstikkes og opm1Iales 
og man aflægger fra den alle de Puncter, som der falde paa det 
tredie Bordr saaledes- Som ved den første Hovedlinie er fcfkla
ret, og man har paaalle trende Bordblade aflagt den hele Mark 
med alle sine Ager- og fngskifterr Moser, Søer, Veie, krat, 
Skov osv. 

15. Grundtegning af Byen med dens Huse og Gaarde skal for
færdiges, hvilket skeer ved at gaae ind i _Byen med en Linie fra 
en af Hoved= eller Sidelinierne, da man et.ter Gadens og Gaar
dens Beliggenhed maae gaae igiennem Byen med flere brækkede 
Linier, og fra den ved Perpendikularer bestemme Hiørnerne af 
Gaardene, Havegierder, Gadekier o.s.v. (§65). Udkanterne af 
Byen bestemmes, enten fra Hoved- eller Sidelinierner eller 
ved at gaae uden om Byen med brækkede Linier (§85). 

~.r-
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16. I Henseende til Maaden at tegne Agre, Enge, Moser, Søer 
osv., da ere dertil forskiellige Manerer: Den som er indført og 
befalet af det Kongelige Rentekammer, er bleven almindelig Be
keindt ved en særdeles indrettet Plade af PrøveTeigninger; Be
liggenheden eller Situationen med Bakker og Dale maatte paa Kar
tet aftegnes. I øvrigt maae paa Kartet ei anvendes mange eller 
tykke Farver; allerhøjst kan Gaardene anlægges med Karmin, og 
Vandene med den Giinthers Blaae, som er meget skiøn og meget vel 
lader sig uddrive. Miillers Florentiner=Lak er saa skiøn, at den 
kan brug~s i sieden for den kostbare Karmin. 

17. Ved enhver Opmaaling af Agerskifter maatte i det mindste 
bemærkes Agrenes Direktioner, om de løbe efter Øster eller Søn
der og Nord. :Dersom den opmaalte Bye er endnu i Fælledskab, 
hvilket sædvanligen er Tilfældet, da maae derved videre fore
tages en special Opmaaling over Ager- og Engskifterne, over 
Tørve=Mose=Lodderne, og over Skovparterne, hvad enten det er 
StoerSkov eller Under Skov, hvilken speciale Opmaaling skal 
udvise, hvor stor enhver Mands Part er. 

§ 98: (p. 497). 

Naar Kartebladene ere sammenlimede, tillimes desuden uden om 
deres Kanter saa meget reent Papir, at der kan blive Plads til 
Kartusken, ~aalestokken, Kartetegnene, Kompasset og uden om 
Kartet en Ramme. Kartuskens Tegning er vilkaarlig, den pleier 
at udzires med en passende frie Tegning, men de som ei herudi 
ere øvede,· kan blot indeslutte den med en fiirkantet Ramme, op
dragen med stærkere og tykkere Linier. Titlen indeholder Nav
net af Amtet, Herredet, Sognet og Byen, samt af Landmaaleren 
og af Aarstallet. Alt dette skrives med Romerske Bogstaver· 
eller andre nette og Taske Bogstaver; thi·skiønt Skrivt og 
smukke Bogstaver er et Kartes største Prydelse, og om end Teg
ningen var nok saa smuk, saa Vanzires det skiønneste Kart ved 
slet Skrivt og stygge Bogstaver. Maalestokkes aftegner man i 
Løngde af 5 Decimal=Tommer eller 1000 Alen, naar en halv Deci= 
mal=Tomme er.100 Alen (§ 89) og inddeler den saaledes, at man 
kan tage hver enkelt Alen (§ 156 Geom). Den findes afstukken 
paa Diopter=Linealen, og man kan derfor afkopiere den. 

(Når denne målestok ikke passer på grund af indkrympning, for
klarer han hvorleden man kan konstruere en passende målestok. 
P?piret har jo været spændt ud på målebordet, og jo mere man 
har vædet papiret og jo tykkere papiret er samt jo stærkere 
det har været ud9pændt. - desto større _er indkrympningen 
(p. 403). Man afsætter derfor en målestok, som efter aftagning 
af papiret kan sammenlignes med messingmålestokken.) 

§98: (p. 498). 

Kartetegnene, nemlig hvorledes man har betegnet Agerland, 
Enge, Moser, Krat, Skov o.s.v. sætter man i et Hjørne eller 
paa et andet beleiligt Sted, og indsætter dem i Ramme. 

§ 108: (p. 511). 

Naar Kartet er afcopieret og alle Skie.llinierne for Skifterne 
og de enkel te Agre og Enge m.v. ere optrukne med Tusk, saa op
trækker man videre Omkredsen af Enge, Moser, Søer, Skove, Krat, 

.Tørvemoser, Veie o.s.v. og udfører derefter Tegning. 
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§ 108: (p. 511). 

Ved ~enne Tegning kan man ei giøre bedre, end nøie at følge de 
forskiellige Mønstre, hvilke det Kongelige Rentekammer har la
det stikke og uddele til Landmaalerne for at indføre god Smag 
og Ensformighed udi Landmaalingskarter. Det Kongelige Rentekam
mer har havt den Bevaagenhed, at tillade mig at geleide dette 
Værk med Aftryk af disse Plader, af hvilke Pladen A indeholder 
Karte-Tegning og Pladen B Prøver af Situations-Tegning. Paa det 
saaledes med Tusk reentegnede Kart kan man gierne undvære Far
ver og Illuminering, og i det Høieste behøvedes intet uden at 
illuminere Grundtegningen af Bygninger med Karmin eller Milllers 
røde Laki og_ Strandkyster, Søer, Aaer, Moser ffled Gilnthers Blaae. 
Vil man bruge nogen videre Illuminering, da kunde Enge, Træer 
og Krat anlægges enten med Gilnthers Grønt eller med Spanskgrønt 
eller med Saftgrønt, eller med en blanding af Gummi Gutta og 
Blaat. Agrene kunde paa den ene Side skatteres enten med Gum
mu-Gutta eller med Bolus Armeniæ. Veiene kunde anlægges med 
svag Tusk, eller med tyndt Umbra. Overalt maae disse Farver ei 
anlægges tykke og stærke, og endnu mindre maae hele Kartet 
anlægges med Farver, hvorved papiret bliver alt for meget væ
det, og siden igien vil sammentrække sig, Endeligen skriver 
man Bogstaver paa Kartet med al muelig Fliid og Skiønhed 
(§98), og man tegner Rammen om Kartet, Maalestokken, Kompasset 
og Kartusken med sin behørige Indskrivt og Fliid. 

§ 109: (p. 513). 

Ved Karter,· som ofte skal bruges, er det gat at klistre dem 
·paa Iat.rred eller Kartum. 

Denne paaklistring paa Lærred bør ikke skee, efter at Kartet 
er afcopieret, saaledes som de Fleste bruge. Erfarenheden har 
lært mig, at Karterne derved betydeligen indkrympe sig, og at 
kopien bliver meget urigtig. 

(han angive~ nogle forsøg i en tabel over indkrympning) 

(Istedet skal lærredet .spændes let ud, stryges med klister af 
fint hyedemel iblandet 11Stødt Allun" .for at hindre orm. Pa
piret .klistres på (af 2 personer) fra midten mod kanterne - uden 
luftblærer - stryges med strygejern. Når det efter nogle dage er 
tørt, skæres det af, og først da afkopieres originalen herpå.) 

DET VAR SA HVAD BUGGE HAVDE OM KORTTEGNING, RESTEN OMHANDLER 
OPMALINGSTEKNISKE SAGER. 
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BILAG 12 

NOGLE OPLYSNINGER. OM MÅLEENHEDER OG FARVEPIGMENTER. 

MÅLEENHEDER: 

Ved opmåling af 1682 brugtes sjællandske a·len, hvor 

1 rode= 10 alen 

1 alen= 4 kvarter. 

!øvrigt nævnes i rapporterne følgende gamle mål: 

1 alen 

1 favn 

1 fod 

= 2 fod 62,8 cm 

= 3 alen 1,884 m 

= 12 tommer = 31,4 cm 

1 td. land = 14 000 kv.alen = 0, 5516 ha 

1 td. land = 8 skæpper 32 Fjerdingkar = 96 album 

1 td. land = 5516,2 m2 

Gule pigmenter: 

Gummigut (Gummi=Gutta, Gomme-Gutte) : et grønliggult 
plantefarvestof, der kommer fra Bagindien. 
Anvendes til lasering (lasering er en teknik, 
hvor pigmehterne kan fortyndes så de virker 
"gennerrisigtigige", i modsætning til "dækkende" 
pigmenter). Farven har ringe holdbarhed for 
lys. Giftig, forhandles efter giftloven via 
apoteker. 

Terra di 

Røde pigmenter: 

Kraplak 

Karmin: 

Blå pigmenter: 

.Siena: okkerart 
feldspat), .der 
gul farve . .Ved 

(dvs. forvitret jernoxydholdig 
udvindes i Italien. Mat-lyse
brænding bliver den brunrød. 

Fremstilles af alisarin (organisk farvestof) 
tidligere blev det udtrukket af krap-planten. 

Fremstilles af tørrede skjoldlus, der avles i 
kaktusplantager i Mexico. 

Ultramarin: Tidligere fremstillet af lapis lasuli, men 
iøvrigt ved brænding af en blanding af ler, 
kisel, svovl, soda eller glaubersalt. 

Pariserblå (Preussiskblå, Berlinerblå) : Fremstilles ved 
en opløsning af jerntveiltesalt og ferrocyan
kalium, der danner hvidt bundfald, som ved ilt
ning omdannes til pariserblåt. Omtrent lysæg
te. Blandet med hvidt får det en blågrøn tone 
der med tiden bliver mere og mere grønlig. 

Brune pigmenter: 

Umbra: (brændt eller naturel) et jordfarvestof, en ok
kervariant dannet ved forvitring af lerjern
sten. 

Kilde: Marlo Joensen & Aage Mikkelsen: Malerfaget og dets materialer 
Kbh. 1939. 
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Protokol 1854 A: Landrnaalings-COntoirets Copie-Protocoll over de fra den 
17 Juni .1768 til den 9 Maj 1772 afgaaede Breve ang. den· spaciale Landrnaa
ling, 
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benhavns Amt efter den skeete Indretning til Fælledskabets Ophævelse 
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Bække 41 ff 
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31, 33 
17 
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41 
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Rørmose 40 
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''Siid Eng'' 39 ff. 
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Skov 29, 39 ff. 
Sognegrænser 30, 31, 32, 33 
Steggærder 33 
Stendysser 27, 43 
stengærder 33, 34 
Storskov 39 ff 
Sumpe 42 
Søer 41 ff. 

Tangdiger 33 

34, 3 5 

7, 8, bilag 1 

Taxation (se iøvrigt afh. om 1844-Matriklen p. 27 ff) 19 
Tjørnegærder 33 
Tørvemose 40, 41 

Uddannelse af landmålere 17, 18, bilag 6 og 11 
Udskiftningerne 6 
Udskiftningskort 7, bilag 11 
Underskov 29, 39 ff. 
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Veje 29 ff 
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Videnskabernes 
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43, 44 
41 ff. 

30 
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27, 44, 45 
45 

Vindmøller 43,· 44 
Vinterarbejde 14, bilag 4 

'
1Æ-kort 11 7 

Åer 41 ff 
Ås 35 

6 
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This Ph. D. thesis consist of three units which may be read 

apart whereas they are intended to form a whole. 

The Ph. D. project is titled: The Tradition and Application 

of the Cartographic Language with special Reference to Thematic 

Maps. 

To deal with this problem a profound knowledge of at least one 

type of thematic map is necessary, and during daily work with 

cadastral maps' in the Danish Cadastral Archives I did not hesi

tate to make my choice. 

Spea~ing of any language - written, pictural or cartographic -

you first of all must know the signs. Then you must learn the 

rules of using the signs, and a good deal of exercise in recog

nizing and building up meaningfull consensus will finally make 

you able to communicate. 

The history of economic mapping in Denmark begins in the 

1760'es. Several cadasters without mapping (''jordebøger'' and 

"matrikler'') preceded the 1844-Matrikel - which is now in force -

and the range of time in which the development of signs in eco

nomic maps are to be examinated will be more than 200 years. 

Part one of the thesis co:ncernsthe survey of 1768-1772. This 

first attempt to coherent surveying of the Kingdom of Denmark 

was abolished after four years of surveying. About 1/30 (or 3%) 

of the' country was covered by maps i_n scale 1: 4000. Figure 1 

(p. 9) shows the mapped areas in black. 

With reference to the Survey of 1768-1772, the Cadastral Archi

ves in Copenhagen contains 139 maps, instructions, survey records, 

records of, correposndence,, accounts of wages etc._ , . The sur-

vey was ordered by the King and ruled by Rentekammeret (The Ex

chequer). 

Each map gives information about year of surveying, and fi

gure 2 (p. 10) shows the progr~ss of surveying through the two 

districts (Antvorskov and Vordingborg) starting in the northern 

part of Antvorskov Rytterdistrikt. (Antvorskov Caval,ry Estate District). 

Figure 3 (p. 11) shows the state of affairs in 1772. The Ca

dastral Archives have no maps covering the hatched areas in the 

figure although same of these regions seem to have been surveyed. 

Originally 12 surveyors was engaged, ane was dismissed due 

to an indisposed eyesight, another to "lack of diligence". After 

two years of surveying only half of the staff was present. A 

number of surveyors were sent fo~ duty elsewhere, H.E. von 
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Dagenboldt was sent. to survey some estate in Nordsjælland 

belonging to the Queen, two surveyors were surrendered fora Sur

vey of Vallø and C.C.Gercken was doing duty in Buddinge. Five 

surveyors was added but a simple calculation will sho~ that 120 

years of work was demanded for this wa'y of surveying the whole 

Kingdom. 

Nevertheless the maps of the 1768-Survey appear as beautifully 

drawn, watercoloured maps showing the still prevalent open field 

system. 

During the following 25-35 years the open fields was re-allo

ted and the cultivation system became more autonomous. Udskift

ningen ( the process of re-allotment) demanded for surveying and 

map-making, and a number of these maps (udskiftningskort) made 

between l764 and 1830 can be found in the Cadastral Archives. 

Although the 1768~Survey was cancelled, it still was the 

first coherent survey in scale 1:4000. A portrayal of the signs 

fashioned in these maps will form a starting point fora de

scription of the development of signs in economic maps. 

The Instructions for surveyors of "the Most Special Survey" 

are written in gothic style (Journal 1854 A) and consisting of 32 

paragraphs. Besides, the J.ournal includes instructions for taxa

tors and instructions for assistants and writers, but these will 

not be mentioned here. 

From the Instructions for the surveyors has been extracted 

paragraphs concerning map content and map design (Supplement 

8, p. 63-64). An abstract was put into a form (supplement 9) 

and the outcome oftesting 114 maps is displayed in figure 4. 

Figure 5, 6, 7 and 8 show details (boundary marks, dolmens 

and cairns) discoursed in · the text. 

Section 8 of the thesis shows ~p a systematic review of signs 

used in the maps: Roads, by-ways and paths (figure 9), barders 

and boundaries (figure 10) and some inconsistent use of boun

dary signs (figure 11). Figure 12 shows fences, hedgerows and 

walls, and the open field system with åse (blocks) divided up to 

agre (strips or selions) can be seen i figure 13. The number re

fer to the record of surveying. 

The direction of the beams correspond to the gradient of 

height, which means that the 18. century peasant ploughed across 

the contour lines (figure 14). Today ploughing aften runs along 

the contour lines to avoid erosion. 
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Figure 15 shows the expression of buildings, and at the bot

tom a hop garden. Today some map users ask if buildings are 

shown as ground plans or symbols. The parish churches might 

be usable as objects for answering this question, because very 

li ttle reconstructing has occured during the last 300 year.s. 

A comparison between ground plan and map sign of 20 parish 

churches will be present~d in part two of the thesis. 

Some of the maps from the 1768-Survey have two speciments: 

Konceptkort (source maps) and kopikort (copy maps). Figure 16 

shows the expression of two parish churches in source map and 

copy. 

A sample of legends for meadowland, forest, moor and peat 

bog can be seen in figure 17. Trees are in green colour, mea

dowland light green or bluish green (if swamp), but peat bogs 

are often brown. 

Lakes, fish ponds and water holes are showed in blue og tur

quoise green as well as streams and ditches (figure 18). 

Hills and slopes, sometimes with dolmens, are showed in fi

gure 19, sand pits and "vildtbanepæle" (poles made of wood or 

granite marking boundaries of the Kings territory of hunting) 

in figure 20. 

The collection of signs presented in this part of the the

sis will be entered as root elements to part two concerning 

the developnent: of signs since the beginning of the 19th. 

century. 
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BILAG 2. De. kortlagte områder i Antvorskov Rytter.distrikt. Basiskort for figur 2 og 3. HLf. 11:(,-




