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1. INDLEDNING. 

Anden del af denne rapport om signaturer i ældre økonomiske 

kort·omhandler kortværket fra 1844-Matriklen. 

Mens det skrevne om 1768-opmålingen er sparsomt og fortrins

vist begrænser sig til nogle få, gotisk håndskrevne kilder, så 

er 1844-Matriklen-behandlet fra flere forskellige synsvinkler. 

Der er imidlertid·stadig stof til megen forskning .. 

Udviklingen i signaturernes udseende er et emne, som ikke 

tidligere har været genstand for en-systematisk undersøgelse, 

men det vil der hermed blive taget hul på. Sammenligner man et 

af de første originale matrikelkort fra f.eks. 1810 med de nye

ste eksempler på et digitalt matrikelkort, er forskellen så evi

dent, at man næppe kan tro det er det samme matrikulære grund

lag. 10 måneders arbejde med gennemgang og registrering af ca. 

3000 matrikelkort, svarende til ca. 10% af kortbestanden fra 

1844 til nu, har·givet en anelse om den gradvise udvikling; og 

navnlig en fornemmelse, som det ellers kan være vanskeligt at 

·skildre kartografisk: Tidsperspektivet .. 

Disse praktiske erfaringer danner baggrund for ønsket om, 

at lave en mere systematisk gennemgang af hovedtrækkene i ud

viklingen - herunder indkredsning af tidspunkter, hvor der sker 

formaliserede ændringer i kortenes indhold og udformning. 

Gennem arbejdet med kortene er det samtidig et håb at give 

bidrag til debatten om kortlæsning og korttolkning på nogle punk

ter, som kan danne modvægt til de efterhånderi noget slidte eks-

) empler: Højdekurver i topografiske kort. 

2. 1844 - MATRIKLEN OG FORBEREDELSERNE TIL DEN. 

Efter at forsøget på nyopmåling af Kongeriget i 1772 var 

gået i stå, fulgte en periode, hvor de landbrugsstrukturelle 

ændringer i form af udskiftning tog til, godt hjulpet af ud

skiftningsforordningerne af 1776 og 1781. 

I 1781-forordningen (1) blev det i§ 33 pointeret, at der 

skal laves kort, og at såvel Rentekammeret som den største lods

ejer hver skal have et eksemplar af kort og udskiftningsforret

ning (original til lodsejer, kopi til Rentekammeret). 

(1): Forordning om Jord-Fælledskabets Ophævelse af 23. April 1781. 
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Omend Rentekammeret herved sikrede sig en kortsamling uden 

de.store udgifter (landmåleren forpligtigedes til at lave ko

pierne "uden videre Betaling") , ville den aldrig kunne blive 

komplet; og spørgsmålet om en nyopmåling blev atter taget op 

i begyndelsen af 1800-tallet. 

I 1804 blev det besluttet ~t lave en ny matrikel med et lands

dækkende matrikelkortværk og en ny bonitering. Da det ville 

blive dyrt og tidskrævende med en fuldstændig. nyopmåling· (det 

vidste man af erfaring fra 1768-opmålingen), besluttede man så 

vidt muligt at genbruge eksisterende kort. 

Det er klart, at en sådan beslutning sætter sit præg på re

sultatets udseende. Man er langt fra spekulationer om kortde

sign, og en sammenligning mellem matrikelkortene og kortene fra 

1768-opmålingen falder ubetinget ud-til de sidstes fordel. 

Forberedelserne til matrikuleringen forløb i korte træk så

ledes: I 1804 indhentede Rentekammeret via amtmændene en række 

oplysninger fra alle ejendomsbesiddere: Ejerens navn, hartkorn 

for ·såvel gårde som jordløse ·huse, oplysninger om markinddeling, 

enge, skove, græsningsjorder, åer samt alt, hvad deriøvrigt 

kunne være af interesse for det forestående arbejde på stedet. 

På grundlag af disse oplysninger udarbejdede et nyoprettet 

matrikelkontor nogle såkaldte concept-beskrivelsesprotokoller, 

som skulle tjene landinspektørerne og landmålerne som støtte 

i deres arbejde under opmålingerne. 

Før· det egentlige arbejde kunne begynde, blev der desuden 

foretaget en række prøvematrikuleringer i Roskilde Amt. Dette 

) arbejde blev forestået af en kommission tiestående af 8 erfarne 

landinspektører under ledelse af Chr. Rothe. En vigtig del af 

arbejdet drejede sig om afprøvning af de eksisterende udskift

ningskort. Desuden skulle der udarbejdes regler for jordboni

tering og i det hele tage~ skulle man under prøvearbejdet komme 

med forslag til ændringer i Rentekammerets forskrifter hvor det 

fandtes nødvendigt. Prøvematrikuleringen foregik i april-juni 

sa:nt oktober-december 1805. ( 2) . . 
En ny kommission, Matrikelkommissionen, blev derefter ned

sat; den gennemgik resultaterne af prøvearbejdet og afgav be

tænkning herom. Derefter udarbejdedes en instruks for matriku

leringsarbejdet. Matrikelinstruksen kan i sin helhed læses 

f.eks. i "Samling af love og cirkulærer m.m." (se litteratur

liste); her er i bilag 2 blot gengivet overskrifterne for de 

39 paragraffer. 

( 2) : .. 
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En anden del af forberedelserne bestod i at fremskaffe eksi

sterende kortmateriale, som kunne være brugbart. Amtmændene blev 

beordret til at· indsamle kort, herunder udskiftningskort, og 

indsende dem til Rentekammeret. Disse kort, skønsmæssigt 4-5000 

stk., blev gennemgået, og de, der eventuelt kunne bruges, blev 

kopieret ved gennemprikningsmetoden, hvorefter originalen til

bagesendtes. Samtidig rådede man, som tidligere nævnt, i forve

jen over en samling udskiftningskort. Dette arbejde blev fær

diggjort 1805. 

I 1806 gik selve matrikuleringen i gang. Markarbejdet blev 

organiseret herredsvis, og Matrikelkommissionen, bestående af 

Hans Nicolai Arctander, Johan Henrik Selmer, Guldbrand Arentz, 

Christian Rothe og Overlandinspektør Carsten Ehlers (der også 

deltog i 1768-opmålingen), overvågede arbejdet fra begyndelsen 

til matriklens ikrafttræden 1844. 

!alt ca. 130 landinspektører, landmålere m.v. blev organise

ret i hold af størrelsen 5-8 med en landinspektør som bestyrer. 

Trods mandskabsmæssige problemer - mange af de deltagende blev 

beordret til deres regimenter i krigsårene 1807-14 - fortsatte 

arbejdet, og markarbejdet var stort set afsluttet 1822. 

Målingerne foregik ligesom i 1768-72 i sommerhalvåret, dvs. 

fra april til 6ktober, og holdene var i hele denne periode ud

stationeret i pmrådet, som regel rundt om på gårdene, hvor de 

fik kost og logi. Derimod er der ikke tale om at vinterarbejde 

organiseredes som i 1768-opmålingen, hvor man jo benyttede lo-

) kaler i Antvorskov Slot til kopiering og renskrivning af doku-

menter. 

Holdene var udstyret med concept-beskrivelsesprotokoller, 

matrikelinstruks, kort og kopier af kort i 1:4000, måleudstyr 

samt nogle til formålet særligt betroede journaler, hvori alle 

relevante oplysninger vedrørende markarbejdet skulle noteres. 

Disse herredsvise arbejdsjournaler er den-bedste skriftlige 

kilde til belysning af forholdene, som vi i dag råder over. 

Af den grund skal der her gøres lidt ud af, hvad de inde

holder. 

Der findes principielt ~n arbejdsjouinal for hvert af de 

140 herreder. Det-er indbundne protokoller af varierende tyk-
• . 

kelse, eventuelt i to bind, alle indledt med følgende formule-

ring: 
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Denne Protokol, som indeholder 182 Blade, paginerede fra 1 til 
364 foruden Registeret, som indeholder tvende Blade til hvert 
Bogstav, alle igiennemdragne, og forsynede med Rentekammerets 
Segl, .autoriseres herved til at bruges som Journal for Hatri
culerings Arbeidet i Ringsted Herred, Strøe Amt. 

Rentekammeret d. 20 maj 1806 

Winther Hunch Evens Hiort H.Jensen Handix Arentz /Rothe. 
(3). 

Indholdet af arbejdsjournalerne er naturligvis med gotisk 

håndskrift, læseligheden varierer, men man lærer hurtigt Win

thers; Rothes og især .Rørbyes karakteristiske håndskrift at 

kende, da de går.· igen i ·flere journaler. Aµdre, f.eks. P. L. Krebs 

kan være vanskeligere at læse, selv om skriften er ganske flot 

og r.egeimæss.ig. 

I itidledningen præ13enteres arbejdsholdet, og Rentekammerets 

J indkal~else til det forestående arbejdi refereres. Korrespon

dencen indledes med et ."Pro Memoi;ia 11
, • et eksempel kan ses i 

bilag 3 • 

. De forretnir{~er, der blev. foretage.t i herredet, indførtes 

efterhånden i journalen, ·der følgelig er kronologisk opbygget. 

Når kronologien brytjes, er det p.g.af indførte ~fskrifter·af 
' tidligere foretagne sager, f.eks. takationer,,oplysninger fra 

andre protokoller 9er·kan indgå i vurderingen·og afkl~aringen 

af opstående problemer etc. På grund af denne kronologi kan 

man præcist udpege de sider 'i journalen, ·hvor den ene målesæ

son slutter og :den. 'næste ·begynder. Dette kan bruges til date

ring af .f.eks tidspunkt for kortprøver. 

Markarbejdet indledtes med afprøvning af de medbragte kort. 

Kortprøven bestod i en disproportionsprøve: 2 - 5 linjer blev 

udstukke·t i terræn,<et og .målt, og de tilsvarende linjer blev 

indlagt på kortet og målt. Dernæst udregnedes disproportionen 

- afvigelsen mellem største og mindste indkrympning. For at 

kortet kunne accepteres, skulle disproportionen være under~% 

(for de udyrkede jyske egne dog 3%). nerhæst blev kortet til

føj~t en passende målestok. 

Hvis kortet måtte kasseres, blev der enten foretaget en 

fuldstændig nyopmåling eller en såkaldt skeletopmåling, dvs. 

alene skelsituationen fastlagdes mens topografiske detaljer 

som eng,. mose, bebyggelse. etc. overførtes fra det kasserede 

kort. 

Hvis der intet kort fandtes, måtte man foretage en nyopmå-

(3): Arbejdsjournal nr. 21A, p. 1. 
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ling. Både nyopmålte og skeletopmålte kort blev underkas

tet disproportionsprøve. 

Når kortet var godkendt kunne taxeringen af jorden ske. 

De enkelte taxtstykker, benævnt med bogst.,av, samt deres taxt 

mod 24 blev indføjet i såvel journal somf'fkort. 

Holdene løb uvægerlig ind i problemer undervejs, ting 

som de ikke kunne træffe afgørelser om, og disse forretnin

ger måtte udsættes indtil komm~ssionens afgørelse i sagen 

var truffet. Om sådanne spørgsmål indeholder arbejdsjourna

lerne megen interessant læsning. 

Når markarbejdet efter 1-3 sæsoner er afsluttet, følger 

i arbejdsjournalerne nogle ''Antegnelser'' - disse er resul

tatet af en revision, ofte foretaget af Winther eller Ro

the, dateret et par år efter sidste målesæson. Dernæst føl-

) ger besvarelser af disse antegnelser, idet en landinspektør 

tog ud i herredet og indhentede det forsømte. Der kan heref

ter følge nogle få tilføjelser af senere dato, hvorefter 

journalernes sider er tomme. 

) 

Bagi alle arbejdsjournaler findes et register, der kan 

tjene som indgang til journalen. 

En undersøgelse af arbejdets fremadskriden på basis af 

de 140 arbejdsjournaler er foretaget i bilag 4. Resultatet 

er gengivet kartografisk i figur 1-2. Kortene viser med sort 

de herreder, hvor ~atrikuleringen var i gang de pågældende 
• ar. 

Som det ses, begyndte matrikuleringen på Sjælland, i 1809 

påbegyndtes Fyn og i 1810 var man godt i gang med arbejdet 

på øerne, bortset fra nogle områder i Nordsjælland, som 

først blev matrikuleret i 1816. (Se afsnit 8.) 

Jylland påbegyndtes i 1811, idet man fra Skagen arbejdede 

sig sydpå. I 1816 påbegyndtes Bornholm, og i 1822 var mark

arbejdet stort set afsluttet - det gik stærkt hen mod slut

ningen, og arbejdsjournalerne er gennemgående kortfattede; 

proceduren var blevet rutinemæssig. 

I 1826 var beregningsarbejdet færdigt, og tilbage stod 

den endelige udregning og fordeling af hartkort samt affat

telse af protokoller; men selv om arbejdet blev forenklet 

ved Kgl. resolution af 6.april 1831, hvor det besluttedes, 

at hartkornet skulle beregnes og fordeles alene ud fra den 

stedfundne bonitering af jorden (uden beregning af penge-
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Figur 1: .Med sort: Herreder, hvor matrikuleringen er påbe

gyndt år 1806 - 1813. Udarbejdet af MLB 1988. 
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Figur 2: Med sort: Herreder hvor matrikuleringen er på

begyndt år 1814 - 1821. Udarbejdet af MLB 1988. 
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værdi) , trak arbejdet ud. (4) 

Sønderjylland blev ikke matrikuleret i denne omgang. Det 

sønderjyske matrikelvæsen har sin egen historie, idet Her

tugdømmerne allerede i 1600-tallet var langt bedre kortlagt 

end resten af landet, samtidig med at matriklerne fra 1600-

,tallet ikke omfattede Hertugdømmerne. Selv om Matrikelkom

missionen af 1804 foreslog, at den nye matrikel også skul

le gennemføres i Hertugdømmerne (og Norge), blev det ikke 

gennemført. Efter 1864 blev der imidlertid udarbejdet en 

Kataster efter prøjsisk forbillede, og da dette system er 

væiensf6rsk~lli~t fra det danske, har Sønderjylland den 

dag i dag stn egen afdeling til varetagelse af matrikelvæs

net. De områder, .der forblev danske, blev efter grænsedrag-

ningen matrikuleret 

Købstæderne blev 

efter 1844-matriklen. ( 5) 

matrikuleret i 1863-75, efter samme ret-

ningslinjer som 1844-matriklen, men opmålingen foregik dog 

efter mere moderne metoder. 

Staden København har altid haft en særlig status, hvilket 

også viser sig ved, at det københav.nske matrikelvæsen, 

Stadskonduktørembedet, hele tiden har f_ungeret selvstæn

digt. 

3. AJOURFØRING AF MATRIKEL OG KORT. 

En betydelig mangel ved de tidligere matrikler var, at 

når hartkornsansættelsen een gang var fastlagt, forblev den 

uccndret. 

I et landbrugssamfund, hvor der slet ikke, eller kun lang

somt sker ændring af brugsstørrelser og dyrkningsformer, er 

en løbende ajourføring ikke tvingende nødvendig. 

Ved den nye matrikel tages dette problem op. § 16 i In

struksen omhandler at: 

... det er hans Majestæts allernaadigste Villie, at de Jord
udstykninger, som skee, efterat Matriculen er færdig, skulle 
bemærkes pa_a de ved Kammeret værende Karter, og derover holdes 
Bog, saa maa·ved Prøven af Karterne tillige iagttages, om no
gen videre Udstykning er foretaget, siden Kartet blev forfattet, 
og samme paa dette bemærkes og afsættes, paa det at Nummerene 
i Matriculen og Jordlodderne paa Marken kunne altid være over
ensstemmende 

Ved Udstykningsforordningen af 25.juni 1810 fastlagdes, at 

( 4): Hans Jensen: Matr~kulen af 1844, p. 20 

(5): Balslev & 'Jensen 1975 p. 57-60. 
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ved enhver udstykning bg omdeling af fæstegods skulle et kort 

over ejendommen indsendes til Rentekammeret, og approbation 

fra Rentekammeret krævedes, før tinglysning kunne ske (6). På 

denne måde blev kort og matrikel løbende ajourført, idet nye 

skel og nye matrikelnumre indtegnedes på Matrikelkortets ori

ginale matrikelkort. Man opfordrede landinspektørerne til at 

benytte en kopi af matrikelkortet.som grundlag for udstyknings

forretninger. 

Disse stadige ajourføringer med deraf følgende slid på kor

tet nødvendiggjorde en materiel vedligeholdelse af værket, 

der ganske enkelt lø~tes på den måde, at kortet med den p.t. 

ajourførte situation blev erstattet af en nøjagtig kopi, som 

derefter afløste det originale kort. Således opstod med tiden 

flere generationer af matrikelkort, som fik betegnelsen "ori

ginal l", "original 2", "original 3" etc. Da denne betegnelse 

senere har vist sig uhensigtsmæssig, søger man nu at benytte 

kortets gyldighedsperiode som kendetegn: "1809-1852", "1852-

1884'', 1884-1929'' etc. 

Ajourføringen af matriklen kan følges gennem tiden i en 

række protokol.værker, som til sammen udgør begrebet "Matrik

len'', omend de enkelte protokoller har deres særskilte benæv

nelse. Det er dog ikke nogen helt enkel sag at finde rundt i 

systemet. 

Når landinspektører og ·landmålere efter afslutning af ma

trikuleringen i et herred havde færdiggjort arealberegninger

ne, blev disse revidere~ i Matrikuleringskontoret. På grund

) lag af det færdige materiale blev ejendommene beskrevet i ca. 

·· 1700 såkaldte "sogneprotokoller", l for hvert sogn i Kongeri

get (disse protokoller benævnes også "beregningsprotokoller" 

i anden litteratur). Præcist hvornår den enkelte sognepro

tokol er forfatte~ lader sig vanskeligt bestemme; tidspunk

tet ligger dog inden for perioden tidligst 1811 (de første 

arbejdsjournalers færdiggørelse), senest 1844 (matriklens 

ikrafttræden). 

Sogneprotokollerne indeholder en gennemgang af alle ejen

_domme inden for hvert af sognets ejerlav, startende med matr. 

nr. 1 ff. For hvert matrikelnummer er anført ejerens og bru

gerens navne, "Nuværende Matriculs Hartkorn" (dvs. 1688-Ma

triklen), de enkelte taxtstykkers geometriske mål samt taxt 

(6): § 3, 5 og 6, se bilag 5. 
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mod 24, jordens reducerede størrelse, den beregnede "Nye Ma

triculs Hartkorn" samt lodbeskrivelse. !for kan man også fin

de notater om forandringer, idet der henvises til nogle side

løbende protokoller: Tillægsberegninger (T) og Forandrings

protokoller (F). 

Fra sogneprotokollens udfærdigelse og frem til 1843/44 

finder man forandringer anført bagest i protokollen, men ved 

forandringer er kun de summariske arealværdier anført. Til

lægsberegningerne (T-protokollerne) indeholder de detaljere

de beregninger af jordens geometriske og reducerede størrel

se, idet de enkelte taxtstykker er anført, men ellers intet. 

Indførslerne i T-protokollerne lader sig ikke direkte datere, 

men de er påbegyndt omtrent på samme tid som sogneprotokol

lerne. Der findes ca. 140 T-protokoller. 

J Fra ca. 1843 til 1876 føres forandringerne ikke længere i 

) 

sogneprotokollerne men i nogle særlige f~randringsprotokol

ler (F-protokoller) .. F-protokollerne indeholder ejers og bru

gers navne, parcellens areal efter udstykningsberes ningen 

( geometrisk såvel som boniteret størrelse) ,,Ny Matriculs Hart

korn", .Gammelskat', parcellens nye matrikelnummer, lodbeskri

v~lse, sagens journalnummer samt.eventuelt henvisning til se

nere forandringer. Der findes 132 F-protokoller, i starten 

blot fortløbende, fra ca. 1850 amtsvis opdelt. 

Fra 1844 har man desuden en Herredsmatrikel (også kaldet 

''den gamle Herredsmatrikel eller M-matrikel'') i 2 bind, A 

er selve matriklen, B e! forandringer efter 1844. Disse pro

tokoller indeholder kun oplysninger om·hartkorn; man kan der-

for ikke sige, at de erstatter sogneprotokollerne, thi er 

man interesseret i at få kendskab til loddernes arealer, må 

man søge i sogneprotokollerne eller i T- og F-protokolsyste

met. 

Ifølge Ewens (7) holdt man op i 1856 med at føre boghol

deri over de enkelte taxtstykkers arealer, men nøjedes med 

de summariske indførsle_r i F-pi:otokollerne og B-matriklerne. 

Dette system med sogneprotokoller, F-protokoller, Herreds-

. eller M-matrikler (A+B) fortsatte indtil 1876, hvor man tog 

en ny Herredsmatrikel, C-Matriklen, i brug. Denne indeholder 

rubrikker til rnatrikelnumre, ejernavne, gammelskat, nyt hart

korn, skovskyld, geometrisk og boniteret areal samt lodbe

skrivelse. Omtrent samtidig begyndte man at omskrive A-Matrik-

(7): Johs. E:wens (1947/48) p. 261. 
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lerne, så disse også indeholdt arealer samt lodbeskrivelse. 

Fra 1877 brugtes kun C-Matrikler, og når disse var udskre

vet D-Matrikler, E-Matrikler etc. (kaldet ''Nye Herredsmatrik

ler'' eller ''Gule Herredsmatrikler''). 

Efter metersystemets indførelse 1912 blev en M-Matrikel 

taget i brug, og når den var udskrevet N-Matrikel, 0-Matrikel 

etc. Senere i dette århundrede gik man, da værket stadig vok

sede, over til sognevis affattede matrikler (fra slutningen 

af 1840'erne). 

For Købstædernes vedkommende var alene markjorderne matri

kuleret efter 1844-Matriklen; idet bygrundene fra gammel tid 

var fritaget for hartkornsskatter. Imidlertid var byerne i 

mange tilfælde vokset, så den sammenbyggede del bredte sig 

ud på de omkringliggende markjorder, og det blev i 1863 be-

) sluttet at benytte en hartkornsansættelse for ejendomme som 

grundlag for en del af de kommunale skatter til afløsning af 

ældre regler. 

) 

Efter opmålingen af bygrundene (i 1:800) blev der udarbej

det særskilte matrikler for bygrunde og på grundlag af de be

rigtigede matrikelkort også for markjorder (grænserne for by

grunde skulle berigtiges). 

I 1984-1986 blev hele matrikelværket konverteret til EDB. 

Arkivet .indeholder flere protokoller og journaler, og en 

grundigere gennemgang kan findes f.eks. hos Johs. Ewens (1947/ 

48), V.E.Pedersen (1944) eller V.E.Pedersen (1951). 

Mens protokollerne kun indeholder det endelige resultat 

af forandringerne (i form af nyt areal, nyt hartkorn og nyt 

matrikelnummer), så findes tillige de enkelte sager journa-

liseret og opbevaret. n.ette journalsystem er et kapitel for 

sig, men på forskellige tidspunkter forekommer sager med be

tegnelserne MJ., PS., FS., LJ., LCJ., UJ., MCJ. og MAJ (sva

rende til Matriculerings Journalen, Parcellerings Sager, 

Forandrings Sager, Landvæsenskontorets Journal, Landvæsens 

Contorets Journal, Udstyknings Journal, Matrikuls Contorets 

Journal og Matrikel Arkivets Journal). Nogle af disse sager 

.er overført til Rigsarkivet, men størstedelen opbevares i 

Matrikelarkivet. 

Det er nødvendigt med denne, trods emnet kortfattede gen

nemgang af systemet, fordi kortværket hænger så nøje sammen 

med matriklen, og fordi det næppe kan undgås senere1 at der 

må henvises til mange af disse begreber. 
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~.GENEREL BESKRIVELSE AF ORIGINAL 1 KORTENE. 

At løse denne opgave entydigt anser jeg for en umulighed. 

Derimod må det være muligt at pege på nogle fælles tr.:ik, samt 

på, hvori de adskiller sig fra andre kortgrupper. 

Jeg kan faktisk kun finde et tilfredsstillende forslag til 

definition af begreberne: 

Blandt de·originale matrikelkort er en del kort arkiveret under 
betegnelsen "original 1 ",. en anden del. arkiveret under beteg
nelsen 11original 2 ff" samt en tredje under betegnelsen "ibrug
værende matrieklkort". Disse 3 arkivbetegnelser udgør til enhver 
tid. definitionen på den pågældende kortmasse. 

Original 1-kort er altså kort, der er arkiveret som .ori

ginal 1-kort. Under registreringen af arkivets kortbestand 

over Fyn m.m. blev gyldigheden·af ovenstående definition på-

J vist. Teoretisk set ville den mest logiske definition være, 

at original 1 er de kort, der var gældende ved Matriklens i

krafttræden 1. januar 1844, men det viser sig, at arlcivet 

frembyder en række undtagelser fra denne regel. Det lader 

nemlig til, at man til tider har ment, at "original l" er 

det første kort, mens "original 2" er den kronologisk efter

følgende kopi, uanset om den er taget i brug før eller ef

ter Matriklens ikrafttræden. Imidlertid er ingen af disse to 

tommelfingerregler fulgt helt konsekvent ved arkiveringen; 

der er undtagelser fra begge regler, og herefter er der kun 

tilbage at definere kortene alene ud fra arkivbetegnelsen. 

) 

Som hovedregel gælder dog, at original !-kortene er ajour

ført og har været gældende matrikelkort fra kortprøvetids-

punktet (dvs. 1806 - 1822) indtil et stykke efter at Matrik-

len trådte i kraft; hvorefter de kopieres og arkiveres. Ko

pien bliver, efter den er godkendt-som gyldigt matrilcelkort, 

løbende ajourført indtil næste omtegning. 

Som nævnt adskillige gange, er en stor del af original 1-

kortene ikke opmålt ved matrikuleringen, men er derimod gen

brugte ældre kort, fortrinsvis udskiftningskort opmålt i 

årene fra 1770'erne op til matrikuleringens påbegyndelse 

1806. Når, eller snarere hvis, den påbegyndte EDB-registre

ring af matrikelkori bliver færdig, vil der åbne sig mulig

heder for at lave kvantitative undersøgelser af dette omfat

tende materiale; indtil da må man i mange tilfælde bygge på 

skønsmæssige overvejelser. Som nævnt i Registreringsrappor

ten (M.L.Brandt 1986) var genbrugsprocenten for Fyn og Lan

geland 61,4%, mens den som nævnt i bilag 1 for Sømme, Tune 
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og Ramsø herreder var helt oppe på 87%. Alligevel regner man 

i Matrikelarkivet med, at procenten for Jylland er en hel del 

lavere, fordi man skønner, at der fandtes langt færre poten

tielle genbrugskort i Jylland, især i Vestjylland, hvilket 

vil nedbringe gennemsnittet, der indtil videre skønnes at 

ligge omkring 50%, 

Mens Rytterdistriktskortene alle viste ejendor.1ssituatio

nen før udskiftning, så viser udskiftningskortene først og 

fremmest situationen efter udskiftning. Samtidig har de land

inspektører og landmålere, som deltog i matrikuleringen alle 

haft erfaring med udskiftningsforretninger, lige som de· har 

forfattet sådanne kort, og det betyder selvfølgelig, at man 

ikke vil finde voldsom stor forskel i stil mellem genbrugte 

og nyopmålte kort. Det var jo stort set de samme personer, 

der lavede dem. Forskellene beror først og fremmest på per

sonlig tegnestil. Nogle gjorde meget ud af f.eks dekorative 

elementer ved f.eks. at forsyne kortet med en titelvignet 

med landmålergrej, høstreskaber og overflødighedshorn med 

Rornaks, træe;, blomsterkranse, søjler; ar.1oriner og meget 

andet. G-anske vist har der næppe kunnet afses tid til så 

mange dekorative sidespring under selve matrikuleringen, men 

de forekommer alligevel. 

Mange af de genbrugte kort var jo kopikort, som blev 

l?vet under Matrikuleringskontorets opsyn af et antal teg

nere, fortrinsvis officerer fra Københavns Garnison, i 1805. 

Denne kopiering foreg.ik· under central styring, og derfor var 

) der naturligvis mulighed for at præge arbejdet i en mere ens

artet retning. Også her kan man finde elementer af udsmyk-

ning, som strengt taget ikke vedrører matrikuleringen; or.1 

disse er kopieret-efter forlægget eller er ud af tegnerens 

egen fantasi, ved·vi ikke. 

Foruden ornamenteringen· kan man måske forvente, at de 

genbrugte kort indeholder andet, som ikke er strengt nød

vendigt for matriklens funktionsduelighed; dette vil blive 

undersøgt nærmere i det følgende. 

Matrikelkortene indeholder imidlertid ingen signaturfor

klaring. En sådan nævnes overhovedet ikke i Matrikelinstruk

sen, og heri står den i skarp modsætning til 1768-instruk

sen. Hvis de "sildigste efterkommere" skulle få lyst til 

at læse kortene, må andre metoder altså tages i brug. 
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Som hovedtræk viser kortene skelsituationen, dvs. ejendom

menes grænser trukket op som en linje med sort tusch, forsy

net med farvet skygge, samt de enkelte lodders matrikelnumre. 

I forbindelse med boniteringen er jorden desuden opdelt i 

taxtstykker; disses bogstavbetegnelser samt taxtværdi mod 24 

er anført med finere penneføring, oftest i en afvigende far

ve tusch, f.eks. blå eller rød. 

Eftersom eng, mose med eller uden tørveskær, skov, grus

grave, søer, åer og veje samt byens fælles gadejord enten 

blev vurderet efter andre metoder.end den dyrkede jord, el

ler var fri taget for skyldsætning og derr.ied ikke skulle taxe:... 

res, er disse områder ligeledes markeret; hvorved matrikel

kortene kom til at indeholde topografiske elementer. Desu-

1aen vil man finde bygninger af forskellig art, herunder kir

ker og eventuelt møller. 

Forandringer foretages på kortene, ved at bortfaldne skel, 

matrikelnumre, veje etc. overstreges, og de nye forhold ind

t~gnes. Nye skel er fremhævet med skygge i en afvigende far

ve: Grøn, blå og senere mere konsekvent rød. 

Alle original !-kortene samt original 2-kortene helt op 

til nutiden karakteriseres med betegnelsen "ø-Jrnrt", 

idet de kun omfatter afgrænsede ejerlav eller dele deraf, 

hvorved de karterede områder kommer til at ligge som en ø 

inden for kortets rammer. Først langt senere i vort århund

rede begynder man at "tegne kortene sammen" således at ram

merne bliver udfyldt - herved opstår betegnelsen "ramme-

) kort". 

I det følgende vil der blive gjort rede for en lang ræk

ke detaljer i matrikelkortene. Noget af det vanskeligste ved 

dette er at minde sig selv om, at det, der i begyndelsen 

var fremmedartet og vakte undren i matrikelkortene, forlængst 

er blevet åbenbaret og selvfølgeligt gennem daglig brug af 

kortene. For nogle læsere vil stoffet derfor være helt frem

med, mens det for matrikelkyndige vil være repetition af 

kendt stof, forhåbentlig så systematisk og med så megen ud-

' dybning af den historiske baggrund, at det alligevel vil 

være interessant læsning. 
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5, SLAGELSE HERRED ( 25) - HVOR KORTENE .FRA 1768-0PMÅLINGEN IKKE 

BLEV GENBRUGT. 

r rapporten om 1768-opmålingen blev det på sider nævnt, at der 

blandt original I-kortene var 13 genbrugte Rytterdistriktskort. 

Dette tal forekommer overraskende lavt, og den nærliggende tanke 

melder sig, om disse smukke kort virkelig var så unøjagtige, 'at de 

ikke kunne bruges? 

Slagelse Herred, nr. 25, er næsten fuldstændig dækket af 1768-

opmålingen bortset fra 2 sogne: 25-01 Boeslunde Sogn og 25-17, 

Tårnborg Sogn; i disse sogne fandtes·. andre ældre kort som kunne 

·genbruges. 

Matrikelkommissionen er i 1806 opmærksom på "genbrugsaktivite-

ten", for: 

"Iøvrigt maatte Commissionen i Anledning af at i dette Herred en 
usædvanlig Hængde af Karter ere Cassered·e erindre Landinspecteu
rerne om at lade det være sig magtpaaliggende saa meget som mue
ligt at berigtige de Karter, hvori ikke altfor betydelig Feil 
findes, og ikke uden uundgaaelig Nødvendighed, eller naar et 
Kart ikke kan berigtiges, at cassere det, da naar det i sin Tiid, 
naar nye Karter ere optagne istedet for de casserede maatte finde at 
den nye Opmaaling ikke havde været nødvendig og derimod det gamle 
Kart kunne være berigtiget, da ikke kunde vente at erholde Beta
ling for det unødvendige Arbeide." (AJ nr. 24 p. 156) 

Original !-kortene er gennemgået, og det summariske resultat 

ses i nedenstående tabel: 

Ant. org-1 Genbrugte Skeletop- opnå.It opn. tids-
kort i Sla- ældre kort opnålte ved na- punkt vides 
gelse He=ed kort trikul. ikke 

Ialt 78 . 22 33 17 6 

% 100,0 28,2 42,3 21,8 7,7 

Som det ses af tabellen er genbrugsprocenten nede på 28,2. 

De 42,3 % skeletopmålte kort bekræfter hvad foran citerede~, idet 

en skeletopmåling blev foretaget, hvor man måtte kassere et ældre 

kort, men hvor den indvendige situation kunne overføres på det 

nye skeletkort. 

Blandt de 28,2% genbrugte ældre kort findes kun fit Rytterdi

strikt.skort (25-07 Lundforlund); resten er udskiftningskort fra 

1790'erne. 

En undersøgelse af forholdene viser, at markholdet har medbragt 

en del conceptkort fra 1768-opmålingen som måtte kasseres ved 

kortprøven. Herom står i Arbejdsjournalen: 

HKarterne over Glerløv, Seedrup, Hejninge, Bilsøe, Kirkestillinge, 
Kielstrup, Øster Stillinge, Næsbye og Wemmeløv, som ellers ere 
alle paa engang opmaalte og tildeels endog i Sammenhæng men siden 
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afskaarne fra hinandre kunne nu ikke bruges formedelst deres for
skiellige Indkrympning foraarsaget derved at de ere klistrede paa 
Lærred. over alle disse Byer maae optages nye Skele·t Karter." 
(AJ nr. 25 p. 35) 

Senere kasseres en række andre Rytterdistriktskort p.g.af 

disproportionsprøverne, men der gives ikke yderligere forkla

ringer. 

Rytterdistriktskortene har altså allerede dengang været opklæ

bet på lærred, og mens de takket være dette er ganske velbeva

rede i dag, så har lærredets krympning (som er velkendt af enhver 

barfodsskrædder) betydet, at kortene efter opklæbning fik en u

acceptabel nøjagtighed. 

Bugge har i sin lærebog været inde på problemet: 

"§109. Ved Karter, som ofte skal bruges, er det gat at klistre 
dem paa Lærred 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 
Goplen bliver meget urigtig." 
(Bugge 1795 p. 513). 

Han kommer dernæst med anvisning på den rette fremgangsmåde: 

At klistre papiret på det let udspændte lærred og lade limnin

gen tørre i nogle dage inden kopieringen foretages. 

Et af Rytterdistriktskortene blev først kasseret, dernæst 

godkendt og senere atter kasseret. »et drejer sig om kortet 

over Grøfte By (25-06) opmålt i 1768, med påført udskiftning af 

Carsten Ehlers i 1790. Kortet har været prøvet 2 gange. Første 

gang finder Lyngbye en disproportion på 1,51%, men Kommissionen 

) forlanger ny prøve. Efter den nye prøve finder Lyngbye en dis

proportion på 0,41% (idet linjen AB udelades; punktet B ligger 

i bykernen, og da denne er rettet ved påklistring, har man vel 

men~ at punktet B var for usikkert defineret). Det fremgår af 

kortets påtegning at kortet herefter er accepteret af Matrikel

kommissionen. 

Alligevel er original I-kortet en -skeletopmåling fra 1811. 

Forklaringen findes senere i Arbejdsjournalen; nemlig i Rothes 

antegnelser fra 1810. I forbindelse med afklaring af en tørve

moses brug til høslæt samt et skovområde står: 

"Da det brugte Kort er i saadan Tilstand at det efter al Rimelig
hed dengang allerede ikke burde været afbenyttet, men Rigtigheden 
af Arbeidet ikke for nogen Deel nu derefter kan bedømmes, saa bli
ver det nødvendigt at et aldeles nyt Schelet Kart optages, hvori 
Situationen kan lægges efter det gamle Kart." (Aj nr. 25 p. 764-765). 
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Et andet Rytterdistriktkort, konceptkortet over Vedbysønde~ 

er påført udskiftning af Ehlers 1793. Kortet er prøvet af Lyng

bye i 1806 (AJ nr. 25 p. 25) og dermed godkendt; godkendelsen 

fremgår også af Arbejdsjournalen p. 233 og 452. 

Imidlertid er original 1-kortet en kopi af Brun, lavet i 

1812; men begrundelsen for denne kopi findes intet sted i Ar

bejdsjournalen. 

Sammenfattende må siges: Rytterdistriktskortene er prøvet 

når de er påført udskiftning, men alle, bortset fra 3,blev 

ka~seret på grund af for stor dispr9portion, muligvis forår

saget af opklæbning på.lærred. 

Af de 3, der i første omgang blev godkendt, blev det ene 

senere kasseret og ejerlavet skeletopmålt; det andet erstattet 

) af: eh kopi fra 181Z mens det tredje, Lundforlund som det ene

ste fortsat var gældende som matrikelkort. Imidlertid blev 

Lundforlund kopieret i 1816 af Knoph; dette kort blev dog først 

ajourført og taget i br~g som matrikelkort i 1859 (dvs. som 

"original 2"). Kopieringen i 1816 kunne dog tages som udtryk 

for, at yderligere forvridning af kortet var imødegået, men 

) 

mod dette taler, at der findes ganske mange andre kopikort fra 

årene 1816-1820 i Arkivets samling, som før eller senere er 

taget i brug som matrikelkort. 

I spørgsmålet om gen.brug af rytterdistriktskort ser jeg mig 

således nødsaget til at gå i rette med Chr. Rothe, der i 1844 

skriver om kortene fra 1768-opmålingen: 

"Rentekammeret eier endnu adskillige Kort~r over Byer, fornemmelig 
for det Antvorskovske Rytterdistrikt, fra den Tid, der ere saa nøi~ 
agtige, at de nu, efter streng Prøve ved Eftermaaling i Marken og 
med fornøden Paaføring af den nuværende Markinddeling, have kunnet 
lægges til Grund for den nye Matrikuls Beregning." 
(Rothe 1844 p. 11). 
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6. KORTPRØVEN. 

Kortprøverne var en vigtig del af matrikuleringsarbejdet, 

selv om nutidige brugere sjældent interesserer sig i samme grad 

for denne side af kortet. 

Alle kort skulle underkastes kortprøve, det g~lder ikke kun 

genbrugskortene; også nyopmålte kort skulle prøves, hvilket 

fremgår af§ 21, sidste afsnit i Matrikelinstruksen. 

Om selve prøven står i§ 13: 

"Prøven af Opmaalingens Rigtighed skal skee ved at afstikke og 
nøiagtigen opmaale flere Linier igjennem det hele Terrain, over 
hvilket Kartet er optaget, og ved Opmaalingen antegne Længderne 
fra et Overskjæringspunct til et andet, derefter afsætte Linier
ne paa Kartet i de samme Directioner som paa Marken og eftermaale 
dem, og endelig ved at sammenligne Kartets Grændser med andre 
Karter over de paastødende Byer eller Eiendomme." 

Først i§ 14 fremgår det hvordan resultatet af denne prøve 

skulle vurderes: 

" ... dersom Uoverensstemmelserne i Kartet selv, eller imellem 
Kartet og Marken, overstLge en halv procento i længdemål, og 
heller ikke staae i et lige indbyrdes Forhold, da er Kartet urig
tigt i den Grad, at det ikke kan bruges, og maa ved Landinspec
teurenes Paategning paa samme casseres ... " 

§ 20 pålægger landinspektørerne at forsyne kortene med på

tegning om udfaldet af 'kortets prøve (befundet antageligt el

ler kassabelt , om berigtigelser, indkrympning, hvilken farve 

der er brugt til de nye linjers optrækning m.v. 

I praksis vil det tage sig således ud: På kortet kan findes 

3-5 prøvelinjer som forbinder 

) definerede punkter, markerede 

nogle på kortet og i marken vel

med (s~ore) bogstaver. Mål (i al-

en) er ofte angivet; det drejer sig om målene L marken idet 

de tilsvarende mål på kortet findes ved hjælp af målestokken. 

Figur 3 viser et eksempel hvor linjerne samt de til kortprøven 

hørende oplysninger er optrukket med rødt. 

Figur~ viser hvad der i Arbejdsjournalen er noteret angå-

ende kortprøven. På selve kortet står: 

Kortet er prøvet ved de paa samme med rød Farve Stiplede Lini= 
er AB, BC, Df; og AF og befundet rigtigt. Veyerne derpaa med 
Guult, Prøvemaalene paaskrevet med rød Farve. En Maalestok 
passende til Kartet paasat samme. - F. Berg. " 



\ . ' 

' 

·i I'' 

; 

-(~~/-' 

. 'I:·. 

- 21 -

. . 
--:.,· ;'I;•. ;: 

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

•• 

.,: ... ""· . 1,- . 

Figur 3: Kortprøve. De oplysninger, der angår kortprøven er frem
hævet med rød. Original 1, 80-13 Hedehusene. 
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Det af Hr. Landmaaler Greve Sponneck nye og fuldstændig opmaal te Kort 
over denne Eiendom er prøvet ved Eftermaaling af de paa samme stipl ede 
røde L.:f.nier AB, BC, DE og AF og befundet saaledes: -

Linierne L-ængde Længde Differen uivere'lt flaa f?aa s emme sen 
arken ortet cerne procen v11s 
Alen Alen Alen 

AB 1007 1005 1 0, 19 
BC 1301 1298 3 0,23 
DE 1105 1104 1 0,09 
AF 686 685 1 0.14 

Den største Disproportion er altsaa imellem Linierne BC og DE nemlig 
0,23 7. 0,09 = 0,14 proCenta og ~a dette er under 0,50 proCenta, saa ansees 
dette Kort efter Instruktionens 14§ som rigtigt. -

Da Summen af de maalte Liniers Længde nemlig 4099 forholder sig 
til Summen af de fundne Differencer nemlig 7 Alen ligesom 100 Alen til 0,17 Al: 
saa bliver en Maalestok derefter at afsette paa Kortet so~ . ..n lige overensstem= 
=roende med Mæssing Maalestokken da Maalet er for lidet til at derefter 
kunne afsettes nogen anden til Kortet nøyagtigere passende Maalestok. -

Kartets Qrændser ere confererede med Marken og med Kortene over tilstøden= 
=de Byer og Gaarde og befundne rigtige. -

Lodskiellene ere optrukne med sort, veiene anlagt med Guul Farve. 
De ved prøven brugte Maal med rød Farve Kortet paaskrevet. 

Fig.~: Kortprøve for Hedehusene. Arbejdsjournal nr. 80, p. 68-69. 
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Påtegningen, eller som den kaldes: Attesten på kortet kan 

variere meget i formulering, sommetider står blot: "Kortet er 

prøvet og befundet rigtig", i andre tilfælde indeholder kortet 

en næsten lige så lang redegørelse som Arbejdsjournalen. 

Som det fremgår af afsnit 5 var man fra Kommissionens side 

stærkt interesseret i at genbruge ældre kort i videst muligt 

omfang. Det antydes endvidere, at unødvendigt opmålingsarbej

de ikke kunne forventes honoreret, og et eksempel fra Gryderup 

By (25-01) antyder økonomiske interessemodsætninger mellem 

rnatrikuleringsarbejdere og Matrikelkommission: 

"Gryderup Bye. Kortet er Casseret og et nyt Skelet Kort alle
rede optaget. Comissionen skiønnede ikke at denne nye Opmaa= 
ling havde været nødvendig, thi Cassationen af det gamle Kort 
er sket efter Resultatet af Linierne AB som usikker og ikke 
hensigtsmæssig, og naar denne undtages, viste de øvrige og 
tilstrækkelige Prøvelinier ikke nogen betydelig Dispropor= 
tion hvilket endvidere bestyrkes af det nye Skelet Kort. 

Det indstilles derfor til det Kongelige Rentekammers Re= 
solution om Bondesen maae betales det af han formeentlig 
overflødige optagne Kort." (AJ nr. 25 p. 35-36) 

Betaling for undersøgelse af kortets rigtighed var 3/4 -

1/2 Sk. pr. tønde land, mens det for skeletopmåling var 3-4 
Skilling pr. tønde land (§ 39 i Instruksen). Det er derfor nær

liggende at tro, at markarbejderne, også af økonomiske årsager, 

foretrak at starte forfra på en skeletopmåling frem for at bru

ge lang tid på at forsøge at berigtige et skævt kort. 

31. marts 1807 korn et cirkulære om tillæg til Instruksens 

bestemmelser. Her står i pkt. 1: 

) "Naar i et Kort af nogen betydelig Størrelse befindes ... en 
forskjellig Indkrympning eller Disproportion saaledes, at een 
sammenhængende deel af Kortet har een, og den anden Deel en an= 
den, men at Grændsen imellem de Deele af Kortet, som have hver 
sin Indkrympning, kan findes nøiagtig og afsættes paa Kartet, 
maa dette antages til Brug ved Natriculeringen og derpaa afteg= 
nes tvende forskjellige Naalestokke som passe hver til sin 
Deel af Kortet ... " 

- endnu et udtryk for, at man i Rentekammeret ønsker at rna

trikuleringsarbejderne gør sig umage for at genbruge ældre kort. 

Desuden bliver det i pkt. 5 understreget, at ikke kun den, der 

har udført kortprøven, men også de andre ansatte landmålere og 

landinspektører er ansvarlige for arbejdet, og det forlanges 

at de alle skal underskrive de i§ 20 krævede attester om kor-
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tenes antagelse eller kassation. Samtidig 

" ... saa staar dog den, som har forrettet Prøven, forsaavidt 
alene til Ansvar for sit Arbejde, at naar den af de andre ik
ke kan antages som afgjørende for Kartets Rigtighed eller U
rigtighed, nyder han ikke nogen Betaling for en saadan feilag
tig eller ufuldstændig Prøve, som maa omgjøres enten af ham 
selv, paa den af de andre Landinspecteurer og Landmaalere 
bestemmende Naade, eller af en anden. " 

Disse tillægsbestemmelser førte til yderligere påtegning af 

mange kort, idet der foruden kortprøvenoteringer kan stå f.eks: 

"Dette Karte Prøve er ved Undersøgelsen befunden rigtig og vel 
udført. Maalestokke~ svarer til Kartets Indkrympning og Grænd
serne passer nøye med paastødende Korters Grændser. 

H.M.Preuert." 
(Original 1, 77-11 Tjele Hgd.) 

eller måske står der blot: 

"An taget til brug ved Ma triculeringen. 
Rasmussen Møller Wesenberg Madsen" 

(Original 1, 44-26 Vester Hæsinge) 

Der kan også stå: 

"Imod Prøveliniernes Valg vides intet at erindre. 
Bondesen N. Lyngbye." 

(Original 1, 25-01 Tranderup) 

De kasserede kort findes i Matrikelarlcivets Æ-kortsamling; 

de kan f.eks være forsynet med den lidt s~rpr~gede formuler

ing: 

"Antaget til Cassation." 

De i figur 3 viste prøvelinjer er medtaget på de senere ko

pikort, omend man kan spekulere på, om disse oplysninger blev 

b,·ugt. Prøvelinjerne kunne naturligvis, når der var angivet 

mål, bruges til at kontrollere yderligere indkrympning i se

nere kopikort, men kortene indeholder generelt ingen tegn på, 

at dette er sket. 

Nogle få kort, f.eks to kort fra Fyn (43-17 Ballen By og 

Øster Skjerninge By, ø. Skjerninge Sogn), som er kopieret af 

Bøgh i 1885, skiller sig ud på dette punkt. Mens de 3 forudgå

ende kort alle var forsynet med den normale målestok på 2000 

alen, oprindelig konstrueret under hensyn til kortets ind-
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krympning, er Bøghs kopikort uden målestok, men i stedet står: 

"Maalestokforhold 1 :4000, Indkrympning 1% L.M." 

Ved undersøgelse af arbejdsjournalen (AJ nr. 43, p. 456) fin

desindkrympningen af det originale kort fra 1813 beregnet til 

0,99%. Det er således ikke til at afgøre, om Bøgh i 1885 faktisk 

har kontrolleret, at indkrympningen er uændret gennem de 2 forud

gående generationer af kopikort, eller om han blot har taget sin 

oplysning fra arbejdsjournalen. 

I Matrikelkontorets tegnereglement fra 1911, pkt. 12 doge 

står: 

"d. Maalestokken, der angives i Meter, afsættes under Iagttagelse 
af Kortets Indkrympning samt inddeles og tegnes som vist paa 
de paa den store Tegnestue ophængte Planer A. og B. henholds
vis for Kort i Maalestoksforholdet 1:4000 og 1:800. 

e. Prøveiinierne optrækkes som stiplede Linier med blaa Farve 
(Berlinerblaat), og med samm<2.Farve paaskrives ved Linier
nes Endepunkter Længderne, der omsættes ·fra Alenmaal til Me
termaal med en Nøjagtighed af Tiendedele af Meter." 
(p. 6) 

Man skulle i 1911 netop til at gå over til metersystemet, og 

i forbindelse med påsættelsen af den nye målestok er det tænke

ligt, at man har kontrolleret indkrympningen; men det omtales 

ikke andre steder i reglementet. 

De omtalte planer A. og B. er dels et kort i 1:4000 over 

Bastrup By, Sædder Sogn og dels et i 1:800 over en del af Rind 

og Vrå Byer, Vium Sogn, som samtidig med 1911-tegnereglementet 

blev lavet for at angive normen. De findes desværre ikke i 

) Matrikeldirektoratet i øjeblikket, men de har været en fast 

bestanddel af Landbohøjskolens tegneundervisning. 

De hidtil oftest sorte prøvelinjer bliver i 1911-regle

mentet formaliseret som angivet med ·berlinerblåt, og dette 

reglement er iøvrigt det tidligste formelle reglement der går 

i detaljer med hensyn til udformning af kortene. Der synes dog 

ikke at være tale om voldsomme brud med tidligere praksis. 

Da man fra 1925 begynder at producere trykte matrikelkort 

skulle man, ifølge 1919-Kommissionens forslag om matrikelkor

tenes mangfoidiggørelse (trykt 1925, se litt.liste), på ar

bejdskortet (dvs. det ajourførte "ibrugværende" matrikelkort) 

overføre prøvelinjer og deres mål med blåt efter originalkortet. 

Jeg har imidlertid ikke kunnet finde eksempler på, at dette 

er sket, men man må erindre, at der var tale om et forslag. 

Derimod vil det være nærliggende at forklare udeladelse af 
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prøvelinjer i en lang række tilfælde: De trykte kort blev lavet 

i standardformatet 90 x 65 cm, mens de håndtegnede kort kunne 

have alle mulige, ofte langt større formater. Ved omtegning 

til standardformater med flere plan-numre ville påføring af 

prøvelinjer (der jo i de fleste tilfælde ville blive skåret 

over) være temmelig meningsløs. 

I "Den Gule" såvel som i "Den Blå Ordrebog" (Matrikeldirek

toratets interne bestemmelser siden 1884) omtales intet om 

kortprøvens udeladelse ved kopiering af kort, og prøvelinjerne 

omtales heller ikke i senere tegnevejledninger. 

Sammenfattende må siges, at oplysninger om kortprøve glider 

ud ved overgangen til trykte matrikelkort efter 1925. 

) 
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7. TAXERING AF JORDEN; 

Helt tilbage fra 1600-talsmatriklerne blev ejendommens vær

di udtrykt i hartkorn (=hårdtkorn), hvorved forstås rug el

ler byg. Efter bestemte taxter blev andre naturalieværdier, 

f.eks. øvrige afgrøder samt smør, æg, kvæg, fiskeri m.v. omreg

net til tønder hartkorn (se f.eks. Gunnar Knudsen 1931,1 p. 

506 ff). 

I rapporten om Rytterdistriktsopmålingen blev taxeringen 

af jorden ikke omtalt, fordi den ikke giver sig udtryk i kor

tene. Er man interesseret i jordens bonitet, må man sammenholde 

kortene med taxeringsprotokollerne. De bemærkninger, man her 

finder om jordens frugtbarhed er sjældent detaljeret til ager

niveau, selv om det faktisk var meningen ifølge 1768-Instruk

sen, men gælder en eller endda flere åse. 

) Nedenfor ses citater fra taxeringsprotokollerne fra ca. år 

1770; de giver et indtryk af, hvordan jorden blev taxeret: 

"God Mull Leer og sand, beste bygg Jord" 

"Middelmaadig Leer med ·Flyv-Sar.d og noget Muld, ringe byg eller 
Rug Jord';' · 

"Ond Kold Leer og Sand til Havre" 

Fig. 5. Fra Taxationsprotokol for Rytterdistriktspakke 25-14. 

Engenes ansætning og bonitet lyder: 

"} Læs Godt Høe og 8 LP Mose Faer" *) 

Af Instruktionen for Commissarierne ved 1768-opmålingen 
*) LP= Lispund. ) 

j 
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fremgår af pkt. 5 en beskrivelse af de jordsammensætninger, der 

henregnedes til hver af de 3 klasser: God, middelmådig og ond 

eller slet jord (se bilag 6). 

Formuleringen om agerjordens beskaffenhed, som den ses i 

ovennævnte bilag fra 1768 er nærmest identisk med en Instruks 

for sjællandske landmålere af 16. april 1681, som citeres i Ri

se Hansen & Steensberg p. 106, dvs. den danner grundlag for 

taxering helt tilbage fra 1688-Matriklen. Imidlertid skriver 

Rise Hansen & Steensberg lidt senere, at instruksen ikke blev 

fulgt så nøje, men at man i praksis i 1688-Matriklen har brugt 

4 klasser, nemlig:. 

1) God eller middel Byg-, Rug og Ærtejord, 2 Td. L. til 1 Td. HK 

2) Ond, skarp og ringe Jord, som dog var tjenlig til Rug-, Byg-, 
Blandko.rn- og Boghvedesæd, 3 Td. L. til 1 Td. HK. 

3) God Havrejord, 4 Td. L. til 1 Td. HK. 

4) Middel og ond Havrejord, 6 Td. L. til 1 Td. HK. 

(8). 

Ved en omtaxering i Jylland 1686 benyttedes i stedet 6 

,klasser jord: 

1) Allerbedst . . . . . . . 2 Td. L. til 1 Td HK . 

2) God .............. 4 

3) Middelmaadig ..... 6 

4) Skarp ............. 9 

5) Ond .............. 12 

6) Allerværst ....... 16 

(9). 

} Det er dog mit indtryk, at man ved taxeringen i 1768 holder 

sig nærmere til instruksens opdeling i 3 jordklasser med angi

velse af egnet afgrøde. 

Ved udskiftningerne i slutningen af 1700-tallet var situa

tionen tilsyneladende præget af en mangfoldighed af taxations

klasser. 

Daniel Wesenberg, som foretog en række udskiftninger i 

Vejle Amt i 1770'erne, benyttede oftest 6-7 jordklasser. Før

ste klasse var fastlagt som den ''bedste'' jord, angivet med en 

grundstørrelsesenhed, f.eks 4 eller 8 (kvadrat)alen, dernæst 

(8): Rise Hansen & Steensberg (1951) p. 114-115. 1 Td. IIK = 1 tønde hart
korn. Ved arealberegning fastlagdes 14 000 kvadrat alen som normal
areal for 1 tønde land= 1 Td. L. 

(9): Gunnar Knudsen (1939, 2) p. 573-574. 
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blev de øvrige jorder: klassificeret efter, hvor mange enheder 

eller (kvadrat)alen der skulle regnes imod. Nogle eksempler ses 

i figur 6. 

1 o.!12 AA.A.r&fl.cf c.TfJAH<!lt» 
og [J[jcfc/f 

:··,·~01:c,,:;.i:,., .{hite tLa.pt ll J1 Le,,, 
o..n.d.en. -· to L11to'fJ i 

t.{JJt*-P,:g.~{:;! ! r ea ~ - • t 6 - I, t', 
t;}:t?~«i~·f) ,lie.riJe -- .. zo -· s 
~i~~~,;;; .femte. ...-- · øo -· 'i3 

Jc'e.tte. • 40 -· ~ 

1crtJv1tl: fr.'J" '}$ ;t,-1,f) 

. ::,;;\:-.. )f Jlrsu ct.4_ •-4 

,u.8 r.x. - S, ~ 

~~;!!:?~"f.~'.r .lemU. -• ID•.'\ 

i{;;f ft{f j i dtc - 16 • 4 

L_ ___ __, 
u3,~ J;rtJ(.lU"J 

Fig. 6. Boniteringsklasser for to af Daniel Wesenbergs udskiftninger i 
Vejle Amt 1773 og 1774. (E 115-05 Dons By og Fu 115-07 Stubberup 
By, Tegnet af MLB 1988). 

Morville (1791) beskriver metoden i Kapitel 7: ''Om den eko

nomiske Taxations=Fod.": 

"Ved Taxations=Foden forstaaer Jeg de Tal=Forhold, hvorefter for= 
Skiellige Slags Jorder ... af forskiellige Sorter bør ombyttes og 
magelægges med hinanden saaledes at Mængde og Godhed eller Boni
tet bøde paa hinanden til ligegyldig Vederlag, det kommer da alt
saa an paa , at kunne fastsætte, hvor mange Quadrat=Alen af hver 
Sort Agerjord, saavel lste, 2den, Jdie, 4de etc. Klasse ... der 
bør beregnes imod hinanden". 
( 10). 

) Fælles for taxeringen er altså, at et større areal ringere 

jord opvejer den bedste jord, men de indbyrdes mængdeforhold 

varierer meget med lokalitete~ og kan ikke sammenlignes. 

En sammenligning og ensartet taxation af jord, gældende 

for hele landet, var nødvendig for gennemførelsen af en ny 

matrikel, og ved 1844-Matriklen benyttedes 24-skalaen; en ska

la, der var benyttet i hvert fald ved en tidligere lejlighed, 

nemlig ved udskiftningerne af Krongodset i Nordsjælland. Man 

udsøgte den bedste jord (i det tilfælde i Udlejre i Ølstykke 

Sogn), og satte den til taxt 24, idet man efter datidens mål 

fandt dette tal bekvemt at regne med. 

På tilsvarende måde blev den ved matrikuleringen benyttede 

(10): Morville (1797) p. 35-36. 
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24-skala fastsat efter den bedste jord. 

·Rothe skriver om kommissionens undersøgelser i Roskilde Amt 

1-3 maj 1805, hvor en række jorde, heriblandt også Udlejre, 

blev vurderet: 

"Al tsaa ere Jorderne fra Veddeløv og fra Carlslunde ihenseende 
til Sandens og Kalkens Mængde de bedste af de fire benævnte og 
de som komme vores antagne Ideal nærmest" 
... "Af disse 2d.e Jorder, nemlig fra Veddeløv og fra Carlslunde 
har den første, saavidt ved Hielp af Sandserne kan bedømmes, for= 
megen Leer imod Mulden, men derimod den fra Carlslunde meest 
Huld. 

Efter disse Prøver ansee vi Jorden fra Carlslunde Hark af Selv= 
eier Niels Nilausens Tofte sønden for den østre Ende af hans 
Stuelængde, for at være den bedste af dem alle som vi have be= 
seet og derhos at være saa udmærket god, at videre Eftersøgning 
i andre Egne af Landet om den Jord, som skal tiene til Regel for 
Taxationerne til Matriculeringen, forekommer os ufornødne." 
(11). 

) Dernæst følger en beskrivelse af idealjordens bestanddele, 

nemlig: 

"af maadelig skarp Sand og Gruus forsaavidt disse ved Udvask= 
ning lade sig fraskille, nærmest 5/12, af leer tilligemed den 
meget fine Sand, som ikke ved Udvaskning lader sig fraskille 
3/12 og af Huldjord 4/12, alt foruden Kalken, som i denne Jord 
ikke optager noget mærkeligt Volumen. Denne Blanding findes i 
en Dybde af over 18 tommer; dens Beliggenhed er imod Sønden med 
et godt Fald." (11). 

Det fremgår iøvrigt af p. 86-87, at jordprøverne i forbin

delse med opsøgningen af idealjorden blev undersøgt med sal

petersyre og udvasket med vand, "thi nøiagtigere Forsøg have vi 

anseet overflødige." 

Mens idealjorden blev sat til taxt 24, skulle alle øvrige 

) jorde bestemmes i forhold til dette, et arbejde som 

"ikke kan udføres blot efter teoretisk Kundskab om Jordernes 
stærkere eller svagere Egenskaber til at frembringe Vækster; 
thi ved Hiælp af hiin at udfinde disse og bestemme Jordernes 
Værdi fordre,· kunstig Afskill el se og Opløsning af Jordbes tand= 
delene, hvilken var alt for vidtløftig til at applikeres, og 
gav dog ikke noget bestemt rigtigt Resultat, fordi mange for= 
skellige udvortes B~skaffenheder ved Jorderne; saasom Under= 
lagets Dybde og dets Art, Jordens beliggenhed imod Solen, 
Vandfald og deslige, have betydelig Indflydelse paa deres 
Evne til at frembringe Vækster og altsaa paa deres indbyr= 
des Forhold imod hinanden. 11 

{ 12) 

(11): Rothe (1844) p. 87-88. 
(12): Protokol for Deliberationerne ved Prøve=Matriculerings=Arbeidet 

i Aaret 1805, p. 62. 
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Efter at Matrikelkommissionen godkendte den foreståede nor

maljord, tog man i efteråret 1805 ud for at finde og beskrive 

nogle andre jorde på Karlslunde Mark, som skulle svare til tax

terne 20, 16 og 10. Nogle lette og magre sandjorde til taxt 3 

blev udfundet i Vejle Amt (13). 

For at sikre ensartethed, skulle Matrikelkommissionen hvert 

år under matrikuleringsarbejdet rejse rundt og foretage prø

ver på de udførte boniteringer. 

Som rettesnor for landinspektører, der skulle taxere i for

bindelse med udstykninger, blev desuden i 1820 fastlagt nogle 

normaltaxter i Vejle, Ribe, Ringkøbing, Randers og Århus Am

ter fl4). 

Efter disse generelle betragtninger over taxering af jord 

må tiden være inde til at se på Instruksens bestemmelser. 

§ 1 fastslår, at alle jordejendomme skal skyldsættes (og 

dermed forinden taxeres), undtagen de, som i samme paragraf 

udtrykkelig undtages: 

a) Fredede Skove; dog ikke de Enge og Ellemoser i disse, som 
bruges til Græsning eller Høbjergning; 

b) Gader og Gadejord, som ikke er indtaget til nogen sær.skilt 
Brug og derhos ikke har den i §8 ommeldte Størrelse; ( 15) 

c) Veie, som ere til offentlig og almidelig Brug eller til 
· Brug for flere end den, i hvis Jordlod de ligge; 

d) Gruus-, Sand- og Leergrave, som ere til fælles Brug for 
en By eller andet Eierlaug; 

e) Søer og Vandinger, som ikke ere indrettede til at lægges 
tørre, og 

f) Kjøbstædernes Gader og Torve, samt Bygningsgrunde og Hau
ger, hvortil ogsaa henregnes ubebyggede Grunde med deres 
Haugepladser. 
( 16) 

I 1688-Matriklen gik opmålingen kun ud på at finde længden 

og bredden af agren uden hensyn til figuren og uden aftegning 

på kort (17). Da alene den jord, som skulle skyldsættes, blev 

opmålt, følger, at man ingen oplysninger har om udstrækning 

og fordeling af øvrige arealer, ligesom man intet ved om de 

skyldsatte jorders beliggenhed ved 1688-Matriklen, bortset 

fra åsens navnebetegnelse. 

c. Rise Hansen og Axel Steensberg har i deres afhandling 

søgt at rekonstruere 1688-Matriklen kartografisk med udgangs-

(13): Deliberationsprotokollen fra 1805 p. 101-103 
(14): Matrikuleringskontorets Journal sager (MJ) 1820 nr. 709 
(15): Den maximale skyldfri størrelse er 1 tønde land. 
(16): Samling af Love og Cirkulærer, 1935, p. 707 
(17): Rothe (1844) p. 7. 
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punkt i Rytterdistriktskort for 3 sjællandske byer. Da Ryt

terdistriktskortene viser situationen før udskiftning, med 

navngivning af alle- åse, så er det nærliggende at prøve om 

de, omend de viser situationen næsten 100 år efter 1688-Ma

triklen, mon kunne bruges som udgangspunkt for en rekonstruk

tion. Rise Hansen og Steensberg har netop· gjort dette spæn

dende eksperiment, men da resultatet trods alt viser nogle 

temmelig ~regelmæssige figurer for den dyrkede jord, fortæller 

dette især noget om kortets fortrin som informationsbærer. 

Da man ved 1844-Matriklen besluttede at lave en nyopmå

ling og et kortværk som egentlig havde et tematisk sigte, 

ville man alligevel ikke udelade de ikke-skyldsætningsplig

tige områder, og disse er derfor angivet med signaturer på 

kortene, men blot uden·taxt. Der er altså ikke tale om "hvide 

pletter" på original 1-korten·e; tværtimod er alle de ikke

skyldsætningspligtige arealer nærmest fremtrædende med deres 

signatur~r eller farver, mens agerlandet blot har papirets 

neutrale farve. 

Nedenstående figur viser, hvordan taxterne er vist på de 

arealer, der skulle skyldsættes/ 
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Fig. 7: Taxtstykker med angivelse af taxter mod 24. De hvide arealer er 
agerland; pilene angiver faldretning. De øvrige taxerede områder 
er enge . ..,Desuden ses en del af en prøvelinje, nogle målelinjer 
samt en vej. Original l, 102-0S Koldkærgård. 
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§ 25 i Instruksen bestemmer at taxering skal ske specielt; 

man må ikke ansætte et større areal til middeltaxt. Taxations

stykkerne skal altid ved gravning undersøges i det mindste et 

sted på hver 2 tønder land og efter omstændighederne på flere 

steder. Desuden står: 

"Til Taxationsgrændser maae vælges og paa Karterne opdrages rette 
Linier istedetfor de bugtede Linier, som Grændserne af Enge eller 
deslige som oftest danne. Linierne skulle paa Kartet optræk-
kes med en anden Farve end den, som tilforn findes paa Kartet. 

Taxationsstykkerne skulle betegnes i Forretningen og Beregnin
gen med Agerskifternes Navne, hvor disse endnu vides, men ellers 
med Bogstaver og anden tydelig og bestemt Benævnelse." 
(§25 i Matrikelinstruksen) 

Dette ses jo tydeligt i figur 7, og eftersom kortene skulle 

danne grundlag for arealberegninger af de enkelte taxtstykkers 

)størreise, var denne generalisering af taxtstykkernes form 

indlysende nødvendig. 

Kortet er normalt forfattet med sort tusch, og den afvigende 

farve som benyttes til angivelse af taxter og taxtstykker er 

på original !-kortene blå eller rød. 

En undersøgelse af herred 49 viser nogenlunde ligelig for

deling mellem brug af blå og rød farve til taxtstykker, men 

ved senere kopiering af kortene bruges konsekvent rød farve 

til alle oplysninger vedrørende taxter, dvs. grænser, bogstav

betegnelser og taxt mod 24. 

Brugen af rød farve til taxter er konstateret i kopikort 

siden 1841, og i tegnevejledningen fra 1911 er den tydelig

vis formaliseret; i pkt. 2 står: 

J 
"Til Optrækning at Taxationsgrænser anvendes stærk Karmin 
(Laque Carminee) ". 

Sammesteds i pkt. 5 står: 

"Taxter og Taxationslitteræ paaføres med Karmin." 

Taxationsgrænserne kan i visse tilfælde falde sammen med en 

anden grænse; her løses problemet kartografisk således: 

"Hvor en slettet Skellinje danner Taxationsgrænsen, betegnes 
den paa Kopien ved en svag, sort linje, mærket med rode Kryds; 
paa samme Maade mærkes Taxa tionsg rænser, der dannes af Vej 1 inj er, 
Aaløb, Situationsgrændser m.v. 11 

Desværre er det vanskeligt at gengive eksempler på dette 

i sort/hvid. 

Ved overgangen til trykte kort bibeholdes i første omgang 

den røde farve til taxts tykker, idet der foruden trykoriginal 
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til trykning i sort laves en taxtoriginal til aftryk i rødt. 

( 18) . 

Det trykte arbejdskort (dvs. det løbende ajourførte ''ibrug

værende matrikelkort'') blev, forsåvidt angår udstykninger, her

efter ajourført med grønt; man gik dermed bort fra den hidtil 

gældende praksis med røde skygger på nye skel (ved de trykte 

kort gik man i det hele taget bort fra den tidligere praksis 

med skygning af skel, herom senere). 

I efteråret 1931 besluttede man at ændre brugen af farver, 

således at de fremtidige trykte kort skulle angive taxationer 

med grønt og forandringer, som tidligere, med rødt (se bilag 7). 

Som begrundelse for denne ændring anføres blot, at "Erfaringen 

har vist at den grønne Farve ikke er velegnet til overførsel 

af Udstykninger'' - hvori denne åbenbart kedelige erfaring be

står, nævnes ikke; men der er sandsynligvis tale om, at den 

) grønne tusch falmer. Det slås fast, at de foreliggende trykte 

matrikelkort, dvs. kort der er trykt i perioden 1925-1931, 

fortsat skal ajourføres med grønt. 

Da de trykte matrikelkort først og fremmest blev produce

ret i områder med stor aktivitet, hvorved også matrikelkortene 

oftere afløstes af nye kopier, er "-farveskiftet" trods alt 

sket relativt hurtigt. Man må huske på, at der stadig findes 

nogle få, gyldige, ibrugværende matrikelkort, som er håndteg

nede kopier fra 1850'erne og 1860'erne. Det skyldes, at der har 

været meget ringe aktivitet i de pågældende byer i de forløbne 

120-130 år. 

Taxtstykkerne blev, som tidligere nævnt, benyttet til are-

) alberegninger. Landinspektørernes vinterarbejde bestod i be

regning af de enkelt~ taxtstykkers arealer, og på grundlag 

heraf blev ejendommens boniterede areal beregnet. S. Tovborg 

Jensen (1961 ) beskriver beregningen matematisk som følger: 

"Findes der således på ejendommen et antal n fra hinanden af
grænsdede arealer (takstgrænser) med størrelserne A

1
- A

2
- A

3 
.. 

-A tdr. land og med de respektive takster r
1

- T - r
3

- ... -T be-
re·Jnes ejendommens bon i terecle areal Ab af ud ti-ykke t: n 

A 
bon 

on 

AlTl + A2T2 + A3T3+ AnTn 

24 ( 19) 

(18): lste Betænkning afgivet af den af Landbrugsministeriet nedsatte Kommis
sion vedr. Matrikulens Nymaalinger m.v. ( "1919-Kommissionen"), Kbh 1925 
p. 30-32. 

(19): s. Tovborg Jensen: Jordbundsklassificering og Jordbonitering - en over
sigt (1961) publiceret som bilag 1 i wBetænkning afgivet af Jordbonite
ringskom~ssionen af 7. nov. 1949: Betænkning nr. 581; Kbh. 1970 p. 57. 
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Disse beregnede arealstørrelser blev efter revision, når 

markarbejdet var overstået, renskrevet i "Beregningsprotokol

lerne" - dvs. de protokoller, vi i dag kalder Sogneprotokol

ler. Her findes (som tidligere nævnt) såvel de enkelte taxt

stykkers arealer som ejendommens geometriske og boniterede 

(eller "reducerede") areal. Dette boniterede eller reducerede 

areal var sammenligneligt, og kunne derfor være grundlag for 

hartkornsfordeling og dermed beskatning. 

Selv om 1844-Matriklen blev ajourført, og hartkornet blev 

fordelt på de enkelte lodder ved udstykninger, så blev denne 

bonitering alligevel med tiden gradvis ringere som skattegrund

lag. J)et skyldes blandt andet de stadige ændringer i jordens 

afkastningsevne som er sket siden boniteringen. 

) Ved Forordningen af 1i maj 1769 blev det tilladt selvejer-

) 

bønder at lade deres ejendom dele, forudsat at hver del blev 

ansat til en forholdsmæssig del af gårdens samlede hartkorn. 

Ved Plakat af 2. august 1786 blev det skærpet, således at 

der forinden deling og afhændelse af jord skulle ske anmeldel

se til Rentekammeret for at sikre, at "ingen Gaard ved Slig Af-

· hændelse, tværtimod Forordningen af 6. juni 1769, svækkes saaledes, · 

at den-el kan ernære en Gaardmands Familie" - {pkt. 1). 

Desuden fik selvejerbonden pligt til at lade samtlige sine 

jorde opmåle og,på samme måde som ved Udskiftningsforordningen 

af 1781, lade jorden taxere ved ''uvillige Mænd'', udnævnt af 

Retten. Dernæst skulle en forholdsmæssig fordeling af hartkorn 

foretages af landinspektøren. 

Ved Udstykningsforordningen af 1810 finder man tilsvarende 

regler, dog mere specificerede end tidligere. I§ 3 gøres der 

Visse undtagelser for taxation f.eks: 

"Dog skal det, 1) i Tilfælde at Jorderne allerede forhen i anden 
Anledning ere opmaalte og på nysnævnte Haade taxerede, være til= 
ladt at lægge den saaledes allerede foretagne Taxerings=Forretning 
til Grund for Hartkorns=Beregningen, dersom denne Taxerings=Forret= 
ning ikke er ældre, end 6 Aar, eller ogsaa Kiøber og Sælger, end= 
skiøndt den er ældre, ere eenige i at antage den . ... 
.. , Og ..• indtil Hatrikulen sluttes, ... saa skal det 2) ogsaa 
være Vedkommende tilladt, naar de Jorder, som attraaes udstykkede, 
allerede ere taxerede til den nye Matrikulering, da lade det Hart= 
korn, som efter den nu gieldende Matrikul hviler paa samme, fordele 
efter denne Taxering ... " 

(20). 

dvs. i disse J tilfælde kan ny taxation i forbindelse med ud-

(20): Forordning angaaende de Forholdsregler, som bør iagttages ved Jor
dens Udstykning i Danmark, med Videre, Kbh. d. 2Sde Junii 1810, artikel J. 
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stykning undgås. 

I Udstykningsforordningen af 1819 bestemmes, at ejeren frem

deles er pligtig at lade jorden opmåle og taxere under en land

inspektørs bestyrelse, 

"Men denne Taxering skal, som cgsaa i de foran anordnede Bestem= 
melser er forudsat, skee ved Jordens Bonitering til 24 saaledes, 
som bruges til den nye Matrikulering. Dog maae selve Matrikule= 
rings=Taxeringen, som ikke længere anvendelig i nærværende Tilfæl= 
de, ikke lægges til Grund for nogen Udstykning. Men nye To.,rering 
paa Ovenmeldte Maade bør i ethvert Tilfælde foretages." 
(21). 

Det er herefter klart, at matrikeltaxter ikke må bruges ved 

udstykninger efter 1819, men om formuleringen "Ny Taxering 

BØR i ethvert Tilfælde foretages" helt ophæver muligheden for 

at genbruge ældre taxationsforretninger, står mig ikke ganske 

) klart. ( NB: Den ophæves ikke, j fr. bilag 8). 

I langt de fleste tilfælde er der sket en taxering inden 

udstykning, og det vil sige, at hartkornet for en gård, som er 

en uændret størrelse, skal fordeles forholdsmæssigt inden for 

det areal, som skal udstykkes. Hvis nu en ejendom indeholder 

områder, der ved matrikuleringen er blevet vurderet til en lav 

t<uct (f.eks meget fugtige enge, moser eller sandede jorde); 

men disse områder senere på grund af dræning, andre dyrknings

metoder (mergling, gødning, kunstvanding) har fået en væsenlig 

forøget bonitet, dvs. de.bliver vurderet til en højere taxt ved 

udstykningen, så vil dette betyde, at et uændret hartkorn og 

dermed grundlag for skatteudskrivning, bliver fordelt på jord, 

som gennemsnitlig har højere afkast end ved matrikuleringen; 

J altså en forholdsmæssig lettelse af skattebyrden i forhold 

til resten af landet. 

Eksempler på områder, hvor jordens afkastningsevne er væ

senligt ændret siden matrikuleringen, er de dele af Jylland, 

hvor der skete opdyrkning af hedejord, afvanding af lave are

aler, samt en del lavt taxerede sandede jorde, (bakkeøerne fra 

næstsidste istid); områder som på grund af kunstgødning og 

vanding får en ydeevne som kan måle sig med lerjordene. Des

uden blev en del græsningsjorder taxeret efter græsproduktio

nens størrelse, omend de ved senere dyrkning gav et langt stør

re udbytte. 

Af disse årsager blev 1844-Matriklens bonitering med tiden 

mere og mere utidssvarende. 

(21): Forordning angaaende nogle nøiere Bestemmelser i henseende til Jord
eien_dommes Udstykning i D::tn~a.rk, Kbh. d 3die December 1819, artikel 9. 
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Også andre faktorer kunne være årsag til at 1844-boniterin

gen efterhånden ~øltes urimelig som skattegrundlag; det udtryk

kes aF A.1>rink (1930) således: 

"Dette Grundlag blev da ogsaa i stigende Grad uretfærdigt, idet 
der kun var taget Hensyn til Jordens Bonitet, men ikke til dens 
Beliggenhed. For de opvoksende Stationsbyer og de omkring Køb
stæderne stærkt voksende Forstæder blev Hartkornsbeskatningen en 
Urimelighed , idet den kun i meget ringe Grad faldt paa disse 
efterhaanden meget værdifulde Byggegrundsarealer. Beliggenheden 
er her den langt overvejende værdiskabende Faktor, medens Bonite
ten kun er af ringe Betydning." 
(22), 

Resultatet blev, at hartkornsskatterne blev ophævet ved 

Lov af 15. maj 1903, og i stedet indførtes en vurdering af 

ejendomme i handel og vandel. 

Imidlertid var taxeringens rolle ikke udspillet. Ved ud-

-) stykninger af en ejendom krævedes fortsat en fordeling af 

ejendommens hartkorn enten efter en ny bonitering eller i 

særlige tilfælde efter matrikeltaxterr.ie (23). Af den årsag 

viste matrikelkortene fortsat taxter og taxtstykker, og hart

kornsbegrebet, qer _har eksisteret som Danmarks faste værdi

mål i hvert fald fra det 16. århundrede, lod sig ikke uden 

videre afskaffe. 

Hartkornet og boniteret størrelse havde stadig betydning 

ved fastlæggelse af hovedparcellens mindstemål ved udstyk

ninger, såvel i Udstykningsloven af 3. april 1925 (nr. 108) 

som i Udstykningsloven af 31. marts 1949 (nr. 290). 

Først ved Lov af 6. juni 1970 bestemmes, at hartkornsan

givelse bortfalder i de offentlige ejendomsregistre fra 1. 

juli 1970, og derefter glider alle oplysninger om hartkorn, 

boniteret areal og taxationer ud af Matriklen (24). 

Allerede tegnevejledningen fra 1968 betød udeladelse af 

taxtstykker og taxter ved kortomtegning, og disse oplysnin

ger ses nu ikke længere i matrikelkortene. 

(22): Abel Brink: En ny Hartkornsansættelse af Danmarks Landbrugsjord, 
Tidsskr. f. Opm. og Matr. Væsen, 12. Bd. 7.hft, Januar 1930 p. 274. 
(23): Om disse tilfælde: Se bilag 8. 
(24): "Den blå Ordrebog'' p. 151. 
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8. ANGÅENDE MATRIKULERINGEN I FREDERIKSBORG AMT. 

Arbejdet med undersøgelsen af matrikuleringen i Frederiks

borg Amt er ikke for begyndere - den byder på adskillige over

raskelser. 

Arbejdsjournalerne er i sig selv et puslespil. Vil man fin

de noget om f.eks kortprøve for kortet over Ølstykke By (9-0r), 

leder man forgæves i Arbejdsjournal nr. 9, såvel 9A som 9B (i 

øvrigt kommer 9B kronologisk før 9A ! ). Derimod kan man finde 

noget i nr. llA. 

Mens landets øvrige arbejdsjournaler pænt dækker hver sit 

herred, så omfatter nr. llA: 

••. "det samlede Frederiksborg Amt, undtagen forrige Hirseholm 
Amt, Horns Herred, og Farum, Gandløse og Slagslunde Sogne af 
Ølstykke Herred" (p. 3). 

Frederiksborg og Kronborg Amter omfattede de kongelige god

ser i Nordsjælland; og udskiftningen af krongodset skete fra 

l770'erne og efter 1784 under medvirken af ''Den lille Landbo

kommission". 

Ved disse udskiftninger blev benyttet en 24-skala, hvor et 

jordareal i Udlejre var fastsat til taxt 24, i forhold til hvil

ken de ringere jorde blev taxeret som 24-18-16-14-12-9-8-6-4-3. 

(?.5"). 

Af den grund besluttede man, at matrikuleringen af de Konge

lige Godser skulle foretages efter andre bestemmelser end det 

øvrige Kongerige, og arbejdsjournal nr. llA indleder med en 

beskrivelse af, hvordan arbejdet skulle foregå; efter ordre 

) af Rentekammeret af 1 7. marts 1807, hvis ordlyd delvis er gengi

vet i bilag 9 
Det fremgår heraf, at kortene for så vidt angår det Konge

lige Gods ikke behøvede at blive underkastet den normale kort

prøve, men blot skulle ajourføres med hensyn til udparcelle

ringer og berigtiges for byplanens vedkommende. Da de alle var 

taxerede efter Udlejre-skalaen, skulle denne taxering undersø

ges af arbejdsholdets bestyrer, landinspektør Ernst Wesenberg 

og landinspektør Tørslev, idet taxterne by for by eventuelt 

skulle reguleres op eller ne~ så de svarede til Karlslunde

normen. 

Derimod skulle præstegårde og andre private, uden for det 

(25): V.A.Hansen: Beskrivelse over de efter en Kgl. Commissions Forslag 
paa Frederiksborg og Cronborg Amter foretagne Indretninger, 1790, p. 16. 
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Kongelige Gods henhørende jorder behandles efter Instruksens 

sædvanlige forskrifter - også selv om de skulle være taxeret 

efter Udlejre-24-skalaen. 

I bilag 9 kan desuden ses, hvordan Wesenberg tænker sig den 

praktiske fremgangsmåde med hensyn til udparcelleringernes ind

tegning på hovedkortene. 

Tidligere i rapporten, nemlig ved udarbejdelsen af kortene 

over matrikuleringens påbegyndelse i figur 1 og 2, hvor arbejds

journalerne ·blev benyttet som grundlag for kortene, vakte den 

tilsyneladende sene påbegyndelse af matrikulering i Nordsjæl

land undren; men dette kan tages som et nydeligt eksempel på, 

hvordan man ud fra anormalier i tematiske kort kan inspireres 

til at undersøge et e~ne nærmere. 

_) På grund af den særlige behandling af det nordsjællandske 

Krongods ved matrikuleringen, så er alle undersøgelser og be

rigtigelser af kort samt taxering af ejendomme henhørende under 

krongodsets område sket samlet på en gang for herrederne 8 (Lyn

ge-Frederiksborg), Snostrup, Stenløse, Veksø og Ølstykke Sogne 

af herred 9 (Ølstykke), herred 10 (Strø), herred 11 (Holbo) og 

Kronborg Distrikt af herred 12 (Lynge-Kronborg). For disse om

råder må alle oplysninger for matrikuleringsarbejderne i årene 

1807-1816 findes i arbejdsjournal nr. 11 A, 

De arbejdsjournaler, som i arkivet betegnes med numrene 8, 

9A 1 10 og 12 indeholder til dels arbejder, der blev foretaget 

efter 1816, idet det i april 1816 blev betroet landinspektører

ne Krebs, Lund og Winther at færdiggøre arbejdet efter den her

ledsvise inddeling. Taxeringen af krongodsets jorder og de øv

rige områder, som allerede var sket, skulle af disse betroede 

mænd indføres i arbejdsjournaler, og da beskrivelsesprotokol

ler (sandsynligvis dem, vi i dag kalder sogneprotokoller) på 

dette tid\spunkt var affattede, skulle de konfereres med jord

brugerne for at se om nye forandringer var foretaget. Forand

ringer, der ved approbation var gjort gældende, skulle indteg

nes på kortene og anmærkes i beskrivelsesprotokoller og arbejds-

journaler. 
'i Mc,Miccifo.M 

Det må altså konkluderes, at de områderY der i figur 1 og 

2 er forblevet hvide indtil 1816, i stedet burde have været 

sortfarvede fra 1807. 
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9. SIGNATURFORKLARING OG SIGNATURETAVLER. 

Som nævnt tidligere, indeholder matrikelkort ingen signatur

forklaring. Dette vil nok i dag af mange, ikke mindst profes

sionelle kartografer, blive betragtet som en alvorlig, lige

frem uantagelig mangel. 

1768-Instruksen indeholdt en formulering, som er så smuk i 

sit forsæt, at den fortjener at repeteres her: 

"Paa Chartet skal Landmaaleren fremdeeles sætte een fuldstændig 
og ordentlig Forklaring over alle Charte=Teign, Mærker og Teig= 
ninger, hvad han ved eenhver har vildet 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 Omstændigheder. " 
(26), 

,ranske vist viste det sig, at man langt fra i alle tilfælde 

~evede op til disse ord. 

Matrikelinstruksen er noget mere tør i tonefaldet, der er 

ingen krav om forklaring til kortene, men graver man lidt i 

sagen, viser det sig at man kan finde interessante ting: 

·Rothe (1844) citerer den "Allerunderdanigste Forestilling", 

som af Rentekamrneret d. 8. maj 1804 blev forelagt Kongen, og 

som blev godkendt ved Kgl. Resolution 16. maj 1804. I dette op

læg fra Rentekammeret står under pkt. 5: 

"5. Samtlige deels originale deels Copiekorter og Beregninger 
som bruges til Hielp ved Matrikulens Forfattelse skulle efter 
Afbenyttelsen bevares i Rentekammerets Archiv og der forblLve, 
som Hoveddocument for Matrikulen, i hvilken Henseende Tegnene, 
saavidt de ikke ere indrettede efter den i Kobber stukne og af 
Rentekammeret antagne og autoriserede Foreskrivt, maatte for
klares paa Korterne saaledes, at ingen Tvivl i Fremtiden kan 
opstaae om hvad de betyde, ligesom ellers naar Matrikulen er 
færdig de Jordudstykninger, som efter den Tid maatte finde Sted, 
baade antegnes paa Korterne og derover her ved Kammeret holdes 
Bog. 
(2 7), 

Som det ses, har man i Rentekammerets forslag haft øje 

for at "Tvivl i Fremtiden kan opstaae om hvad de betyde". 

Man skal imidlertid læse Matrikelinstruksen meget nøje for 

at finde, hvad der svarer til denne passus i oplægget. Det, der 

er tilbage, findes under§ 39 - om betaling for arbejdet - en 

paragraf markholdene sikkert har læst omhyggeligt. Under pkt. 

d står: 

(26): Instruction for Landmaalerne ved den Specielleste Opmaaling, § 29, 
Protokol 1854 A, p, 39. 

(27): Rothe (1844) p. 48-48. 
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" d) For fuldstændig Op)naaling af Ager og Eng, fra 5 til 8 Sk. pr. 
Tønde Land efter Situationens Beskaffenhed. ' 

For denne Betaling leveres et, med de af Rentekammeret au
toriserede Tegn, reentegnet og i alle Henseender paa den ved 
oecon::>miske Opmaalinger sædvanlige, samt foran i denne Instruc= 
tion befalede Maade, optaget og forfattet rigtigt Kart, men 
ingen Beregning. " 
(28). 

Det, der i Instruksen omtales som "de af Rentekammeret auto

riserede Tegn", må være, hvad der i Rentekammerets Forestilling 

af 1804 beskrives som ''den i Kobber stukne'og af Rentekammeret 

antagne og autoriserede Forskift". 

T~kket være Thomas Bugges lærebog fra 1795 mener vi at vide, 

hvad det drejer sig om (det er nemlig indtil nu ikke lykkedes mig 

at finde nærmere forklaring fra Rentekammeret). I Bugges lærebog, 

§ 108, omhandlende afkopiering af kort, kan læses følgende: 
) 

" Naar Kartet er afcopieret og alle Skiellinierne for Skifterne og 
de enkelte Agre og Enge m.v. ere optrukne med 'Jl,sk, saa optrækker 
man videre Omkredsen af Enge, Moser, Søer, Krat og Tørve=Moser, ve1e 
o.s.v. og udfører derefter Tegning. 

Ved denne Tegning kan man ei giøre bedre, end nøie at følge de 
forskiellige Mønstre, hvilke det Kongelige Rentekammer har ladet 
stikke og uddele til Landmaalerne for at indføre god Smag og Ens= 
formighed udi Landmaalingskarter. Det Kongelige Rentekammer har 
havt den Bevaagenhed, at tillade mig at geleide dette Værk med af= 
tryk af disse Plader, af hvilke Pladen A indeholder Kart=Tegning 
og Pladen B Prøver af Situations=Tegning." 
(29). 

De omtalte tavler A og B. er gengivet i figur 8 og 9. Tidspunk

tet for tavlernes fremstilling kan indtil videre ikke præciseres 

meget n~rmere end 1784 - 1790 (30) men iøvr~gt har man ikke 

.. megen konkret viden om disse tavlers baggrund og udstrækningen af 

)deres brug. Tavle B (situationstegningen, Nybye) findes i Rigsarki

vets Rentekammerkortsanling nr. 207; derimod findes intet spor af 

signaturtavlen eller om fremstillingen og distributionen af den. 

At dømme efter Bugges tonefald og formulering forekommer det 

som en anbefaling af brug af tavlerne snarere end et krav. Bugge 

bruger dem imidlertid i sin undervisning, særligt i afsnittet om 

kopiering af kort; og dette tyder på koordinerede initiativer til 

en begyndende standardisering, ikke mindst som baggrund for de 

kort, der blev indkaldt og afkopieret i Rentekammeret 10 år sene

re. 

Når man i Instruksen i 1806 blot en passant henviser til den, 

kan det tolkes som et vidnesbyrd om, at den er almindelig kendt 

og anerkendt. Betragter man den nærmere, vil man se, at den prio-

(28): Matrikelinstruksen § 39. (Samling af Love og Cirkulærer m.m., 1935 p.732.) 
(29): Thomas Dugge (1795) p. 511-512. 
(JO): Arctander:, som tegnede tavlerne, fik landmålerbestalling 1784. Tuvlen om

tales første gang i en forordning fra 1790. (I3alslev & Jensen 1975 p. 124 og 24.) 
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Figur 8. Signaturtavle. Tavle A, bilag til Thomas Bugge (1795). Tegnet 
af Arctander, stukket i kobber af Angelo. 
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) 

) 

. Thomas Bugge 
bilag til f Angelo. . Tavlen, i kobber a tionstegning. stukket Situa A ctander, Figur 9. Tegnet af r 

(1795). 
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riteret topografi meget højt, og derfor er mindre velegnet til at 

dække det matrikulære tema. 

I de følgende afsnit vil denne signaturtavle, sammen med de 

opsamlede signaturer fra Rytterdistriktskortlægningen, blive dis

kuteret i relation til matrikelkortene. 

Da Thomas Bugge i lærebogen fra 1795 gennem litteraturhenvis

ningerne demonstrerer sit kendskab til metoder for kortfremstil

linger i udlandet, vil der desuden blive draget sammenligninger 

me,l. signaturer fro. Fran9ois de Dainville: Le Langage des Geogra

phes (1964) - et værk, der giver eksempler på signaturer fra æl

dre, håndtegnede kort fra hele Europa . 

. Et enkelt punkt fra signaturtavlen skal imidlertid omtales her. 

I afsnit 7 blev taxeringen af jorden behandlet, og Arctanders sig

naturtavle indeholder 8 eksempler på angivelse af jordsammensæt

ninger, gengivet i figur 10. 

) 

Vr.Jf6dd, &ret 
Ji·Llxrdqrd . 
.. ·:·,, Jand dell'd. 
v'Å·nzeere r:.Atald e:nd.~, 

Å"vnzeere ~er end ukafd. 
Ao:oo_m.eere.Ll:er eACf ,./ and, 

ø°:009,neere d cvuL e.,:zd ~ 

A,:00:af&rnce.:7el-eflrelfe~s. 

Fig. 10: Signaturer for jordsammensætning, Arctander 1789, dog ikke 
benyttet ved matrikelkort. 

I Matrikelarkivet har man imidlertid ingen eksempler på, at 

disse signaturer er blevet brugt. Umiddelbart synes jeg ikke, ud

formningen appellerer til brug - "prikkerne" kan give associa

tioner til "sand", hvorimod de to andre slet ingen association 

giver. Forsøget med at kvantificere signaturerne ved at placere 

"muldsignaturen" til venstre for "lersignaturen" for at angive, 

hvad der er mest af, er ikke hensigtsmæssig; den er tydeligvis 

konstrueret ud fra skriftsprogets læseretning. En almindelig 

selviagttagelse vil hurtigt vise, at kort ikke "læses" i nogen 
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bestemt retning - noget; som iøvrigt er bekræftet ved forsøg 

i nyere tid. 

Selv om Arctanders signaturtavle må antages at være den au

toriserede, så findes der andre tegneeksempler, som er interes

sante. 

Landmålere og landinspektører skulle aflægge prøve i såvel 

opmålingsopgaver som tegnefærdighed, og matrikelarkivet indehol

der en samling af disse ''prøvekort''. Blandt dem er der især At, 

lavet af Mads Rasmussen i 1783, som er af interesse for nutidi

ge brugere. Kortet er gengivet i farver i kortmappen til Bals

lev.& Jensen: Landmåling og landmålere, 1975, og det viser en 

imaginær landsby med situationen som den ville se ud før en ud

skiftning. (Gengivet formindsket i S/H i bilag 10). 

Dette prøvekort adskiller sig fra arkivets andre prøvekort 

)på flere interessante punkter. 

For det første indeholder det en signaturforklaring, hvil

ket ikke almindeligvis er tilfældet i arkivets kort. Den er især 

nyttig for nutidige brugere som ikke kender til detaljer fra 

lapdskabet som det så ud for 200 år siden. 

For det andet viser kortet en konstrueret "imaginær" lands

by, og dette har givet sig udslag i 2 indicier, som er enge

vinst for senere tids forskere: Den giver en karakteristik, dvs. 

fremhæver de træk, som samtiden tillagde begrebet ''en (typisk) 

landsby''; og den giver samtidig mulighed for at samle et antal 

forskellige detaljer med tilhørende signaturer på et kort. 

Endvidere ser det ud til, at kortet har været brugt til at 

lave en imaginær udskiftningsforretning: Byen består af en præst 

.) og 3 bønder, præstens hartkorn ( 6 Td. 2 Sk. 1 Fk. 1 Alb.) er 
,/ 

cirka dobbelt med en bonde, tilsammen for byen 15 Td. 6 Sk. 2 

Alb. 

Nederst på kortet står bl.a.: 

11 
••• Skoven bliver uden for Deelingen, saasom de ikke derom kand bli

ve eenige, men den øvrige Jord bliver deelt på beste Naade.-" 

Jorden er opdelt i taxtstykker med bogstavbetegnelser og. 

taxter mestendels fra 8-12; men det er ikke 24-skalaen, som er 

benyttet. 8 er taxten for bedste jord (den findes på præstens 

og de 3 bønders tofter, dvs. de jorde der ligger nærmest byen), 

boniteten falder med afstanden fra byen (taxt 9, 10 og 12), 

gærdselsskoven 20 og "Byemosen" 50, altså en opadgående skala 

som det også ses i eksemplerne i kapitel 7. Desværre har arki

vet ikke andre oplysninger om denne imaginære udstykningsforret-
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ning end hvad der findes skrevet på selve kortet, men grænserne 

for de 4 lodder, som lodsejerne ville få tildelt efter udskift

ning er trukket op med rød skygge. 

Et studie af Mads Rasmussens prøvekort er derfor en god intro

duktion til den økonomiske kortlægning i 1700-tallet, ikke mindst 

på grund af signaturforklaringen. 

I visse tilfælde kan man drage nytte af andre signatursamlin-

ger, f.eks: 

"Topografiske Kaartsignaturer, udgivne af den kongelige Generalqvar= 
teermester-Stab 1831, udarbejdede under dens Bestyrelse af Capitain 
Olsen. " 

Matrikelarkivet har desuden endnu en signaturtavle, tegnet af 

M. v. Lumholtz og trykt af C.M.Tegners Lith. Institut. Tavlen er 

udateret, men den er sandsynligvis fremstillet i 1860°erne. 

)en er gengivet i figur 11. 
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10. SKEL OG GÆRDER. 

Fra de ældste tiders agerdyrkning har det været nødvendigt 

at holde kvæg borte fra de dyrkede afgrøder. Man kan tøjre sine 

kreaturer, men derved sikrer man sig ikke mod fremmed løsgående 

kvæg, og løsningen bliver derfor indhegning. 

Mens man i dag ville være tilbøjelig til at bure dyrene inde, 

så var der tidligere tale om at beskytte sine dyrkede marker 

mod indtrængende kvæg. I dyrkningsfællesskabets tid var der så

ledes gærder omkring hele byens jord (mod overdrev og nabobyer), 

gærder mellem vangene og gærder omkring kålhaver, humlehaver 

og tofter. Studerer man Rytterdistriktskortene, vil man ofte 

finde stengærder omkring haverne i landsbyen og risgærder mel

lem vangene og i bygrænsen. Derimod er de enkelte åse og agre 

ikke hegnet. Kvæget kunne færdes på overdrevet og i den vang, 

) som lå brak, og først når høsten var bjærget, ''opgav man ævret'', 

dvs. man lavede hul i risgærderne så kvæget frit kunne ernære 

sig på stubmarkerne. 

Generelt har naboer (også f.eks to byer) pligt til at tage 

halvt hegn hvor de grænser op til hinanden, derved bliver udgif

ten og besværet fordelt. 

V.A.Hansen (31) skriver i forbindelse med udskiftningerne i 

Nordsjælland om de forskellige typer af hegn og gærder. Først 

og fremmest er han en varm fortaler for stengærder, og han frem

fører en række argumenter for disses fortræffelighed: Der vin

des jord, hvor stenene har ligget, og der sker bedre pløjning 

omkring hvor stenene lå. Den jord hvorpå der gror materiale til 

risgærder (gærdselsskove og kratskove) kan ryddes og anvendes 

til ager og eng. Vedligeholdelse af stengærder er mindre tids

røvende end ved andre hegningsformer. stengærder er ikke et så 

bekvemt tilholdssted for spurve og andre kornædende fugle som 

f.eks levende hegn. Han peger endvidere på, at dobbelte sten

gærder borttager mindre jord end jordvolde med dobbelte grøf

ter (stengærder omtrent 2~ alen (=ca. 1,6 m), men volde og grøf

ter tager 8~ alen (=ca. 5,3 mij; dog kan der vokse græs på jord

voldene. 

I 1785 lovedes 8 skilling for hver favn enkelt og 16 Sk. for 

hver favn dobbelt stengærde (1 favn= 3 alen= 188,4 cm) samt 

årlig præmieuddeling for størst mængde årlig satte stengærder 

( 3 2) . 

(31): V.A.Hansen (1790) p. 37 ff. 
(32): ibid. 
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Allerede ved Forordnihg af 17. august 1695 "om Steen=Gier= 

ders Indrettelse i Danmark'' påbydes ombytning af alle risgærder 

med stengærder, hvor tilstrækkelig mange sten findes (33). 

Signaturen for stengærder er faktisk uændret fra 1768 til 

1968, hvorefter de glider ud af matrikelkortene ved omtegning. 

Ganske vist har enkelte landmålere ved Rytterkortlægningen samt 

ved udskiftningskort benyttet lidt afvigende signaturer, men 

generelt er signaturen for stengærder som vist i figur 11 • 

J.N.Berg, 1769 Arctander, ca. 1783-90 

Steeng.Jærde. 
Sten.gærde. der er Skel. 

ø 

Lumholtz, ca. 1860 Trykte kort, 1925-1968 

) Figur 11: Signaturerne for stengærder er uændret gennem 200 år. (cmtegnet 
af MLB 1988 da forlæggene var vanskelige at kopiere). 

Signaturen er tegnet med sort tusch, men i en række tilfælde 

ses rød tusch anvendt. Det har vær~t nødvendigt at retoucher~ 

på signaturen, navnlig i Arctanders tavle; figur 8, der er gen

givet efter affotografering af Bugges bilag er den bedst mulige 

gengivelse af de nu forsvundne originaler. 

Signaturen for stengærder er vel ikke særlig vanskelig at 

tegne, men dog heller ikke særlig hurtig. Den giver god asso

ciation til virkeligheden (sten stablet tæt i en sammenhængende 

række), og man har derfor ikke fundet grund til variationer. 

(33): Lars Norregaard (1968) p. 3. 
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Efter udskiftning af jordene måtte der nødvendigvis ske en . 
betydelig forøgelse af mængden af hegn. 

Udskiftningsforordningerne af 29. dec 1758, 28. dec 1759 og 

8.marts 1760 hyldede reglen om, at den, der ønsker fred på sin 

lod, selv må besørge indhegningen, med mindre naboen også op

når fordele derved - i så fald s~cl naboen også tage del i heg

ningsarbejdet (34). 

I 1781-udskiftningsforordningen er der tale om halvt hegn mel

lem naboer, men iøvrigt må de selv vælge hegnstyper. 

) 

J 

·=t [Ottff tan 
ben ~»ue11oe, 
af ®ttba ~1aabe 
·Jtonge ttr [')anmatf 

og m:orge, b.e ~enbettJ og @ot{;ett3, ~ettug 
ttr ~reat)fg,· ~orften, ~totmatn, %r)1J,;· 

lttetffen og t)I~enu·otg, giøte arre t>itterHgt:_ 
1Ct, ba !Bi meb !anbofaberfig (il!æbe fce, at l5æt!1bffobet alt ninf ~g ~ ere. i. 

!Boet !Rige ,Danmarf oµf)æucG, o.g 1Cgerbl)rfningm, !)\Jot faabant tiect . veb 
ben.!Raabig!Jeb, cn1J1,er faaec ti( Qt bml)tte fig af fin ~orb!ob efter <ilobt°b-efi:\i;· 
bmbe, llell)bc!igm forbebre&, faa tre !Bi frembe!eG betcin?t · µaa at rt)bbe a!t 
bet af !Eeirn, fom mbnu finbeil at l)inbre ~anbmanbm i (JanG !Einb[fibe!igf)eb1 
og fm at l;øfre bm fu(be %'rnot af bano 1Be[rrnbelfer. ~i( at optiaae beffe 
$i?icmecb, anfec !Bi infct vigtigere, rnb at for[fa!fe m(l\Jet, fom atfraaer bet, 
\Jreb paa !)anil ~orb1c !;cfe 1Carer igirnnem, !)uon,cb brn gobc 1Cgn-bl)rfer uiC 
b1br1, 1nb.!;ibfi!, nbrn S;>inber af fine !naboer, fonnc anuenbe brn mue!ig[re · 
\Jliib paa ~orbrnil torbcbdng; ·og ti! ct(;uert 1(cbcibe bruge ben be!eiligfre ~ib, 
og 1Co!ingrn bcrueb ifle alccne unbcr- <llubo !Ec!figndfe forøgcil, mrn oofaa 
forft'in!igere .Rorn,'lfrfer, ·splanfer og \5ob1r,Urt1t pa~ W?arf og Cfog fmnbrin, 
gcG, 11\)ttige ~ræer og lcoenbe Cilierbcr opel[feg, og paa enbeel \!:',feber nnl)t, 
tigf .Rrnt og 1Buffe, fom nu be(;ø\Jeg ti( !JliiGgierber, fot at frebe imob taar, 

1C 2 · 6niin 

Figur 12: Forordning om Hegn og Fred for Jorder i Darurark af 29 Dec. 1794. 

(34): Lars Nørregaard (1968) p. 4. 
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I 1794 kom en samlet "Forordning om Hegn for Jorder i Danmark, 

29. December 1794'' (35). Den indleder (se fig. 12) med at omtale 

fællesskabets ophævelse, hvormed den enkelte landmand skal til at 

"høste den fulde Frugt af hans Bestræbelser". Han må derfor sikres 

fred på sin jord hele året igennem, og det er formålet med forord

ningen. Indledningen afsluttes med ordene: 

"Paa det at ingen Uvished maatte finde Sted om Forstaaelsen af hvad Vi 
herved anordne, ville Vi allernaadigst have ophævet alt det, som om 
Fredning, Hegn og Gierder, samt om Fæes Indtagning og Løsning, er i Lo
ven og seenere Anordninger besteffit for Kiøbstæderne saavelsom for Lan
det, for saavidt det ikke i denne Forordning udtrykkeligen igientages." 
( 36). 

Den første paragraf fastlægger, hvad der fremover skal agtes 

for lovlige hegn. stengærder skal således være 9 Quarter høje 

(ca. 141 cm), og visse regler skal iagttages med hensyn til af

J9b når stengærder tillige er forsynet med grøfter. (§ 1 stk. a) 
) 

·· § 2 omhandler, at der skal hegnes overalt, hvor det er muligt, 

og hvor ikke tøjres eller vogtes. 

Visse hegnstyper regnes som "varigt hegn"; enhver får pligt til 

at sætte en vis strækning af disse om året(§ 3 og 16). 

Ved rejsning af nye hegn skal der tages lige meget jord fra de 

tilstødende naboers grunde (§ 5). 

§ 17 handler om synsmænds udnævnelse. § 30 fastslår, at: 

''Ingen Mands Kreature maa græsse paa anden /·lands Jorder, enten de 
ere frahegnede, eller ikke". (37). 

og de efterfølgende paragraffer beskæftiger sig med, hvordan man 

skal forholde sig ved skader, forårsaget af løsgående kvæg. 

Rettergangsmåden er den samme som anordnet ved Forordning af 

l. marts 1791; og bøder inddrives af sognefogeden, der beholder 

1/4, mens resten tilfalder sognets fattige(§ 50). 

Denne forordning om hegn er med sine ialt 51 paragraffer sær

deles omfattende, og de ændrede dyrkningsformer som følge af ud

skiftningerne gjorde netop behovet for at hævde ejendomsgrænser 

meget påtrængende. 

Trods de mange forsøg på at fremme opsætning af stengærder og 

andre varige hegn (jordvolde af forskellig art, evt. forsynet med 

grøfter, beplantning eller ris-, stei- eller stængegærder) var 

de almindelige risgærder langt den mest udbredte hegningsform. 

( 3 5) : 
( 3 6) : 

( 3 7) : 

Forordninger 1733-1811, samlet af E. Mørup. 
Forordning af 29. Dee. 1794 om llegn og Fred, indledning. 

ibid. § 30. 
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Ris- og tanggærder skulle, når de var uden jordvold og grøft, 

være 8 Quarter høje ( ca. 125 cm.) (38). 

signaturer for disse er lige så stabile som for stengærderne, 

og risgærdesignaturerne er gengivet i figur 13. 

Ofl<a.stcd<: Jord. :JJi.f9er; 'R.ii~ dier Tt<;>rn< G."t:rc1er • G-1<Kie:r • 
of~feJc Ion4-Pi9u: Ti(Y11< G-,er,(er, Rii:, G·ir:rd:r , P.l,"s / 

~ 91cn::lcr QJ/e,- "{'kOJte,c. ~f<:r1 RilJ- 05 Sft::;3- G-tai"1c,,-
'Riil GiCJ<r-Jc,r Oj Ior-{ Pi'jcr I G-ia,.rle øller Ta"j Dii3e ' 
Ri,:S 05 iion1c G-ie,..Je,. . I 

Signaturer fra Rytterdistriktkortlægningen 1768-72, samlet i første 
del af rapporten 

~.,... .. ,11•,•.-, ... 1~,,114 

Mads Rasmussens prøvekort, 1783 

Arctander, 1784-90 

Risgærde. der er Skel . 

..Riis..9/ærde. 
~\N" •1r\ 11 t.i 1 .~ 

Lumholtz, ca. 1860 Trykte kort, 1925-1968 

Figur 13: signaturer for risgærder er uændret gennem 200 år. Lettere· 
omtegnet af ~!LB, da forlæggene var vanskelige at kopiere. 

En af konklusionerne fra rapporten om den specielleste land

måling var, at brugen af signaturer for de forskellige typer hegn 

ikke var standardiseret. Ris-, tang-, tjørne- og steggærder, sym

boliseret som -~, kunne forekomme i forbindelse med grøf

ter, diger og jordvolde,dvs. mere varige hegn; men ud fra den 

vilkårlige brug af signaturen kan man i dag vanskeligt afgøre, 

hvornår der er tale om varigt hegn med anlæg af volde og grøf

ter, og hvornår det alene er risgærder. 

( 38) : Forordning af 29. Dee. 1794 on li egn og Fred, § 1 stk. e. 
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I figur 13 ses forskellige andre signaturer fra Mads Rasmus-
' sens prøvekort: "Levende Gierder" og "Torn og Riis Gierder med 

Pile". Rytterkortene kunne fremvise adskillige varianter af le

vende hegn som vist i figur 14, i mange tilfælde indikerede brug 

af grøn farve, at der netop var tale om levende vækster; dette 

er tilfældet med signatur nr. 3 og 4 fra oven, hvor de symbol

ske buske er grønfarvede. 

) 

- ( i 3ch fo.rvc) ! J:,.evendc· cl/<!r Rii) &fr:rd.er 

l.,.J,,1,..1.,. Orkn.sfede ~°.rr/ ~i~, Rii) ,e/1~ Ti<:YY1e G-ter.J.er t (derder I 
T, ~ "::) Ren Cncr,1,:,- 1 4~""-". G-t"er-dcr- • 

~- G-/Olrtfer, 

Signaturer fra Rytterdistriktkortlægningen 1768-72, samlet i første 
del af rapporten 

4 r1 0, ,1. I\ (1, .ll..O r1, 4 n O & 4- A 

Arctander, 1783-90 Arctander, 1784-90 

..Levende He;;:,_ n,. 
0 O o (\ Q Q Do O O O nD I\. nC 

Lurnholtz, ca. 1860 

figur 14:Signaturer for levende hegn gennem knap 100 år. 

Signaturen for levende hegn undergår nok en vis grad af stan

dardisering, men da den udgår ved overgang til de trykte matri

kelkort, kan udviklingen ikke følges længere end de første knap 

100 år siden Rytterdistriktopmålingen. 

Levende hegn må vel til en vis grad siges at have karakter af 

varighed, og som det fremgår af figur 14, hørte pil til de meget 

anvendte vækster. V.A.Hansen (1790) bruger en del plads på at 



- ::,4 -

· f 1·evende hegn, og han anfører tilmed latin-skrive om plantning a 

ske betegnelser på de pilearter, han vil anbefale. Iøvrigt er pil 

som det er utroligt nemt at formere: Blot man stik-jo et træ, 

ker en frisk gren i jorden, vil den i de fleste tilfælde være i 

stand til at slå rødder. V.A.Hansen nævner også ask, elm, ahorn, 

poppel samt ''gode frugttræer'' som anbefalelsesværdige muligheder. 

om de ting, som skal udelades ved omtegning til trykte kort 

fra 1925 står: 

) 

Dot loreslaas clcrlor, at Trykoriginalen - her er indW videre k111i Tale om /l!atri
kulskortene i 1·: 4000, idet Kort i 1 : 800 behandles særskilt - kun· skal in cl c h o Id c : 

n. Skellinier og Vejkanter, 
b. Skovgrænser og Sko,•signnturer, 
c. Matrikulsnurnre og Vejenes Betegnelse, 
<l. Vandhuller, men iovrigt ingen Signo.t.urcr, 
o .. Bruclpunkter, 

sanlodes nt man altsaa u cl o 1 n cl o r folgendo al de 1111 paa Kopier nf nfatrikulskortcno 
nluundolige Oplysninger: · 

a 1• 1>Iatrikulstaksnti~nc1i, son; dog bor trykkes med anden (rod) Farve, 
b1• Signaturgrænser og Sign~turer (ogsaa Skclsignaturer), idet der dog medfogcs, hvad 

der ovenfor er nnfort undqr b. og d, og Ston- og Risgrorder, <ler dauncr Skel, 
cl' Vcjbrcddcr, 
d 1• Bygninger og Haver, 
c1• Mark-. og Vangskel. 

ad h1• Situntionsgrænser og Signaturer forcalnas ndeln<lt pna Trykorigitrnlon 
ikke snn meget af reprodnktionsteknisko Grunde, men væsentligst pna Grund af de al
mindelige Ønsker om ikke ved Medfogelse af for mange Oplysninger nt, gore Kort-ene 
noversigt.!igc; i dette særlige Tilfælde er Bevæggrunden dog nærmest-, nt de Oplysninger, 
::;om _Situationsgrænser og Signnturcr giver, ofte er a( tvivlsom Natur, idet do ::;t.cllligc 
Forhold ved Opdyrkning og lignende nn mnngc Steder er ble1·ne ganske forskellige frn 
de Tilstnmle pnn Mntriknlcringens Tid, som Signntnrernc lremst,iller; <let er dn heller 
ikke sjroldent1 at Kopier nf Matrikul.skoii-cne nu rekvireres uden Signntur, og Kom111i,':l
sioncn mener, at 1nun JlCllerc hor grtn don modsatte Vej end hidt.il, hvorcli~sc Oplygningcr 
nit.id 11\edtnges, undtagen i do Tilfrolde, hvor cle frabedes, sna nt rnnn nit.son ikke ll\e,lt.n1'cr 
dem medmindre de forlanges, i hvilket Tilfmlde de da over!ores med lfonnclen oft.er 
Originalkortet. 

Dog bor som nævnt ttnclcr n. St.cn- og Risgærdcr, der nngivcr Skel og som ikke 
desuden er betegnede ved en Skellinic, medtngos 11\Cd deres srodvnnlige Signatur, ikke 
snn meget for nt lremhrove deres solide Bet.egnolse i Marken - hvilket jo i onigt kun 
knn siges nt være Tilfrclclet for Stengror<lcrs Vedkommende - men snnrcrc mocl:-nt. for nt. 
nntyc1c, nt disse Skel i mnngc 'Tilfælde hnr vrorct uregelmæssige og \"ngt, bcst:cmtc, hvor
for mnn vil undg1rn1 vecl nt erstatte dem med cu enkelt fnsli Li nic, nt gh·c clcm et. mere 
Rikkert. og fost Prrog. Hertil kommer,_ nt St.engærderno mere og mcE'c fors\·inclcr \'Cll 

Stenenes Anvendelse til Bygge- og Vcjm.ntcrinler, og vcc.1 <lcrc-5 Fjernelse forrykke:;. (le 
nye Skel uden Tvivl ret ofte. 

Uddrag af lste Betænkning afgivet af "1919-Kommissionen", Kbh. 1925 
p. 14 og 16. 
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Man vil altså udelade signaturer, fordi .oplysningerne er tvivl

somme, idet man regner med; at der efterhånden mange steder er 

sket ændringer siden matrikuleringens tid. 

Her ligger et kardinalpunkt, som sandsynligvis giver anledning 

til mange fejlagtige konklusioner: På grund af mangelfuldt.kend

skab til matrikelkortenes baggrund og historiske udvikling, vil 

brugere i nutiden kunne nå til fejlagtige forestillinger om et 

eller andet områdes topografi ved f.eks at studere et matrikelkort, 

gældende for perioden 1884-1901 (eller en vilkårlig anden perio

de) . 

Matrikelkortene er jo i stort målforhold og derfor detaljere

de, og er man interesseret i oplysninger om tidligere tiders land

skabers udseende (og oplysningerne er sparsomme), vil man måske 

være tilbøjelig til at tillægge de få oplysninger, man har, en me

get stor værdi; især hvis de stammer fra et kort. Kort har en for

r·1,øffende autoritet i vide kredse. 
I 

Det er derfor strengt nødvendigt at gøre sig klart, hvilke kort 

man har at gøre med: Matrikelkortene er etableret ved opmålinger i 

begyndelsen af 1800-tallet, det nøjagtige opmålingstidspunkt frem

går ijædvanligvis af det enkelte kort. Matrik~lkortene er løbende 

ajourført med hensyn til visse oplysninger fra 1810 til i dag, 

men alle de øvrige oplysninger fra kortet er uden videre kopieret 

gennem flere generationer af kort. Det er derfor vigtigt at være 

opmærksom på, at hvis man på et kort fra perioden 1884-1901 finder 

risgærder, levende hegn eller endog stengærder, kan man ikke uden 

videre regne med, at de pågældende fænomener faktisk stadig findes 

i marken. 

Mens Geodætisk Instituts kort jævnligt bliver konfereret med 

)rken (tidspunkt for rettelser fremgår af kortbladene), så er 

arbejdsgangen for matrikelkort en anden. Her foretages løbende 

ajourføring, og man bruger naturligvis de oplysninger, man får 

ind med sager og måleblade; således bliver f.eks bygningssitua

tionen ajourført, når der foreligger oplysninger herom i sagen, 

således som det ses på købstadskortet over Køge i bilag 1'1 

Men man tager ikke ud i marken og berigtiger sit matrikelkort, 

heller ikke i forbindelse med omtegning. Kun i forbindelse med 

købstadsmatrikuleringener der sket berigtigelser af ældre matri

kelkort, dog kun for så vidt angår matrikulære forhold. 

Udeladelse af en del usikre informationer i forbindelse med 

overgang til trykte kort efter 1920'erne betød samtidig en for-
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enkling af kortbilledet.· 

I det anførte uddrag af ''1919-Kommissionens'' betænkning argu

menteres for bibeholdelse af ris- og stengærdesignaturer hvor de 

angiver skel således: 

". . . for at antyde, at disse Skel i mange Til fælde har været uregel -
mæssige og vagt bestemte, hvorfor man vil undgå, ved at erstatte dem 
men en enkelt fast Linie, at give dem et mere sikkert og fast Præg." 
( 39). 

Der er altså slet ikke tale om bekræftelse af ris- og stengær

dernes faktiske forekomst i marken, men tværtimod en påmindelse 

om deres usikre bestemmelse. 

) 

ud. 

I tegnevejledningen fra 1968 bliver dette imidlertid ændret: 

" Skel tegnes: 1. Med svær fuld linje - også i de tilfælde, hvor 
de på det gældende matrikelkort er vist som stendige, risgærde 
eller grøft (midte tegnes)". 
(40). 

Dvs. fra 1968 glider signaturerne for ris- og stengærder helt 

I Hegnsforordningen fra 1794 finder man kun de levende hegn 

nævnt som lovlige hegn i forbindelse med volde eller grøfter, men 

netop angivelse af volde har forårsaget problemer. 

Det kan i hvert fald slås fast, at ingen af deltagerne i Ryt

terdistriktskortlægningen benyttede særskilte signaturer for vol

de. En sådan signatur findes derfor først i Arctanders tavle, men 

den kummerlige gengivelse i den eneste kilde, vi har, nemlig bi

laget til Thomas Bugges lærebog, volder problemer. 

Figur 15 viser en række eksempler på signaturer for volde og 

grøfter. 

J 
Som det ses, 

Grøft" og "Vold 

er gengivelsen af Arctanders "Vold med. enkelt 

med dobbelt Grøft" temmelig utydelig, trods for-

størrelse, og under originalen er derfor anført min fortolkning 

af signaturens udseende. 

Voldenes anlæg er omhyggeligt beskrevet i Hegnsforordningen 

af 1794, om volde uden grøfter står f.eks: 

c) 

dvs. de skal være 188-314 cm. brede i grunden og 157 cm. høje. 

Voldene bliver således angivet ved en fed streg, mens grøf

terne, angivet ved dobbelte linjer, somme tider BL' olåfarvede. 

(39): Oetænkning ~fgivet af ''1919-Kommissionen' 1
• p. 16 

(!<O): Tegnevejledning - Almindelige bestemmelser for omtegning, 1-10-1968 S-1. 
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Signaturer fra Rytterdistriktkortlægningen 1768-72, samlet i første 
del af rapporten 

- ' - r c - c r • !o.' o •""' • .. • c1 r r r r , ca «: , - c x < r F' < , c 

Arctander, 1784-90 -----------------------------------------------

Arctander, 1784-90 

) 

_) 

-------------- ----------- --------------------- -- ---- -- ---- ----- ---- ------- ---- ----

Arctander, 1794-90 

Jordvold. Jordvold med C-rofi. 

Jordvold n1ed dobb" C-roft. 

Lumholtz, ca. 1860 Lumholtz, ca. 1860 

Figur 14: signaturer for grøfter og volde gennem knap 100 år. De utydelige 
signaturer er fortolket af MLB 1988. 

De senere hegnsregler, f.eks ''Lov om Hegn, Indenrigsministe

riet, 6. Marts 1869" og "Lov om Mark- og Ve i fred, Indenrigsmini

steriet 25. Marts 1872" indeholder umiddelbart intet, der kan sup

plere det her skrevne om signaturerne. Blandt de "lovlige hegn" 

skal dog fra 1869 tillige regnes: 

ethvert andet Hegn, som er tilstrækkeligt til at frede mod løs
gaaende Creaturer som ikke ere uvane (Hegn af Jern, Staaltraad, Tjørn 
eller deslige)". 
( 41). 

(41): Lov om Hegn, Indenrigsministeriet, 6. Marts 1.869, § 2. 



) 

Amtsgrænser og herrødsgrænser har i Arctanders tavle særskilte 

signaturer (se fig. 1sJ, men han kan bestemt ikke sige, at brug 

af disse har vundet udbredelse. 

+ · t · + ·+·+ Ski.rL Pldle,.,. A,..t- (1<;c,...tf() 

Den specielleste Optealing 1768-72 

-----v6-nc&d. 
······-~r~/e.t' 

Arctander 1784-90 

Figur 15: Signaturer for amts- og herredsskel har kun sparsomt været 
benyttet i den økonomiske kortlægning. 

I rapporten om Rytterdistriktskortlægningen fandtes kun et 

tilfælde, hvor en særlig signatur var benyttet til at angive 

amtsgrænse. 

I forbindelse med en gennemgang af de originale matrikelkort 

) i herred 49, har det vist sig, at amts- og herredsgrænser ikke 

var udhævet på særlig vis i kortene. I de fleste tilfælde var 

disse grænser markeret med risgærdesignatur. 

Den manglende brug af særskilt markering af amts- og herreds

g'rænser kan forklares ud fra de økonomiske korts målforhold og 

indretning: Herreds- og amtsgrænser vil kun forekomme på en be

grænset del kort i 1:4000; og da der er tale om ''Ø-kort'', hvor 

de kortlagte arealer følger administrative grænser og ikke pa-

' pirets rammer, er der ikke særligt behov for at udhæve herreds-

og amtsskel frem for sogne- og bygrænser. Det vil iøvrigt frem

gå af kortets titel, hvilket herred eller amt (samt sogn) byen 

henhører under. 

Købstadens bygrunde var fritaget for hartkornsskyldsætning, 

og grænserne til købstadsgrundene skulle derfor fremgå tydeligt 

af kortene: 

"Grændserne imellem dt.? Kjøbstadsgrunde, som etter foregaaende § 1 
ikke skulle skyldsættes, og de tilstødende Jorder maae bestemt af
sættes paa Karterne, saa at af disse i Eftertiden kan erfares, hvil
ke de Kjøbstadsjorder ere, som ikke ere bl evne skyldsatte." 
(42). 

Disse grænser er i reglen tydelige på kortet· (ofte fed rød 

farve), emnet bliver iøvrigt behandlet nærmere i afsnittet om 

købstadsmatrikuleringen. 

Imidlertid er der langt fra alle ejendomsgrænser, der er 

angivet med gærder, volde eller grøfter. 

(42): Matrikelinstruksen af 14. juni 1806 § 16. 
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Det understreges gentagne gange i Matrikelinstruksen, at land

inspektørerne ikke må involvere sig i spørgsmål om løsning af 

tvistigheder eller berigtigelser af sager mellem lodsejere, men 

alene fastslå ejendomsgrænser, som der blandt ejerne er enighed 

om. Alle tvivlsspørgsmål skal formidles videre til Rentekammeret, 

og disse arbejder stilles i bero indtil afgørelse er truffet. 

(91)3, t,4 og \5 ) . 

"Det skal saaledes være en ufravigelig Regel, at Grændserne for en
hver Eiendom, som skal matriculeres for sig, maae være fuldkommen 
bestemte; men om denne Bestemthed maae Eierne selv forud være enige, 
og Landinspecteurerne, som udføre Matriculeringsarbeidet, maae ikke 
befatte sig dermed;" 
(43). 

Skel mellem ejendomme er vist med fuldt optrukken linje i 

de tilfælde, hvor signaturer for de forannævnte typer hegn ikke 

er anvendt. Der er ingen udtrykkelige krav i 1806-instruksen om, 

J at hegnstyperne skal være specificerede, og selv om man fra stats

magtens side ønskede at fremme etablering af de mere pladskræ

vende varige hegn, så skulle jordejerne ikke forvente bonus i 

form ef evt. skattefrihed for de arealer, der medgik til etable

ring af varige hegn: 

"Den Jord, som Hegnene omkring og imellem Jorderne optage, skal 
medtages ved Skyldsætningen, og i Overensstemmelse me~ Grundsæt
ningerne om halvt Hegn skal ved Areal- og Reduktionsberegningerne 
antages, at enhver af de hinanden paastødende Eiendomme tilhører 
den halve Deel af den Jord, som Hegnet indtager, uden Hensyn til, 
hvilken af dem Byrden af Indhegningen har paaligget eller nu paa
ligger." 
( 44). 

Formålet med kortlægning var jo skattefordeling på grundlag 

) af arealberegning af boniteret jord, og det var derfor vigtigt, 

at alle de fastlagte skel og grænser tydeligt var markerede på 

kortene: 

(43): 
( 44) : 
( 4 5) : 

"Da det hører til Fuldstændigheden af den Samling af Karter, som 
nu gjøres, at enhver udskiftet eller paa Narken særskilt afsat 
Jordlod, som hører under et Brug, ... , ogsaa findes afsat og 
særskilt bemærket paa Kartet over den By, hvortil den henhører, 
... , saa maa ved Prøven af Karterne tillige iagttages, om nogen 
videre Udstykning er foretaget, siden Kartet blev forfattet, og 
samme paa dette bemærkes og afsættes 1 paa det at Nummerne i Na
triculen og Jordlodderne paa Narken kunne al tid være overens
stemmende; " 
(45). 

Matrikelinstruksen af 14. juni 1806, 
ibid. 
ibid. 

§ 5. 

§ 9. 
§ 16. 
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Få år efter udsendelsen af Matrikelinstruksen kommer så Ud

stykningsforordningen af 1810. 

Denne betyder en radikal ændring i forhold til de tidligere ma

trikler. Når hartkornsfordelingen en gang var fastlagt, forblev 

den uændret. Ved udstykning af jord skulle hartkornet fordeles, 

men fra 1810 skulle Rentekammeret holde løbende regnskab med alle 

ændringer, således at man hele tiden nøje kunne følge situationen, 

og det var heri, fornyelsen bestod. 

"Forordning angaaende de Forholdsregler, som bør iagttages ved 

" Jorders Udstykning i Danmark, med videre, Kbh. 25. Junii 1810 har, 

som der står i indledningen, til hensigt at samle tidligere ud

sendte placater i en samlet forordning. Fremgangsmåden ved afhæn

delse af parceller beskrives i de 14 paragraffer: Anmeldelse til 

Amtmanden(§ 2), opmåling og taxering under bestyrelse af en land

inspektør (§ 3, 4), aflevering af hartkornsberegning, udskrift 

J af taxationsforretning, udstykningskort samt attest fra Amtsstuen 

ang. hartkorn til Amtmanden (§ 5) som videresender papirerne til 

Rentekammeret, der er bemyndiget til at give approbation på det 

ansøgte (§ 6). Amtmanden underretter derefter rette vedkommende, 

skøder, hvorpå hartkornet skal noteres skal forevises Amtmanden 

inden tinglæsning, derefter påtegner Amtmanden den endelige appro

bation(§ 7). Fire gange årligt skal retsbetjentene indberette 

tinglæste skøder til Amtmanden, som videreformidler disse oversig

ter til Rentekamme ret, " hvorefter Kammeret tillægger Amtsforvalteren 

de fornødne Ordrer i henseende til Skatternes Oppebørsel af de udstykkede 

Jorde". ( § 8). Hvis tinglæsning af skødet ikke er sket inden et 

år efter Rentekammerets approbation, bortfalder den (§ 9). En 

lignende fremgangsmåde er gældende ved magelæg(§ 10). Fra det 

tidspunkt, hvor matrikulering er fuldført i et herred skal ud

skiftning og alle forandringer i fæstegodsinddeling udelukkende 

foretages af beskikket landmåler eller landinspektør - og kort 

og beregninger skal afleveres til amtmanden, som vide,e..sender dem 

til Rentekammeret (§ 11). Adskillige forholdsregler og krav om 

attester bliver krævet for at sikre, at indberetninger når frem 

til Rentekammeret om alle forandringer (§ 12, 13 og 14). 

Et tillæg med nogle nøjere bestemmelser udsendes 3. December 

1819. Her står i§ 11: 

" a. at Parcellerne bør afsættes i saavidt muelig regelmæssige Figu
rer og saaledes, at til ffegns og Veies Forkortelse tages tilbør-
1 ig t hensyn; 

b. at enhver Parcels Afsætning paa Narken bør skee med kiendelige 
og varige Nærker; og 

c. at over den hele udstykkede Eiendom bør være forfattet et kort 
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in duplo, som~ikke alene maa vise de afsatte Parceller og de vir
kelige Længder.'af alle Linier, tegnede ved enhver Linie især, samt 
de udmaalte Vinkler i alle Hiørner, men hvorpaa ogsaa bemærkes 
Eiendommens Beliggenhed im.od de tilstødende Eiendomme, især naar 
nogen Parcel afhændes til dermed at forenes." 
(45). 

Disse udstykningskort opbevares sammen med sagerne, og det er 

på grundlag heraf at de originale matrikelkort ajourføres. 

Ved gennemlæsning af alle de gentagne forordninge~ som kommer 

mens matrikuleringsarbejdet står på, får man indtryk af, at det 

ikke har været helt let at få jordejerne til at efterkomme kra

vene i forbindelse med den øgede statslige kontrol med ejendoms

forvaltningen, 

Nogle år før den nye matrikel skulle træde i kraft skete der 

endnu en undersøgelse af forholdene i marken. 

Den 7. juni 1838 udsendte RentekammP.ret en ordre til en række 

landinspektører og landmålere om at foretage undersøgelser i for

skellige egne af landet. Forsynet med hartkornsekstrakter (''Ældste''), 

bereiningsprotokoller (Sogneprotokoller) og kort skulle de konfe

rere disse med situationen i området, evt. tilføje ændrede ejer

navne og iøvrigt sikre, at protokollerne stemte overens med vir

keligheden. Man var åbenbart ikke helt sikker på, at indberet

nings- og ajourføringssystemet fungerede 100 %, thi der står: 

/. /??I'.": ~ ,./ 

,.I,,,!_,,_,,, 7 tf~/7"""/ ,,/ ~o '"'7_,,,,.,,,dl;.,'!,,/L~,_;7' _,,,d..-,, P,n/, 

,,,77 ~"'7 ---~~ ;4'-.,.L,,./ ·=/ _ _,,,.,e4"-,/ .}~Ø / 6-ø&j,.,.._,, "'7f:{~J 

-;t!,,,,-~/ -'#·-'./ .d:j#I bfa.,t;,,# ~,(4-r/ ...,.,~/-../~,n/-,§ ,d,,.N-_/_,-_,,7"4:;J 

.g:,/ ~/L --·r' . .J,.~ ~'.;f',:,4L..,Jn· ;:{/,,.-,,.Ø./,,J J.- -d';.,,,...,,.,. ~,:/ 

V A"' ,,,/_;,(.~.,,., /,,,_,,.,,,./; _L,-~-,,,,, /~'/"'"" 44.-L/.· 

dvs. at hvis nogen parcellering eller deling fandtes at være lov

ligt effektueret med skøder, fæstebrev el. lgn. uden at disse var 

udført i hartkornsekstrakten, skulle det tilføjes der såvel som 

på kortet, det sidste især ved hjælp af ejerv.s kort. (Den fulde 

ordlyd af ordren er gengivet i bilag 11.) 

Dette gav sig udslag i en påtegning på en del af kortene over 

(45): Forordning angaaende nogle nøiere Bestemmelser i Henseende til Jordeien
dommes Udstykning i Danmark, Kbh. 3. December 1819, § 11. 
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Fyn og Langeland, som under registreringsarbejdet i 1985/86 

forekom gådefuld: 

~~;,_~· /»~ ,, 
~7~~,-u,r,/,,µ'-641,1~, 

, 

Fig. 16: Påtegning af Theil 1839 hvis betydning hermed er afklaret. 

'Det har vise sig, at Cancelliraad og Landmaaler Theil i 1839 

og 1840 udførte disse undersøgelser på Langeland og i Salling 

Herred (det fremgår af MJ-register 1839 og 1840 samt kopibog 

for 1839 nr. 57), men glosen" produceret" ville man næppe 

i dag bruge i' denne betydning; ordret oversat står der "fremført", 

) og Theil har altså ''fremført'' eller ajourført kortet. 

De skel, som blev afsat på matrikelkortene ved matrikulerin

gen skulle 

"optrækkes og skrives med en kjendelig og anden Farve end den, hvor
med Kartet selv er optrukken ... " 
( 46). 

og denne farve var i mange tilfælde på original 1-kortet rød, 

men blå og grønne skygger forekommer også. De ajourføringer af 

nye skel som efter 1810-Forordningen blev overført på original 

1-kortene er ofte med blå eller grøn skygge; også her forekom

mer rød skygge; men Theil har altså ajourført med brandgul skyg

ge. 

Om brugen af farver til skygning af skel er indtil videre in

tet fundet; hverken hos Bugge eller i Instruksen findes noget 

som helst i retning af en forklaring på denne tradition. 

I rapporten om Rytterdistriktsopmålingen vistes eksempler på, 

at skellene mellem agrene var tegnet som en fuldt optrukken lin

je, forsynet med en grå skygge (se f.eks figur 11 i første rap

port). Mange af de rentegnede Rytterdistriktskort er ved skel

lene forsynet med denne grå skygge, men dens oprindelse står 

indtil videre hen i det uvisse. 

Francois de Dainville, der i bogen "Le Langage des Geogra

phes'' har samlet og kommenteret signaturer fra en række ældre, 

håndtegnede kort fra Europa, har gengivelser af korttyper, hvis 

indhold måske svarer til vore økonomiske kort,· men ingen af disse 

(46): Matrikelinstruksen af 1860, § 15. 
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viser, så vidt jeg kan.se, en lignende skygning af skel. Indtil 

videre kan det altså ikke afgøres, om der er tale om en særlig 

dansk vane. 

Der har været foreslået den fantasifulde forklaring, at skyg

gerne bogstavligt taget skulle illustrere ''skygge'' , idet ,t el

ler andet, enten højderygge eller fordybninger, skulle findes 

imellem de enkelte agerstrimler som fysisk adskillelse (skel). 

Imidlertid er der ingen tegn på, at skyggerne er lagt efter be

stemte regler (f.eks retning af indfaldende lys). 

Selvom original !-kortene som nævnt fortrinsvis viser skel 

med rød eller blå skygge, så bliver farvelægningen af skygge 

efterhånden mere standardiseret (omend langsomt). 

Kopikortene (dvs. original 2 etc.) har i hvert fald siden 

1840'erne alle de på kopieringstidspunktet gældende skel vist 

med grå skygge, mens ajourføringen er sket med farvet skygge. 

) I instruksen for købstadsmatrikuleringen (af 17. april 1863) 

står i§ 7: 

"Paa Kartet fremhæves Skjellene mellem de forskjellige Eiendomme 
noget stærkere end de øvrige Linier og vedlægges en smal Skygge ... 
... Sogne- {og Herreds)skjellene vedlægges en stærk Skygge af en 
særegen dertil valgt Farve. " 
(47). 

Valget af farve er imidlertid ikke fastlagt skriftligt. Om 

farven på skygger står heller intet i Indenrigsministeriets 

Cirkulære af 16. December 1885 (om kortenes udformning i for

bindelse med udstyknings- og udskiftningssager). 

Man skal helt frem til 1911, før der kommer nedfældede reg

ler for farvebrug, thi dette år blev fra Landbrugsministeriets 

Departement udsendt et sæt "Regler for Udførelsen af Tegnear-

bejder i Matrikulskontoret''. Punkt 3 er her gengivet i sin ful-

de ordlyd: 
3. 

Ved Skyggelægningen ingttnges, nt Skyggerne noje folge <le pnagæl<lende Skel
eller Grænselinier, uden a.t, disse eller <le omkrc<lsc<lc Punkter dækkes, ligesom ogsa.a 
Dækning af Veje mo.a undgaas. 

Almindelige Ejendomsskel vedlægges en smnl, grnn Skygge (s,·ag sort Tusk). Nanr 
i Matrikulsberegningen snmmengrænscndc Lodder med samme Matr. Nummer crc nn
fortc som særskilte Lodder, vedlægges ogsnn Grænsen mellem clissc en smal, graa Skygge. 

Konstaterede Skel vedlægges en smnl, gtt! Skygge (Jnnne de Chrome Fonce). 
Grænser for Jærnbaner vedlægges en smal, rod Skygge (Karmin). 
Grænser mellem forskellige Ejerlav og Grænser mod en J(obsiads Bygnmcl betegnes 

med en stærk, smal og en noget svngcre, bred, rod Skygge (Kn.rmin); pnn. summe Maatlc 
lægges Skyggerne ved Stwndgrænser med l,lnn Farve (Prussinn Illue) og ved de under 
Post 2 nævnte Grænser for Fredskovsarealer med violet Fnrvc (Blandin(T nf Karmin oa 

0 0 

Prussinn Illue). 
(~g)_ , ·-

(47): "Købstadsmatrikelinstruksen'' af 17. april 1863 § 7. 
(48): Regler for Udførelsen af Tegnearbejder i Matrikulskontoret, 1911 p. 4. 
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Reglerne her omhanoler udformning af kopikort, og som det 

ses, er den grå skygge formaliseret i 1911. 

"Konstaterede skel" er et begreb, der dukker op i forbindelse 

med Udstykningsloven af 11. maj 1897. § 6 foreskriver, at ved 

udstykning skal naboerne underrettes om forretningens afholdel

se med opfordring til at overvære opmålingen og erklære sig om 

skellet mellem ejendommene. I "Cirkulære til Amtmændene ang. 

Konstatering af Ejendomsgrænser'' (af 21. oktober 1897) står, med 

henvisning til førnævnte§ 6: 

"Den citerede Lovbestemmelse giver ikkun Ejerne Adgang til, om de 
ønske det, samtidig med at der foregaar en Udstykning af en Ejen
dom at erholde Skellet mellem den Parcel, der agtes fraskilt Ejen
dommen, og Naboejendommen ko ns t a ter e t, og er derfor ikke 
anvendelig, hvor der er spørgsmål om en Re gu 1 er in g eller en 
Forandring af de i Marken bestaaende Grænser for Ejendommen." 
(49). 

) Der er altså tale om en eventuel bekræftelse af situationen 

) 

af de omkringliggende ejere, og efter indmåling på kort blev 

der udformet en erklæring, som blev underskrevet af parterne. 

I slutningen af pkt. 3 står: 

"Det Skel~ om hvilket Ovren.skomst er opnaaet, vil paa Matrikuls
kortet og paa fremtidige Kopier af dette blive fremhævet paa en 
kendelig Maade (med en gul Skygge). " 
(50). 

Nogle særlige tilfælde giver anledning til brug af grøn 

skygge; det drejer sig om omtegning af kort i målforhold 1:800: 

"b. Skel, der ikke findes i Marken, men som ere indlagte paa nyop
maal te Kort i Maalestoksforholdet 1:800 efter ældre Kort i Maale
stoksforholde t 1: 4000, betegnes med en smal, grøn Skygge (Cendre 
Verte) ". 
(51). 

Ajourføringen af matrikelkortene, herunder overførsel af nye 

skel fra udstykningskortene, sker med en afvigende farve, men 

om reglerne for dette findes så at sige intet skriftligt. 

Det generelle billede, som gennemgangen af de ca. 3000 kort 

fra Fyn, Langeland og en del af Sjælland har givet, er: 

På original 1-kortene, hvor de ved matrikuleringen indteg

nede skel er angivet med rød eller blå skygge, blev ajourfø

ringen i begyndelsen vist med blå eller grøn skygge (Theill har 

dog brugt brandgul skygge). Efterhånden gLK man imidlertid mere 

og mere over til at benytte rød skygge til at angive nye skel, 

(49}: Cirkulære til Amtmændene ang. Konstatering af Ejendomsgrænser, Land
brugsministeriet 21. okt. 1897 (Nr. 177) pkt. 1. 
(50): ibid. pkt. 3 
(51): Regler for Udførelsen af Tegnearbejder i ~latrikulskontoret, 1911 p. 6, 

pkt. 13. 
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især efter at den næste" generation af kort ( "original 2") frem

træder med grå skygge ved de på kopieringstidspunktet gældende 

skel. Men det må understreges, at der er tale om et generelt 

indtryk; en undersøgelse af matrikelkortene i herred 49 viste 

således, at brug af blå og grøn skygge til ajourføring kan kon

stateres fra 1841 og helt frem til 1892, dog er brug af rød 

skygge absolut dominerende. 

Ved overgangen til trykte kort fra 1920'erne forsvinder skyg

gerne helt fra matrikelkortene. Med hensyn til udformningen af 

skelangivelser på de nye, trykte kort skriver ''1919-Kommissio

nen'' i sin Betænkning: 

Det vanskeligste tegnetekniske Spørgsmaal har dog været Afgorelsen af, hvorledes 
man bedst og sikrest kunde fremstille Punkterne i Skelskæringer og Skelknæk. 

Ved hae.ndtegnede Kort har man i de sidste halvhundrede Aar i stadig stigende 
Grad >kredset<• Skelpunkterne, og denne Fremgangsmande har ved baandtegnede Kort 
eaa mange Fordele, at den nu nærmest man betegne., som selvfolgelig; ved det. hnnn<l
tegnede Kort vil den nøjagtige Gengivelse og Beskyttelse af det med Kopinanlen gennem
hullede Skelhjorne alt.id være af Vigt.ighed, fordi en senere Kopi atter fremst.ille.s i Hnnnden 
ved Gennemprikning, og Kredsen, Cirklen, udenom Hnllet vil da pnn een Gang lremhmve 
og beskytte dette, nnYnlig ved at hindre, at Skel og Skyggerne langs dem tegnes snu langt 
ind, at Hullet skjule.s eller utydeliggores. 

l\Ien for et trykt Kort stiller }forholdene sig g•nske anderledes, forst og fremmest 
fordi selve Hullerne overhovedet slet ikke findes paa Trykkene; de finde.s pnn Trykorigi11alcn., 
som jo er et hnnndtegnet Kort, der er gennemprikket efter Matrikulskort.ct; men 'l'ryk
originalens Huller i Skclhjomeme kommer slet ikke med pna 'l"rykkene, ·fordi de over 
for Gennemlysningsprocessen er endnu lettere gennemskinnelige end det hvide Papir, 
og selv om mnn udstyrede Trykoriginnlcn med Kredse uden om Hullerne, Yilclc Trykkene 
nltsaa virke ganske anderledes ene! Originalen, idet Kredsene vilcle fremtræde med en 
storrc hvicl Plet i Midten uden nogen Angivelse ni Kreclseus Cent.rum, snn at Nojngt.ig
heden i Centrums Angil•else vilde blive mindre. 
( 52) . 

. Figur 17 viser, hvorledes 1919-Kommissionen foreslår, at 

) skel skal angives i de trykte kort sammenlignet med de håndteg

nede kort. 

Som det ses, må de grå skygger forsvinde; de er vanskeligt 

reproducerbare i xeroxkopiering (som det ses i fig. 17), og de 

kan heller ikke uden stort besvær gengives i zinktryk. Der bli

ver intetsteds i Betænkningen argumenteret for deres bibeholdel

se, tværtim:x:1 står om "arbejdskortet" (det i brusr værende, origi

nale matrikelkort): 

( 5 2) : 

( 5 3) : 

"Skellene skygges ikke, idet dog konstaterede Skel skygges paa 
sædvanlig Naade". 
(53). 

l ste 8 k . etæn ning 
ibid. p. 33. 

fra "1919-Kommissionen", Kbh. 1925, p. 22-23. 
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Sammenligning af Udsnit af hoondtegnet Kort (øverst) og trykt Kort (nederst) i 1: 4000. 
Se Teksten Sido 22 og 23. 

Bemærk: Eksemplet tjener kun til Sammenligning, men er 
ikke Provo pan_ Reproduktionstekniken. 

Figur 17: Til ovennævnte kan tilføjes, at vejene er lysebrune (terra de 
sienna); en del af de viste veje er afgrænsede af punkterede linjer, idet 
skellene ~år midt i vejen (private fællesveje). 
Kilde: ls e Betænkning fra "1919-Korrmissionen", Kbh. 1925, p. 23. 
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Da taxtstykkerne, sådan som det tidligere blev nævnt i af

snit 7, ifølge 1919-Kommissionens Betænkning i de trykte kort 

skulle angives med rød farve, opstod problemer med angivelsen 

af nye skel i forbindelse med ajourføring. 

Eftersom man i Betænkningen foreslog at operere med en rød 

trykoriginal til alle oplysninger om taxation, og en sort tryk

original til de øvrige oplysninger (alle andre farver skulle 
. . . 

tilføjes ved håndtegning), og eftersom skygning af skel bort-

faldt, så kunne en ajourføring af skel med rød farve (og uden 

skygge) være vanskelig at skelne fra taxtstykkernes grænser. 

berfor besluttede man at benytte grøn farve til ajourføring 

af skel. Dette skal være sket ved ''Resolution af 9. Oktober 

1923 om Behandling af trykte Arbejdskort". Det er imidlertid 

ikke lykkedes at finde denne resolution i original, men ordly

den er gengivet i "Den gule Ordrebog" side 58 (se også bilag 7): 

~,t,(, 1- ~~p~v. 
(/!J..h t!ldo?~ .e,/,;_ n,,;.,_,, fa,., OM.'J°do~ a.U,., ~~f» 

_,_,,:l 3"~ ~. r,;;, '°l LJ,,,., ~ rt-'?'14 1,,:..4,,,, j/i_ 
~ ~~~: 

~ i.t.,_cuL f<" 1'0vv_ r"' 4 /.aa.,.,.d4.;""'4 J~e.U ~ 
fuct..,_ pl °tf.,,,a.LL.,., 7 l..ld -~ (D~ ,,..; ,t,..(d/'7l~ 11,;,(, ~;

?~· 19W r -~ ~44, {u,tid,.~ 1 ,., I.Ja,,:;,~f:,l,_r ÆA-ld

~ rw--d. r-~ '°; :r A« r.,l,dJd.u =ol ;1t;,,,,l. 
'1n~ (V-.edl.r1?.t, ~ A. t:c.;,ud,_ "'f. ~ .,1 IÆ...t .M, l:~l.k,.,/,. 

(5l.f). 

Dette er såvidt vides det eneste sted, hvor den gennem 1800-

tallet etablerede vane med brug af ~"skygge til ajourføring af 

skel er nedskrevet; ironisk nok i anledning a~ at denne tradi

tion skulle ændres. 

Få år senere viste det sig, at den grønne tusch var tilbøje

lig til at blegnes, og da erfaringerne jo har vist, at matri

kelkort bruges foreløbig mere end 150 år efter at de er tegnet, 

kan en sådan gradvis forsvinden af oplysninger fra kortene na

turljigvis ikke tolereres. 

(54): Fra Resolution af 9. Oktober 1923, her gengivet efter ''Den gule 
Ordrebog'' p. SB. 
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11. ENG OG GRÆSNING. 

Enge og græsningsområder skulle, lige som den dyrkede jord, 

taxeres til 24-skalaen; men metoden var ofte anderledes. Der 

blev nok i nogle tilfælde taget prøver ved gravning, men i øv

rigt skulle disse områder taxeres "efter den Fordel de kunne an

ses at kunne afgive ved Græsning''. 

Under forberedelserne til matrikuleringen blev der skrevet en 

del om de forskellige metoder, som man mente at kunne bruge til 

løsning af spørgsmålet om taxering af enge om græsningsområder. 

Rentekammerets ordre til overlandinspektør Ehlers af 13. april 

1805 er gengivet såvel i Deliberationsprotokollen af 1805 (p. 32 ff) 

som hos Rothe (p. 63 ff). Her står om taxeringen: 

"Da Fordelen eller Produetionen af Engjorder er mere end af Agerjorder 
afhængig af tilfældige Omstændigheder, saaledes at en Eng af maadelig 
Jordbund kan under heldige Omstændigheder give en større Mængde af Græs 
end anden Eng af bedre Jordbund, saa maa Taxatorerne, ved Classifikatio
nen af Engene, isæ~ tage Nængden og Arten af, hvad de fremhringe, i 
Betragtning, og mindre end ved Agerlandet bestemme Taxten efter Jor
dens Bestanddele". 
(55). 

Rentekammeret foreslår således 2 taxeringsmetoder: Den første 

vedrører hø-høst, den anden høveders græsning. 

Den første metode baseredes på en sammenligning mellem vær

dien af produktionen fra enge og fra agerjord: Hvis 1 tønde land 

af bedste agerjord (taxt 24) kan give et årligt udbytte på 18 

Rigsbanksdaler, og hvis 1 læs godt hø er 3 Rbd. værd, så vil (56) 

1 td. land eng, der giver 6 læs hø svare til 1 td. land agerjord, taxt 24 
1 4 1 16 
1 2 1 8 
1 1 1 4 

I Matrikelkommissionens beretning ang. prøvearbejdet (af 13. 

september 1805, underskrevet af Selmer, Arentz, Arctander og Ro

the) gives følgende vurdering af ovenstående taxationsmetode: 

( 5 5) : 

( 56) : 

( 57) : 

"V i indsee, at det kongelige Ren te kammer har ved denne Bestemmelse, 
især villet sørge for, at Engens Taxation blev indrettet med lfensyn 
til deres større eller mindre værdi, . . . . .. , men da for det første 
det rette Forhold imellem Agerland og Engbund er vanskeligt at bestem
me og for $tørstedelen bør bestemmes efter den Dyrkningsmaade som 
bruges, da dette Forhold maaske endog er forskjelligt ved Avlsbrug 
af forskjellig Størrelse, . . . . .. , saa tør vi foreslaa, at dette 
det kongelige Rentekammers Bestemmelse maatte bortfalde og udelades 
af Instructionerne for Landinspec teurerne '' 
(5 7). 

Deliberationsprotokollen uf 1805, 
ibid. 
ibid. 

p. 49-50, Rothe(l844) p. 73. 
p. 71 

p. 118-119, ibid. p. 105-106. 
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Man frafalder altså denne metode, men om taxering af enge, der 

bruges til høslet, skriver Rothe: 

"Imidlertid da. denne er den vanskeligste Deel af Boniteringsarbeidet 
i Almindelighed, fordi ikke alene Productets, nemlig Høets, Mængde, 
men ogsaa dets Godhed bør tages i Betragtning til Taxters Bestemmel
se, saa giver Commissionen her et Sammendrag at deres Erfaringer til 
Veiledning tor Taxatorerne i Fremtiden, og som den formener at være 
fulgte ved de hidtil skeete Eng-Boniteringer i de andre Provindser, 
til Brug ved Matrikuleringen." 
(58). 

Figur 19 viser Rothes skema for taxering, idet der deles op 

i 3 klasser: Godt, middelmådigt og ringe hø. 

1r1r ·ma1rt. I :t-cn c%::Jft. Sblt (!lai(<', 
Q:Jobt -!)ot, 19Jlibbt[m, -!)IH, 6rtt ,eic,, 

Yl••r 1 n. ~•nb ai•« 
5 ~"~ l)øe, bo bli•tr lta,lrn 21 10 12 
4{ 21 d 22 J.I ,\ 15 IO Il Il 
4 10 å 20 12 å 13 9 å IO 

3l IG l 11 Il å 12 8 å 0 
3 H å 15 0 å 10 7 ti 8 

2b 12 8 6 
2 9 ft 10 G A 7 4 å 5 
It 7 å 8 4 n 5 3 å 4 
I 4 å 5 3 il. ·1 2 å 3 

! 3 å 4 2 l 3 1 å 2 

l 2 å 3 1 å 2 1 å 11 
i 1 • It l n 1 t å } 
! i å t ! å i : å l 

Figur 19: Taxering af engjorde efter kvalitet af høstudbytte, omregnet til 
24-skalaen. Kilde: Rothe (1844) p. 120. 

I Matrikelinstruksen af 1806 står intet om denne taxerings

form, men Rothe skriver jo faktisk, at den har været brugt. 

Den anden metode for taxering er baseret på høveders græsning. 

)Den skulle bruges ved taxering af en række jorder, som ikke blev 

dyrket på normal vis (eller brugt til høslet), men som alligevel 

blev udnyttet indirekte gennem dyrs græsning. Herom handler In

struksens§ 23: 

"Fra den almindelige Regel, at Jorden skal taxeres efter sin virke-
1 ige Godhed, maa al ene und tages: a) Lyngbevoxne Strækninger, som 
ikke i Nands Ninde have været dyrkede; b) sandfugne Jorder; c) Jor
der, som ere saa stærkt belagte med store stene, at deres Opdyrkning 
og Bortførelse vilde forvolde saa betydelig Bekostning, at den ikke 
ved Jordens Dyrkning kunde betales; d) Tørvemoser, forsaavidt de ik
ke kunne benyttes som Ager og Eng; e) de Skove, som Eierne, efter 
Fr. 27. Sept. f. A., dens 16. §, ikke ere forpligtigede til at ind
frede, og f) de ufredede Skove, hvori ikke forskjellige Eiere eller 
Brugere have Deel, men een Nand har baade Skoven og Græsningen. " 
(59). 

(58): Rothe (1844) p. 119 
(59): Matrikelinstruksen af 14. juni 1006, § 23. 
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Fremgangsmåden beskrives i§ 23 i Instruksen, nemlig: 

" at Landinspecteurerne søge at udfinde, hvad en Tønde Land til 24 
(i Egnen) kan antages ved Dyrkning at indbringe i aarligt Overskud, 
samt ligeledes hvad et Høveds Græsning kan antages at være værd; naar 
det da befindes, at paa en Tønde Land geometrisk Maal af den Jord, 
som skal taxeres, kan græsses et Høved, da forholder denne sig mod 
Taxten 24. ligesom Værdien af et høveds græsning til det aarlige 
Oveskud af en Tønde Land til 24; befindes det, at til et Høveds græs
ning udfordres 2 Tønder Land geometrisk Naal af den Jord, som skal 
taxeres, da forholder Jorden sig imod Taxten 24, ligesom Halvdelen 
af Værdien af et Høveds Græsning til det antagne Overskud af en Tønde 
Land til 24. " 
(60). 

Rothe skriver på side 115-119 nærmere om, hvorledes heder, 

lyngbevoksede moser etc. blev taxeret. Man foreslog allerede 

i 1805 under Matrikelkommissionens arbejde, at opdele hedejord 

i forskellige klasser med hver sin forudbestemte taxeringsværdi, 

såvel for at lette taxeringsarbejdet som for at skaffe faste 

)regler for fremgangsmåden. Rothe skriver herom: 

"I Henseende til Bonitering af de virkelige Heder, d. e. lyngbegro
ede Jorder, efter den Fordel de afgive ved Græsning, da er denne i 
sig selv meget usikker, men dog for den Eiendom selv, som boniteres, 
af stor Vigtighed, fordi en Grad lavere eller høiere i de meget lave 
Taxter har relativ stor Indflydelse, hvorfor nødvendigen, saavidt 
mueligt, faste Regler maae dannes, til nogenledes Betryggelse for 
den mueligste Ensformighed og for derved at authorisere en Forkor
telse i den ellers brugelige Fremgangsmaade og specielle Boniter
ing. 11 

( 61). 

De forskellige taxeringsmetoder fremgår ikke af kortene; dfr 

skal kun anføres de endelige taxter. 

Sandflugtsområder, der kun er dækket med sandvækster (som 

ikke kan ædes af kreaturerne) skal ansættes på kortet med nul; 

)og i Journalen som uduelig med behørig forklaring om dens beskaf

fenhed (62). 

Som der fremgår af figur 7 blev engenes figur generaliseret, 

idet taxtstykkerne skulleoptrækkesmed rette linjer. 

Figur 20 viser, hvorledes enge og græsningsområder blev angi

vet , henholdsvis i Rytterdistriktskortene, i Arctanders sig

naturtavle og i Lumholtz' tavle. 

Arctanders tavle har ingen signatur for "hede"; hedesignatu

rer, deriøvrigt altid har fået mig til at associere til navnet 

"Olsen 11 ~<'<< findes forste gang i Captain Olsens signa-

tursamling fra 1831. 

Som nævnt i afsnit 7 om taxering af agerjord, sker der i lø-

(60): 
( 61) : 

( 6 2) : 

Matrikelinstruksen af 16. april 1806, § 23. 
Rothe (1844) p. 115 

ibid. p. 117 
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.A..ab1t<2. 
liL 

Den specielleste Opæialing 1768-72 (tegnet af MLB). 

--·.-...:....,. .. ~ ~:·-::-..·.G.. .. 

Hedesignatur 1831 
Captain Olsen 

Arctander 1784-90 

Græs,.lln r,. Siv. ~'l'~f, /:fede. 
- - - -- - : - .......... - -

......... J.. - "- .... 

- - ·- - ,I. .... - ... _.. .... 

.. 
:.. - ,. .. 

. ~ - ,_ 

Lumholtz, ca. 1860 

Figur 20: Si~naturer for enge, græsningsområder og heder gennem knap 100 
år. 

- .. 
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bet af sidste halvdel _af 1800-tallet opdyrkning af en række om

råder, som tidligere benyttedes til græsning. Derved blev matri

keltaxeringen jo mere og mere utidssvarende, og en af de jord

forbedringsmetoder, der gav store indvindinger af dyrkbart ager

land, var dræning af enge og fugtige områder. 

Ajourføringen af matrikelkortene vedrører alene de matrikulæ

re oplysninqer, og her må pointeres, at taxeringen ikke 

ajourføres, dvs. selv om de udstykningskort, som ligger til grund 

for den løbende ajourføring indeholder taxeringer der adskiller 

sig fra matrikeltaxationen, så viser matrikelkortene fortsat ma

trikuleringstaxterne lige indtil de helt forsvinder ved overgangen 

til trykte kort. 

Således ajourføres topografiske oplysninger som udbredelsen 

af enge, heder, bakker etc. ikke i matrikelkortene, disse signa

turer bliver uden videre kopieret i kortene gennem 1800-tallet og 

begyndelsen af 1900-tallet. 

I 1919-Kommissionens Betænkning om overgang til trykte kort, 

vil man (bortset fra skove og vandhuller) udelade signaturer og 

situationsgrænser fordi 

"de Oplysninger, som Situationsgrænser og Signaturer giver, ofte er af 
tvivlsom Natur, idet de stedlige Forhold ved Opdyrkning og lignende 
nu mange steder er blevne ganske forskellige fra de Tilstande paa Na
trikuleringens Tid, som Signaturerne fremstiller ... " 
(63). 

Dette betyder, at eng- græsnings- og hedesignaturer m.v. gli

der ud af matrikel.kortene ved trykning fra 1920'erne og fremefter. 

Figur 21 A og B viser nogle kortudsnit fra samme område, 34-03 

Dalby By, Dalby Sogn, Odense Amt. 

_) Øverst ses det første originale matrikelkort, det er et "gen-

brugskort", opmålt 1798 og udskiftet 1799 af J.N.Berg. Original 

1-kortene er, foruden det indtil nu gennemgåede indhold, tillige 

forsynet med angivelse af loddernes areal samt brugernes navne; 

på dette kort er de ajourført og rettet i forbindelse med under

søgelsen i 1838/39. 

Ved kopieringen i 1852 ( "original 2", i midten) glider navne 

ud af kortet, men arealangivelsen ses stadig. Imidlertid er tor

vemosen i venstre hjerne af matr.nr. 9 erstattet med signatur 

for eng. (Se afsnit 12 om taxering af tørvemoser). 

Det nederste kortudsnit i figur 21 A ("original 3") er teg

net i 1884; her er endvidere arealangivelserne gledet ud. Der 

findes fortsat engsignaturer, men det ser ud til, at nogle af de 

(63): l ste Bcl:a-nkning <-"'lfgivet uf "l.919-Kommissionen", Kbh 1925, p. 16. 
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1798/99, "Original l". 

1852, "Original 2". 

; 

.'it:·'\~ 

,. 

''.·: ... '"· 
7-.~.:C:·-';:~.-c: .. :,.-----:-1 ~------~-·j.:'----~ .. :.,: . '·., 

•1,·,. •,;1 --.--
·--..:~: ··:-i 

:{. ,. 
-·--------.:~ 

1884, "Original 3". 

,.. : 
'. 

Figur 21 A: De 3 kortudsnit viser det samme område. øverst som 
det blev tegnet 1798/99, i midten kopien fra 1852 og nederst 
3. generation, tegnet 1884. (Kilde: 34-03 Dalby By, Dalby.) 
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1915, "Original 4". 

' ' 

' ,, ,, ,:, 

Ibrugværende matrikelkort, trykt 1982. 

Figur 21 B: Fortsættelse af figur 21 A. øverst ses områder fra 
kort, tegnet 1915, og nederst det efterfolgende kort, stadig i 
brug somarbejdskort, trykt 1982. (Kilde: 34-03, Dalby By, Dalby.) 
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mindre engpletter er udeladt ved kopieringen. 

Figur 21 B viser området fra "original 4", tegnet 1915. Her 

ses ingen større stilbrud, engarealerne er uændrede, taxtstykkerne 

ligeså, og skellene er stadig forsynet med skygge. Kun de rent ma

trikulære ajourføringer er iøjnefaldende. 

Overgangen til trykte kort viser imidlertid tydeligt en forenk

ling: Det kronologisk næstfølgende kort fra samme område er trykt 

i 1982. De topografiske oplysninger er gledet helt ud, men havde 

kortet været trykt før 1968, ville man have set taxtstykker, og 

signaturen for risgærde ville være bibeholdt; nu er den erstattet 

med en signatur, som ifølge tegnevejledningen af 1968, bilag 3 

betyder "Opmålingsdistrikt-grænse, som ikke er skel" (se figur 

22). Som noget nyt oplyses, at der er tale om en "Ålekisterende". 

Figur 21 A og B giver tilsammen et indtryk af den fremadskri

·,dende forenkling af kortindholdet i matrikelkortene. Den tidsmæs-
. ) 

") 

sige udvikling, som giver sig udtryk i ajourføringen af det matri-

kulære indhold er ikke kommenteret på dette sted, omend det abso

lut må siges at være hovedemn~t for kortlægningen. 
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Linie tykkelse. 

0,12 mm 

0, 16 mm 
ca. 5 streger pr. cm. 

0,2 mm 

0,5 m'll 

) 
0,3 mm 

fra prik til prik 1 cm, 

0,16 r..m 
en~ ) ntrec;er r,r. er.:. 

0,2 r.un ------------<>------------
en. 5 r.trecrer pr. cm. 

0, 1/S mm 
1 strPe c~. 1 cm. 

) Udvendicr dinmct~:r. 

1,0 r.u: 

! '~- rr.rn 0 

1,75 r:m 0 

+ -1 ' 

BilRe 3, 

Anvendes til. 

Tynd fuld linie. 
(vandløb, søer, byeni1lf.6r o.l.) 

Tynd punkteret linie. 
(veje, stier m.m.} 

Skellinie. 

Kortrrunme for Ø kort. 

Adnkillelsesstrecr 
mellem dele af kortområdet. 

Kor.,binn l i.on~lJ.nin. 
Beerrunsnine ror Rammekort, 

Ko nota te ret skove;rmnse, 
som ikke er skel. 

Opmhlines-ctbtrikt en,,n~e, 
som ikke er nkel. 

Kredsstørrelse, 

Koordineret r-kt··1;,,n}:t r.-! 
nyrr.nlingskort. 

Polyaonpunkl. 

Kvs<lratnetspunkt. 

Figur 22: Bilag 3 fra tegnevejledningen af 1.10.1968. 



12. MOSER, BAKKER OG VANDOMRÅDER. 

I figur 21 Ases det, at rnatr. nr. 9 ved omtegningen i 1852 

fik signaturen for tørvemose erstattet af engsignatur. En forkla

ring på dette kan ikke gives umiddelbart, eftersom der ikke fin

des skrevne regler for kortorntegning før 1911. 

I Matrikelinstruksens § 24 står: 

"Ved taxering af Tørvemoser, hvad enten denne skeer som af Ager og 
Engjord eller i det Tilfælde, som foran i§ 23 er anført, blot ef
ter Græsning, skal ikke tages Hensyn til Fordelen af Tørveskærin
gen." 
/64). 

Eftersom fordelen ved tørveskær ikke skulle tælle med ved taxe

ring og skyldsætning, har det øjensynlig ikke haft stor betydning 

at angive disse i kortene, men signaturen findes helt frem til Lum

holtz' signaturtavle fra 1860'erne. En stor del af matrikelkortene, 

-Jriblandt det, der er vist i figur 21, er genbrugte udskiftnings

kort, og ved udskiftning af en landsbys jorder kunne der samtidig 

ske udskiftning af tørvemoser, hvorved disse blev opdelt i lodder. 

Imidlertid korn der først en lov om udskiftning af tørvemoser af 

30 december 1858. 

Hvor en tørvemose henligger som uudskiftet fællesjord, fore

skriver Instruksens § 4 om overdrev uden skov, tørvemose eller des

lige, som lodsejerne er blevet enige om ikke at uddele imellem sig: 

) 

"Deslige Overd reve eller Jordstykker kunne for sig ma tr icul eres som 
særskilte Jordlodder eller Eiendomme, men til Oplysning i Fremtiden 
maa i Journalen, om hvilken handles i denne Instructions 32. §, giv
es fuldstændig Oplysning om enhver Vedkommende Andeel i samme, og 
efter hvilket Forhold denne er bestemt, samt dette ligeledes vedteg
nes i Taxeringsforretningen og i Beregningen." 
/65). 

Udskiftningen af torvemoser skulle som andre udskiftninger ske 

efter forudgående taxering, dels efter værdi som græsningsjorder, 

dels efter værdi af tørvemasse; og regler for dette fremkom ved 

Bekendtgørelse af 19. juli 1859. 

Det forekommer således naturligt at angive uudskiftede torve

moser med signaturer for tørveskær i kortene, men da disse jord

stykker ved matrikuleringen ikke skulle taxeres efter værdi af 

torveskær, har det ikke af hensyn til matriklens funktion været 

nødvendigt at udl1æve tørveskær. 

Fra Rytterdistriktskortene er samlet signaturer for moser med 

og uden tørveskær og bevoksning. Disse er vist i figur 23 sammen 

(64): Matrikelinstrukscn af lG. april 1806 § 24 
(G5): ibid. § 4 

! 
' ! 
i 
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Rytterdistriktskortene, 1768-72. (Tegning MLB.) 

Arctander, 1784-90 

~llr,;/e 6 u n cl. 

Lumholtz ca. 1860 

Figur 23: Signaturer for moser af forskellig art, med og uden tørveskær som 
de forekomncr i Rytterdistriktskortene samt senere signaturtavler. 
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med signaturerne fra de senere signaturtavler. 

Signaturen for tørveskær er meget karakteristisk; den er let 

genkendelig for enhver, der har opholdt sig i egne, hvor der sta

dig skæres tørv. Hvor moserne ikke er karakteriseret ved tørveskær, 

kan de være bevoksede med elletræer, eller med rør, som brugtes til 

tagtækning. 

Moser af forskellig alder, højmoser og lavmoser, er netop karak

teriseret ved forskellig bevoksning, og det ser ud til, at Rytter

distriktsopmålingen var mere detaljeret med hensyn til oplysninger 

om mosens beskaffenhed i hvert enkelt tilfælde; her er måske 

stof til interesserede moseforskere. 

Signaturerne undergår en forenkling gennem tiden; rørmoser, hvor 

jo røre.E_ne tydeligt ses i Rytterkortsignaturerne, er ikke tilsva

rende specificeret i Arctanders tavle, og angivelse af bevoksning, 

) 
herunder elletræer er gledet helt ud i Lumholtz' mosesignaturer fra 

1860'erne, bortset fra en antydning af græssignatur imellem tørve-

skærene. 

Moserne skulle altså taxeres som ager og eng, eventuelt efter 

græsningsfordel, og visse vandområder skulle ligeledes taxeres: 

"Søer, Damme og Vandinger, som ere indrettede til at lægges tørre og 
derfor skulle skyldsættes, kunne, ifald de, naar Taxeringen foretages, 
staae under Vand, saa at Jordbunden ikke kan undersøges, ansættes saa
ledes, at enhver Eiers Andeel deraf beregnes til samme Taxt som hans 
tilstødende Jorder.• 
( 66). 

Af§ 1 fremgår det iøvrigt af pkt. e, at søer og vandinger, 

som ikke er indrettet til at lægges tørre er fritaget for skyld

sætning. 

31. marts 1807 kommer et tillæg til Matrikelinstruksen, og her 

står i post 11: 

"Da efter Instructionens 1. § Søer, som ere indrettede til at kunne 
lægges tor-re, skulle medtages ved Natriculeringen, saa følger deraf" 
at er1dmere Møllesoer, som Eieren er forpligt.iget til at lade aarlig 
udlobe og lægge t0rre, maae taxeres og skyldsættes. 

I Journalen og ovrige Protocoller maa for enhver Vandmølle gjøres 
Forklaring om, hvorvidt denne Forpligtigelse paahviler Møllen eller 
ikke. • 
( 66 J. 

I figur 24 er samlet signaturer for vandområder fra såvel Rytter

kortene som senere signaturtavler. 

Ligesom i dag bruges blå farve til at symbolisere vand, men der, 

hvor farver ikke kan anvendes, må andre metoder tages i brug til 

(66): Matrikelinstrt1ksen af 16. april 1806, § 24 

(67): Circulaire om Tillæg og nærmere Bestc,nmelscr 
cule..riog-surbeidet, 31. Murts 1807, post 11. 

ved Ir1structionen for ~lntri-
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Rytterdistriktskortene, 1768-72. (Tegning ~!LB.) 
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:F::Px:~~:.-
Arctander, 1784-90 

) 
f'(( n r!JZ .5111 a turer. .JJ, ·o e,: ,S'!z!fer,,..,,.. 

Figur 24: Signaturer for vanclo1nriider. 
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at udskille vandområde( fra andre overflader. Signaturtavlerne 

angiver ikke farver, og det ses, at vandområderne derfor angives 

med nogle ekstra linjer, spinklere end vandområdets grænser, men 

parallelt med disse (bortset fra Hegelahr). 

Man kan selvfølgelig give sig til at filosofere over, om dis

se linjer symboliserer bølgeslag ( de løber parallelt med kystlin

jer og søers kanter) eller strømretning (de løber ligeledes pa

rallelt med floders og åers bredder). 

Dainville (figur 25) viser to eksempler (dog uden kildeangivelse), 

) 

''"•'=1··1~-.. . .. ,, · . 
. ::·:, · .: .. 
~.~ ·, 

'/l 

Far.. H. - MA:-,;11'.;111-:s ur. 

rlGCIIEII J.l(S R.\t.::\'.. 

·1 ° 1·,u1 lu1rMr. 

On rcm;11·qur1·;\ c11tl'C les 
11·.iits, prCs ilu ri\':1gc, flcs 
ll'.iits plus Jins : l'r11/rc· 
lt!iffC, 

Figur 25: Kilde: Dainville: Le Langage des Geographes, p. 78. 

idet han bruger disse i forbindelse med oplysningen om, at gravu

ren af disse "vandstreger" ofte blev foretaget af særlige gravører 

som specialister på feltet. I Dainvilles eksempler er der ganske 

vist tale om trykte kort, men man må regne med, at der ligger en 

livskraftig tradition bag, når man gør sig så stor ulejlighed med 

at gravere linjer i vandet - og denne tradition er sandsynligvis 

opstået i håndtegnede kort. 

DainvilleS bog er iøvrigt bygget op som et leksikalt opslags
værk dog med nogle hovedafsnit, herunder "hydrografi." I dette af-



) 

- 83 -

snit skriver han om udformning af vandområder: 

e Au debut du xv1e sierle, la mer est figurce, sclon la tradition des 
mannscrits medievaux, par des lignes ondces sehematisant les vagues, 
grav<lcs fort tendres. Aux abords des eotcs, les traits sont parfois plus 
paisibles. 

Ap1·cs 1630, sur les cartcs des xv11e et xvrlle siecles, la mer est laissce 
blanchc, quitte it y placer baleines ou monstres rnarins, vaisseaux dcco
ratifs. Le trait marquant le contour clu rivv.gc est omhr<i cle pctits traits 
parallelcs d(lnt la force s'attenuc progressivcment sur la haute mer. 

( 68) . 

Om brug af farven blå til vandområder skriver Dainville: 

Cour.r-:un. - La convcntion moderne de colorer la mcr en blcu n·e~t 
pas ctablic dans la cartographie ancienne. Si les cartographcs du Moycn 
Age pcigncnt parfois la mcr en blcu celeste, outrcmcr ou blcu somhrc 
d'email, quclquefois << violette >> ou << coulcur de vin >> comme Ilomerc, 
plus souvcnt ils la colorent de vcrt (vcrt bleu ou pcrs, Yert <:mcraudP, 
vcrt jaunc, vert-rcsecla, vert-amnnclc) en tein te plate ou sillonnfo d'ondes 
blanches, d'un vcrt plus sombre ou sepia : ainsi la Tablc cl<' Pcutinger 
(xllle siede), la carte de Mattheus Paris (vers 1250), la << Gough rnap >> 

(vers 1360), les cartcs de nombreux manuscrits des ouvragr.s de Ptolcmcc 
et du << Liber insularum Archipelagi >> de Buonclclmonti (xye ~ifrle), 
conscrvccs it la Bibi. nat. (Paris) et it la Bibi. Vaticanc. Les 1<'.·gcmlcs de 
ccrtaines sont tres cxplieites, ainsi Bibi. nat., Lat. 4825 : << Lo<'a h11j11s 
figurae <'iridi colore signata significant marin >>; de meme le Planispherc 
cl' A. \Valsperger (1448) : << i\laria viridi.~ coloris .>> 

La Mcr Rouge, comme dans la Carte Catalane (1375), est., le pllls sou
vent, colorcc en rouge (cf. I<ammcrer). 

Du xvie n la fin du xvrTic sicclc, la mcr est., en gc:11<\ral, lavfr de eoulellr 
d'cau, 011 vcrt de gris, qui cst., it l'aecout.um<'.·c, << pllls vr.rt. qur. hku >>. << On 
nc suit gui·1·c ccux qui la la vent avec l"outrcmer ou l'i11tligo, ces deux cou
leurs <'·tant tres dillieilcs it cmpluycr uniment >> (A. cle D., Bu.). Sur les 

(fortsættes) 

(68) :Dainville (1964) p. 99. 
"Fra begyndelsen af det 16. århundrede er hovet vist, ifølge traditio
nen fra middelaldermanuskrifter, med bølgede linjer, skematiserende
småbolger, graveret med finere graveri11g. Ud for kysterne er stregen 
undertiden mere rolig.'' 
"Efter 1630, på kortene i det 17. og 18. århundrede lades havet hvidt, 
frit til at placere hvaler, l1avuhyrer eller dekorative skibe. Stregerne, 
som markerer flodernes konturer, er skyggede med små parallelle streger, 
hvis styrke øges progressivt mod det større hav." (Oversat af MLB). 
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cartes t\ la main, les ondes ou vagucs de la rncr sont dessi1llics it la pl11rnc 
puis !avecs avec de l'outremcr du cutc de l'omhrc (Ga11Licr). Mais Bu
chottc dcclarc quc, << pour etrc bcau ,>, le vort de gris liquidc << doit clrc 
tl'un hleu celeste et non tirant sur le vcrt, comme cr.lui que l'on Yencl 
chez les drognis tes a Paris ,>. 
( 69) . 

Netop hav kan i naturen antage umådelig mange kulører, omend 

vand i sig selv må siges at være farveløst. Man taler om "Det blå 

Middelhav'', hvilket efter sigende skal skyldes den meget sparsomme 

forekomst af alger i kombination med genspejling af en, i hvert 

fald om sommeren ofte, smukt blå himmel. På vore mere nordlige 

breddegrader er havet tydeligvis grønt af alger, og en overskyet, 

sommetider blygrå himmel spejler sig deri. Det røde Havs farve 

skulle tilsvarende skyldes en rød algeart. 

) Dainville anfører imidlertid at håndtegnede kort er tegnet med 

pen og blåfarvede - og han citerer Buchotte for at påpege det æs

tetiske ved "smukt, himmelblåt hav". Der er altså en (måske roman

tisk) tendens til at foretrække blåt hav for grønt hav - det be

nyttes i hvert fald flittigt i postkort og reklamer for sydhavs

øer med hvide strande og azurblåt hav. 

(69): Dainville (1964) p. 100. 

'
1FARVE. - Den moderne konvention med at farve havet blåt er ikke etable

ret i den ældre ka~tografi. Omend middelalderens kartografer sommetider far
vede havet himmelblåt, ultramarin eller mørk emaljeblå, sommetider "violet 11 

eller ''vinfarvet'' som Homer (?), så har de oftere farvet det grønt (grønblå 
eller blågron), smagradgron, gulgrøn, resedagrøn eller mandelgrøn) i samme 
farve som gennemkrydser de hvide bølger, en mørkere grøn eller sepia: Såle-

·.,des Peutigers tavle (13. årh.), Mattheus Paris kort (ca. 1250), "Gough-kor
}tet" (ca. 1360) og kortene fra talrige manuskrifter af Ptolehlæus' arbejde, 
og fra "Liber insulanum Archipelagi" af Buondelmonti (15. årh.) opbevaret i 
Bibl. nat. (Paris) og Bibl Vaticane. Visse signaturforklaringer er meget ty
delige, således Bibl. nat., Lat. 4825: Loca hujus figurae viridi colore sig
nata significant maria'• (steder på hvilke figurer grøn farve betyder uomtvis
telig hav) ligesom Walspergers verdenskort (1448): ··~1aria viridis coloris'' 
(Hav af grøn farve). 

Det rode Hav, som i Carte Catalnne (1375) er, som oftest, rodfarvct 
(jf. Kammerer). 

Fra slutningen af det 18. århundrede, er havet i almindelighed lavel-et 
med vandfarve, eller grågrøn som sædvanligvis er mere grøn end blå. ''Der er 
ikke ret mange som laverer det med ultramarin eller indigo, disse to farver 
et· meget vanskelige at bruge ensartet." (A de D., Du.). På de hånd tegnede 
kort er søerne eller bølgerne på havet tegnet med pen og derefter laveret 
med ultramarin på skyggesiden (Gautier). Men Duchotte erklærer at ''for at 
være smuk må" den flydende grågrønne "være af himmelblå farve, og ikke hæl
dende mod grønt, som det man kan købe l1os apotekerne i Paris.'' 
(Oversat af MLB) 
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Thomas Bugge anbefaler "GUnthers Blå'' til strandkyster, søer, 

åer og moser: 

~aa bet f aaltbes m~b '!uff 
rernttg111:·be .srart 1an man gierne utlhbære iartJc.r. 
og 3Humintring; og i btt f)øit~e be.f)0uent; intd ubert 
at illuminere 0'runbfrgnin9m <lf !231)gnin~er rnd) ~at> 
min e!f cr ill1ufle.Cl) r.e-b~ ~O.t; og ®-ranbf9fttr, ·6se.r, 
mau I ill<ofer mt>b GSurrtf)ew Q)laae. 
( 70) • 

altså brug af tusch og blå farve, ganske i overensstemmelse med 

Dainville. 
Hos Bugge kan man altså ikke få forklaring på de mange grønne 

farver på vandområder, som forekommer i Rytterdistriktskortene. 

(jfr. rapport 1. ). 

Arctanders signaturer er i figur 24 ikke retoucherede; og det 

er vanskeligt at se forskellen mellem "Vandstæd" og "Vandstæd som 

tørres om Sommeren". "Kilden" har derimod tydelige lighedspunkter 

med nogle af Dainvilles eksempler (se figur 26), ikke mindst Cas-

Source Courant 

Figur 16: Eksempler på "kilder", Dainville (1964) p. 157. 

sini fra 1756. 
11 Aaer 11 er bredere end 11 Bekke 11

; hos Lumholtz er specificeret, 

at "Vandløb under 3 Alens Brede kun med enkelt Contourlinie for 

saavidt saadanne ikke danne skjel, i hvilket Tilfo?lde Originalen 

maa tages til Folge''. Hos Lumholtz er linjerne i vandet forsvundet, 

og de hvide vandområder kan være blåfarvede i kortene. 

Broer og færgesteder kan åbenbart angives på flere måder, det 

kræver lokalkendskab at afgøre hvor nøje man har holdt sig til 

brugen af disse forskrifter. 

(70): Thomas Bugge (1795) p. 512. 
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I Tegnevejledningeri,fra 1911 er den blå farve konventioneret: 

4. 
Ved Fart'elægningc" ingttnges, nt Farverne lægges jævnt og son stærke, at farve

lagt.c Arealer, selv efter nt Kortet er blevet gammelt, tydeligt ville kunne skelnes fra 
ikke farvelagte Arealer. Storrc Arealer, som /. Eks. Soer, Stations- og Hnvnepla<lser 
m. m. farvelægges kun i et smalt Bælte langs summes Grænser. 

Almindelige Bygninger farvelægges med Knrmin, Træskure med Gommc~Gutte 
Veje snmt Snnd- og Lcrgmvc mc<l Ilurnt Siennn, Hnver og Jærnbnncr mc<l svng sor~ 
Tusk og cmlclig Socr, Dumme og Vamllob mc<l llcrlincrblant. 

( 71) . 

og det samme er tilfældet med Tegnevejledningen fra 1968, her bru

ges dog preuss-blau; for større søer og vandområders vedkommende 

skal der blot laves en ca. 3 mm bred bræmme ved vandkanten. Af 

samme tegnevejledning fremgår det, at vandløbene har voldt proble

mer: 
Vand lob. 
=== 

Da cnmdlae,.-et ( Orij;infll I kort ) for matrikelkortene blev frer.:stillot oc benyttet 

ved tnn.trikuleringcn, blev vnndløb oc erøfter tcanet pli. for.skcllie r.1.:.tlc. De k:1n ·~re 

vist med een tyr.d linie ( midte eller kant? ) 1 to tyr.de lir.icr, en t:,T,i! oc r.n :;•,-;!::

linie, eller en svær lin.le ~ellcm to tynde, - ~ed elle:z:. uden k:'edsc, - cc~ elle~ uden 

farve. Denuden kon to tynde linier ocså være bruet til nt vi:-:e di{tf'!:-. 

Ved foretRl.,'llC ooteenincer nf et t:mtrikelkort knn 1"'.8den at fre:::stille vnrdlob på 

yderlieere være blevet en ar.den. 

Ved a • jåurførinc af c.atrikelkortene k,"l.n der desuden være overfort. r.yc vnr.~lob clJcr 

foretneet rendrinc af bestående .• 

Ved ornteen!ne af r..atrikelkort nu ønnker 1:1an de eccn tlige Ucr Of. b,i;kkc r.;o:! Lnret. :.?m 

vandlob. Grøfter, som danner skel, vil C.erfor blive· tegnet r.;ed rwær Nkellir:ie i 

- midten 1 oc vandløb, sora i m..-1.triklen er blevet betec;nct oom ),..!!.nnl'-'!r, blive tegnet r,om 

angivet under disse. 

Ford.i spor&5n:ilet ora tecning af vandlob nr :::;å vnnskclic:t, r.!J. r,rur-,,nlcJcrcn forinden 

omtet.;nin& pC.bcandes ce:i.ne;;-,ef\ dct,J)3{7!1C.cr..dc m.1trikclko:-l, OG v0d n:i.r..:::c·nlif.,!ir.c: nf 

dette n:ed oricinalko:-t, målebon.lsbbd eller C.I.z 4 ca kort, ,:d:;tyr;nircr:t;~r,c:- o.l. 

træffe nfcorelsc om, hvilke vnndlob, der sknl r..cdtnr:cs,ou h·,ordnn de oknl tr:c;r.c~:. 

Tcf1Jir:c oc forvcl:~rninr: (. prcuns blnu ). 

Tccnine af matrikelkort i m:"tlforhold 1:4000 udff1reo efter reclP.rne i§ 17, r.!.k, 3 

i bke. nr. 424 nf 24-9-1949, mUedcs: 

}:ed mindrt> b:-erlde_end 3 tl, på_kortet. 

Tccncs Cl.ed nvær fuld linie, nom l\ngivet under Skel (0-3 til 5). 

Ineen forveh•.cninc. 

(fortsættes) 

(71): Tegnevejledningen fra 1911, post 4. 
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.. 
Hed bred~:_3 m, og rr.cre rli kortet. 

Tegneo med to tynde fulde linie, (0-5) til (K-9) - eventuelt i enkelte lilf:ol<lc med en 

enkelt tynd fuld linie (D-9) til (1:-9), 

Vandløb med dobbelt linie farvelmer.c~. 

-"- enkelt vcdlmseen en l rr.ro. bred fnrvcr.kyccc, 

( 7 2) • 

Som nævnt i rapporten om Rytterdistriktsopmålingen blev der 

i gammel tid pløjet på tværs af højdekurverne, hvilket kunne ses 

ved at sammenligne højdekurverne (som de løber på f.eks Geodætisk 

Instituts kort) med de uudskiftede agerstrimlers retning, såle

des som det skete i eksemplet fra Masnedø. Samme erfaring er iøv

rigt gjort af andre, der har arbejdet med tilsvarende kort til 

belysning af et lokalområdes landbrugshistoriske udvikling. 

) I Matrikelinstruksen står i§ 21, der omhandler nyopmålte 

kort: 

"Ved nye fuldstændige Opmaalinger af udskiftede Byer, over hvilke 
Karter enten ikke haves eller ere ved Prøven casserede, behøves 
kun paa Karterne at antegnes Grændserne imellem Agrene, hvor dis
ses Direction forandres, og Agrenes Løb at betegnes med en Piil, 
samt Engenes Grændser, men ikke de gamle Skjel i dem." 
(73). 

I figur· 27 er vist et udsnit af et kort, opmålt under matri

kuleringen, som netop viser pilene for agrenes retning. Desuden 

er tilføjet den tilsvarende signatur fra Arctanders tavle: En 

pil, der betegner "Vandfaldet af Ager og Eng". 

Figur 26 (Dainville) viser, at løbsretningen af vandløb også 

) andre steder i Verden almindeligvis angives med pile. 

Figur 27 viser også bakkestreger, og i figur 28 er samlet 

nogle signaturer for bakker og højdedrag. 

Brug af bakkestreger i forskellige variationer (udarbejdet efter 

principper som hældningsvinkel, skyggereliefvirkning etc. (74) 

blev senere i topografiske kort erstattet af det det videnskabe

lige set langt mere brugbare system med højde~urver. I matri

kelkortene forekommer ikke højdekurver, bortset fra de for-

søg, der blev gjort med topografiske matrikelkort i 1930'erne. 

Matrikelinstruksen omtaler ikke højdeforhold, og det er langt 

fra alle matrikelkort, der indeholder bakkestreger. De har ingen 

betydning for Matriklens funktionsduelighed, og når de alligevel 

(72): Teg11evejledningen fra 1869, side V - 1. 
(73): Matrikelinstruksen af 14. juni 1806, § 21. 
(74): "De leh!nannske bakkestreger" var udarbejdet af Lehmann i slutn. af 1700-
tallet. Placering af streger og mellemrum var udregnet efter områdets hældning. 
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Figur 27: Faldretningen (Directionen) af agre. Udsnit af 34-03 Birkebjerg 
By , original 1, opmålt af Poder 1810 samt Arctanders signaturtavle. 

Mads Rasmussens prøvekort, 1783 

Arctander 1784-90 

Figur 28: Signaturer for bakker og høje. 
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forekommer, er det måske et levn fra Rytterkortene, idet der jo 

i Instruksen fra 1768 med Thomas Bugges elegante håndskrift står 

i§ 12: 

Ø~""-Y ;,, ,r;; . . ~ ·· .~/~~-~v~~7 
~y~~u.~~;::;y~ 

• · ,7 d·P#· · .. ..,.,A'~_.;,.~cfff!;· _/ · 
~/J-'V.,_ ~l ~ ·1·, ·-7-· ~ ~a.z2me:::-, 

~~7~~~? ~,r2-
M~7~u/f~,e__t?ø~/~ 
~~~7+/. 

) "Da Landmaalerne komme i hver Krog og Hjørne af Landet, kan de med 
een meget ringe u=mage, tillige afteigne Situationen af Bakke, Høy
der, Forhøjninger og Dale, som til Nilitaire og Oecomisk brug kan 
være paa adskillige Naader nyttigt." 
(75). 

Mange af landmålerne og landinspektørerne havde iøvrigt en mi

litær baggrund. 

Tegnevejledningen fra 1911 omtaler ikke bakker, men der er 

en tendens til, at gravhøje forekommer på matrikelkortene. Imid

lertid omtales fænomenet overhovedet ikke i tegnevejledningerne, 

før i 1984, hvor der på side K-10 står: 

Økort. 

Kæmpehøje medtages, når de findes på såvel G.l.'s 

cm kort som på det gældende matrikelkort. (Transfer

ark 39). (Bilag 3). 

Rammekort. 

Kæmpehøje medtages efter de samme regler som for 

økort, men findes de tillige på det tekniske· kort, 

indlægges de efter dette. 

( 75): Instruction for Landmaalerne ved den Specielleste Opmaaling, § 12, 
Protokol 1854 A, p. 28. 
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KORTFREMSTILLINGEN 1984 

Tynd fuldt optrukken linie. 
( vandløb m.m. ) 

Tynd punkteret linie. 
(veje m.m.) 

Kcmbinationslinie. 
Begransningsl inie for 
rarmekort. 

Opmål ingsdi stri ktgranse 
scm ikke følger et skel. 

Konstateret fredskovsgrænse 
scm ikke følger skel. 

Almindelig -skel linie. 
Målestok. 

Adskillelseslinie. 

Rarmestreg for Økort. 

Korsudviser, 

Kænp,høj. 

Kvadratnetskryds. 

Ejerlavsgræ1Se,, 

Amtsgræ.se,kirkesogne
grænse, kc:rmu.negræ--<;,e, 
opnål ingscli stri kteræise. 

Skov. 

Kreds. 

fiksplnkt. 

Signaleret skelpunkt på 
nyriål ingskort. 

Hage 

- 90 -

ca. 5 streger pr. cm 

ca. 3 streger pr. cm 

ca, 1 cm pr. stre,g 
-- -l-E* -- -*X- - -

ca. 5 streger pr. cm 

-------------------------

ca. l cm mellem pdkkeme 

1
,.------ca.i,5 cm 

--fL_-_____ ca.O, !", cm 

+ 
X 

X 

D 

0 

" 
0 

Udvendig dia-r~:e~ 
ca. 0,7 cm 

Linie læ,gder 
ca. O,S cm 

Liniela:ngder 
ca. 0,35 0;, 

·XX Liniela:ngåer 
ca. 0,3$ a:, 

Udvendig diarreter 
ca. 0, 12 crri 

Udvendig :ia-:-e~er 
ca. o.~ -· 
Udvendig dia-reter 
ca. 0 1 lS er., 

Bilag 3 

Linietykkel S<·: 

0, 18 nm 

0,18 nm 

O, 18 rrm 

0, 18 rrm 

0, 25 rrm 

o, 2$ mn 

0,25 mn 

o,~ rrrn 

0,25 mn 

0, 18 mn 

0, 18 rrm 

0, 18 mn 

0, 18 mn 

0, 2$ mn 

0,18om 

0, 18 mn 

C\ 18 mm 

Figur 29: Signaturer fra 1984-tegnevejledningen, bilag 3. 
(Let formindsket af pladshensyn). 
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13. SKOV. 

Skovene er som naturgiven ressource gennem tiderne blevet ud

nyttet på forskellig måde. Træ er udnyttet som byggemateriale, som 

brænde, mindre kviste som materiale til risgærder; man har kunnet 

lade tamdyr græsse og gå på olden, og de vilde dyr har været gen

stand for jagt. Der var dog regler for, hvem der kunne udnytte sko

vene til hvad. 

Ifølge 1688-Matriklen blev skovskylds-hartkorn pålagt skoven 

efter den mængde olden (agern+ bog) de kunne give til føde for 

svin (76). 

Imidlertid skete der en gradvis nedslidning af skoven. Nye skud 

og småtræer ædes op af kvæg, hvis ikke de beskyttes ved indheg

ning, og de gamle træer lever ikke evigt - skovarealerne blev gen

nem tiden reduceret uden at vedligeholdelse og fornyelse skete i 

}ilstrækkeligt omfang. 

I Rentekammerets oplæg til Kongen med forslag til indførelse 

af en nye matrikel af 8. maj 1804 står om skovene: 

,. :. 6fobe i !Datinrnrt 9rn9øre, efter llor jyormcning, iffe til be 

(;ricnbomme, font funne 6elitooeG mtb · en .for~ol'oGmæøno lle'oua~ 

renbe ,l./lfgh.1t; b" .·bereG !JJærbi efter bere/J forfrjeUige !JJe~anilling 

er btdil aftfor 11~ffer. Dg 6liue be cnonng fa" forbeelagtige, at 

be t11C1le at '&efægge/J ·meb l.llfgiut,. 9ui(fet Jt'anuneret ~aalier 'It l.'iHe 

'6libe ~Hfælbet. ·na'1r Jtun'ofra6 om @ifoliene/J forbeelaotioe .me~an'o, 

ling 6Huer aTmin'oeli~, faa uil faaban l./(fgillt 6li1.1r. mere ~en~gtG, 
mæGng, ··nitar lier( tJ'oti'oeB ·af 6fo\l,Q:ifecterne, font· int-førr~ i Jtjø6# 

) flæbeme eUer ubføreG af 2anbet, enb naar @ifouene anfætte~ ti{ 

6fo11[r9Ib, -~u{lrm ·l)f ·aUermin'oft: anfee -~aGfent>e · at beflemme_ efter 

ben: !JRængbe D('tlen, · font .6follene .funne afgiue, 'oa. S'nbtægtm 

beraf er meg'et 111.1i6. ·- !JRen, ilaat ui faalebef!· lroe, at 6fo11·ene 

iffe llrb ben -119e !JRatriful liør anfætte/J ii( 6f9lb, forflaae ui d 
beru11.ber ,®fovarunbene; · t9f bi/Jfe formene ur:. at 6ur'o.e anfælleiJ 

til ,tiartforn f om ,1t'o9rfet '.'lorb, 
( 77) . 

dvs. man indstiller til Kongen, at den hidtidige, fra 1688-Matrik

len stammende skovskyld skal bortfalde i den nye matrikel. 

I den kongelige Resolution af 16. maj 1804, hvor indførelsen af 

(76): Rothe (1844) p. 43 
(77): ibid. p. 44 
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den nye matrikel reso~veres, står om skovene: 

!Dm af !!:lort m~ntefoniii1er foref(agne B'remoang/lmcta\ie f amt 
be ~er f orebrosne Oleoler og @run bf ætninser for rolattlfulrn/l· B'or ... · 

fatterre for !Drinmnrf, jinbc [lort riUtrllAA'oig~e !Bifa(b. m'og ~(It 

Stammere! i ~enfeen'oe til @5fouorun'oe/l Sl!nfætnfng ·ti( S,,1trtforn, 

nærmere rit 01i'erlieie oo obne nUenrn'oerbnnlg~-B'or~ag-om 'oe for~. 
nø'onc !Be~enuneTfer ti! ni for~in'ore, at go'o @5follgtun'o iffe for, 
IHt11'oleo til 12loer og <;S:ng, u'oen nt 'oeraf f1Jare~ @5falter oo ~Ø.[~r~ 

@5f~lb m'o mebenG bert &ærer ®fou •. 
~!o&en~alln, 'oen l6be \Dlnl 180~. · 

· Christian R. 
( 7 8) • 

Året efter, 27. september 1805 kommer "Forordning om Skovenes 

• 

t ··(i.V r .l f t~'f art. 
. ' .. ·' 

:.~:en -6 p o e:-'n D e, 
; · · .. ,: :,tf·® u;b ~-. SJ, ,<ta :_b e 

. ~ o n_o e tfl æ>atti~iacr ~g m'.J·rge"'; be ~Jenbec~ 
. . 

og . ®ot[lert31 .pertug'_ til 6fet3Uig, _.pofftett 1. {~tor, 
mat11, iit11tal.'.fre1t· .Jg Dlbe;1io.rg 1 ~iore nr!e \l!ttc:rHgt: 
'J)a @ifooeneg -!tl1bfigr~o[br[fe og ircb11ln9 i Q3orC !)iigc 'J),111marf It -~f norne 
!tligngOeb, og @:i-fadng par vii11, tieef~ ·at €-to orne {JeMJbdlgrn· ofragt -im, 

. Ovor ~.x[frbj1'11& i fan1111e ~nbe~, 09 bed~ a.t be gidbmbe Q(norbninger pao; e~• 
bie( 6trbrr 0er i iliinet ifle længere er1 ci[ffmlrt!ige til at af~otb1 Eiroudm · 
fm <H obefæg9c brrr5 Eifove,- if11•r efcerat ISfoiieneil Q)orc~ugning i be fie11m 
~i'ber er &rg911bt at &rioe en J)oocb,6pecu(ack,-n veb. '.;)~1·begobfer6 Stieu ,- f11, 
~ave ·Q3i funbrc 11obiie11bigc_ orb bcnne \)otoi:J)uing faaue( at -brnen11111, !Juorlt• 
bc~ \)ceH1bll'a& t 15fovcne' ~mfter jYa! op~°it-urt; fom og at fogt''b1i1 ·Ulempe,. 
font 1'eb ~ii li E5foume~ _l.,lbe[æggdfe ;f<iru·oibrii' <Staten j . paa m~eii9n1. 9.J!Mbt .' 
nanbfct, ut>rn- ae i11bfl'm11f1 Q:imie~ ~a,1bi9~eb i)\,er ~rrctl ®tove mm, 111-.:. 
til brtct ~ic1111b er fm1obrnt, ~Di &9b1 os brfa_le \tli: 

(78): Rothe (1844) p. 59 
(79): "Forordninger 1733-1811, samlet af E. Mørup. 
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Udskiftning, Vedligeholdelse og Fredning i Kongeriget Danmark". 

Forordningen omfatter 22 paragraffer, og da indledninger ofte gi

ver et situationsbillede og en begrundelse for kongens. befaling af 

de efterfølgende regler, er den gengivet på foregående side. Det 

fremgår at skovene var i en ynkværdig forfatning som følge af 

spekulation i træhugst, og det danske skovareal har aldrig været 

mindre end i begyndelsen af 1800-tallet. 

Ejendoms- og brugsretten i skovene var før disse skovudskift

ninger fordelt mellem "overskovsejere", "underskovsejere" og "græs

ningsberettigede", og det var disse parter, mellem hvilke der skul

le ske udskiftning inden 5 års forløb fra udgangen af 1805. 

Den "overskovsejer", der kunne være interesseret i at skoven 

blev holdt vedlige gennem vækst af nye træer, blev ofte forhind

ret i dette på grund af de græsningsberettige~e kvægholderes in

teresser, hvis dyr søgte uhindret adgang til at æde overalt i sko

ven. 

Forinden udskiftning skulle skoven taxeres. Først skulle "skov

grunden'' bestemmes: 

"da Skovgrund strækker sig saa langt, som Træernes Grene lud~ og Rød
derne rinde, skulle de Skovstrækninger, i hvilke Træerne staae saa nær 
ved hinanden, at de fleste af dem naae sammen med grenene, af Landmaa
leren nøie betegnes paa Kartet, og disse Skovstrækningers t=::J Indhold 
beregnes som Skovgrund". 
(80). 

Træer, som står enkeltvis skulle taxeres efter opdelinger i 

klasser efter mængde af brænde de indeholder, dog skulle 

"eenligen staaende Purrer, hvis Stammer ikke ere over 3 Tommer i Gien
nemsnit, ikke komme i Betragtning; 11 

(81). 

Desuden skulle de træbegroede græsningsarealer ansættes i for

hold til bedste agerjord; og af den fordel de græsningsberettig

ede vinder ved bortrydning af skoven (deres jord ville i så fald 

kunne benyttes til både sæd og græsning), skal fraregnes en tred

jedel til fordel for skovejeren. Taxeringsreglerne er i det hele 

taget ganske komplicerede, der skal vurderes hegningstræ, gavntræ 

(bygnings-, skibs- og bødkertømmer), brænde etc. 

Efter taxering skal landmåieren lave udkast til en udskift

ningsplan; her skal de græsningsberettigede fortrinsvis have pla

ceret deres andele i strækninger, hvor træerne står mest spredt, 

men ellers i randen af skovgrunden, der hvor den står i mindre 

(80): Forordning om Skovenes Udskiftning etc. 1805, § 3 
(81), ibid. 
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god vækst og hvor afskæ,ring mindst fordærver skovens figur, 

"dog at i intet Tilfælde noget borttages fra Skovenes vestre Side, da 
den øvrige Skov ved saadan Borttagning vilde forvoldes Skade". 
(82). 

§ 14 - 22 handler om skovenes vedligeholdelse og fredning. I 

§ 15 står: 

"Det skal paaligge enhver Skoveier at vedligeholde og frede sin Skov. 
,,, Og skal en Skov ikkun ansees at være tilbørligen fredet, naar in
gen Kreature, Sviin undtagne, deri græsse, ingen Høslet deri under træ
erne foretages, og den tillige er anordningsmæssigen indhegnet". 
(83), 

Det overlades til skovejeren selv, på hvilken måde han vil op

elske ung skov (§17), men hvis han ikke overholder skovfrednin

gen eller borthugger skov uden at sørge for vækst af ung skov i 

stedet, skal han betale mulkt til amtets fattigkasse (§19). 

Matrikelinstruksen fastslår i§ 1, at 

"Fra ny Skyldsætning undtages: 
a) Fredede Skove; dog ikke Enge og Ellemoser i disse, som bruges 

til Græsning eller Høbjergning;" 
(84). 

Matrikuleringen af skove, som på matrikuleringstidspunktet ik

ke er udskiftet i overensstemmelse med 1805-forordningen skal ud

sættes (§4). 

Den udskiftede og fredede skovjord skal ikke taxeres, men den 

geometriske størrelse skal anføres i sogneprotokollen. 

"Derimod skulle de fra den almindelige Regel om Fredning undtagne Skov
strækninger, nemlig : Dyrehauger, Skovhauger og smaa adspredte Skov
stykker, saavelsom Enge i Fredede Skove, hvorpaa Eieren eller Besid
deren efter den i Skovforordningens 16,§ givne Tilladelse høster Hø 
eller tøirer Kreaturer, samt Ellemoser i fredede Skove, som bruges 
til Høbjergning, skyldsættes og til den Ende taxeres, de første efter 
den Fordeel, de ansees at kunne afgive ved Græsning, saaledes som i 
denne Instructions 23. § er foreskrevet, men Engene og Ellemoserne som 
Ager og Eng. 2 
(85). 

§ 19 foreskriver, at enge og ellemoser i fredede skove skal 

antegnes på kortene. Men: 

(82): 
( 83) : 

(84): 
( 85): 

"Ifald disse Enge og E:llemosers Antal ikke er saa stort eller deres Be
liggenhed saa vanskelig, at de uden synderlig Besværlighed og Opmaaling 
af Skoven selv, i hvilken de ligge, kunne lægges bestemt paa det Sted 
paa Kartet, som svarer til det Sted, hvor de ligge i Skoven, da maa 

Forordn-ing om Skovenes Udskiftning etc., 1805, § 3, slutning. 
ibid § 15 . 

Matrikelinstruksen af 14. juni 1806, § 1. 
ibid. § 7 
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dette skee, men i.fald denne nøiagtige Afsætning befindes at ville være 
alt for besværlig og bekostelig, da maa dens Figur construeres, optræk
kes og tegnes i Kanten af Kartet, hvor fornøden Plads dertil findes." 
(86). 

I 1768-opmålingen skulle der ifølge instruksen skelnes mellem 

~; ~~· 
l ~ii&:.i 

~ 
A ~ ~ ... --- -

tJ i ~ -· 
'-~ 

-- -,'.:t ... ~ ---
-~ .,.~ * -.., ..... 
~ ~,,_., 

Vnde.r-: ..S'l<Ov 

Jµr,11, -'5loe.r ,OKOV 1 

S l or "51< av m e..l.. .Jfro. f . 

(.Slorrn, Rltler.s) 

Ub:,rn, 1 El.ter:,) 

Figur 30: Signaturer for skov, "Storskov" og "Underskov", samlet fra Rytter
distriktskortene. (Tegning MLB). 

storskov og underskov ligesom tætheden skulle angives med flere 

eller færre træer; nærmere retningslinjer for dette var dog ikke 

foreskrevet. 

Figur 30 viser nogle af de signaturtyper, som fandtes i Ryt

terdistriktskortene. Træer kan jo tegnes på mange måder; det ser 

dog ud til udelukkende at dreje sig om løvtræer. 

Dainville giver en r.2kke e:,set:1pler på skovz, hvor tn:eerne lige

ledes er præget af forskellig tegnestil, blandt disse tydeligvis 

også nogle nåletræer. Hans signaturer er gengivet i figur 31. 

Dainvilles signaturer for "arbre de remarque" (enkeltstående 

træer eller isolerede grupper af træer) adskiller sig ikke fra 

stilen som den ses i Rytterdistriktskortene. 

(86): Matrikel instruksen af 14. juni 1806, § 19. 
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/.h.9/.v.1Joq 1t mOiei, XV'J. 
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',,,/ .... ''J.·' •• 

~~~!i 

• . . . •.': *··· ~ -~ ••• .!J; i 
::t; . 

it. HBS. 

norne,1ft?4, 

;~ .. :.j(~~\~. 
""-.'l-ii~ ··i··~ ·~ljc :.· .·Y~ 

••,• I • f:if.:.: ::· : _-=:~ 
""'~ 

/1,crca/or, 15 a:-. 

Bla.t!..L(. v. lG3S Ja.nJJon.XVJ(~ JJell'.t/t!.., "'· 1Tlt.. 

pins, 

Fm, ~3. - 1"1GURATION DE LA l'OlttT. 

Arbre de remarque 

Tr./SoO .lllf .175~ 

Chasse 

- - ' " .. ,,.. ' 
' ' ·.& ' !i/~ iJ.: 
' ·fa . ' .. '·f , .... - - .... 
1704. 

Figur 31: Signaturer for skov og enkeltstående træer. Dainville (1964) 
p. 191 og 199. 
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Træ- og skovsigna t1frerne er ikoniske, de forstås umiddelbart, 

Mads Rasmussen 1783 

Arctander 1784-90 

.Figur 32: signaturer for skov. 

men i Mads Rasmussens prøvekort er der gjort tydeligt forsøg på 

at skelne mellem storskov og gærdselsskov (figur 32). I Arctan

ders tavle er forskellige træarter specificeret: Ege-, bøge-, 

gran- og fyrretræer samt frugttræer. Desuden finder man en signa

tur for "andre Sorter Løvtræer" og "krat og Underskov". 

Det kunne være spændende at undersøge i hvor høj grad Arctan

ders signaturer for de forskellige træsorter har været brugt. 

V. Halskov Hansen (1969) har i sin "lille skovhistorisk studie" 

omtalt et originalt matrikelkort (St. Nørlund i Silkeborg Amt) 

fra 1818, forsynet med Arctanders nåletræssignatur som bidrag 
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til afklaring af det 

af 1800-tallet (87). 

pågældende områdes bevoksning i begyndelsen 
. 

Sammesteds 

forfatteren har undgået at lade 

findes iøvrigt et eksempel, hvor 

sig lokke til fejlslutninger om 

bevoksningens art, som den findes på senere kopier af det origi

nale matrikelkort: 

Hvad signaturen på de forannævnte 2 forskellige kopier af ma
trikelkortet angik, oplyste matrikeldirektoratet, at man ikke kunne 
lægge for megen vægt på dem, da de forskellige senere kopister kunne 
anvende hver sin signatur for skov og ofte ikke skelnede mellem nåle
træ og løvtræ. 

Så var man så meget nærmere. 

( 88). 

Ovenstående kan fuldt ud bekræftes, thi fra 1860'erne (Lum

holtz' signaturtavle) findes alene signatur for skov og krat, 

uden skelnen mellem nåle- og løvskov, men med en signatur, der 

) nærmest associerer til løvtræer (figur 33). 

S'lcov. I<i·al. 

Lumhol tz, ca. 1860 

())-=- {§>-="" 0_ Skov. 

"'= Krat. 

Trykte matrikelkort, 1925 ff. 

Figur 33: Signaturer for skov og krat, ca. 1860 - 1968. 

Tilsvarende ses for signaturerne for de trykte matrikelkort 

fra 1925 og fremefter. 

På et senere tidspunkt i dette århundrede har man åbenbart eks

perimenteret men igen at antyde nåletræsbevoksning, idet der an

vendes en mere "spids" træsignatur, som det ses i figur 34. Sig

naturen er dog ikke "konfirmeret" i nogen tegneforskrift. 

(87): V. Halskov Hansen (1969) p. 3. 
(88): ibid. 
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0. 
Ql. 

Ko haveskoven 
11/ 

Ql 

Q 

&-

Q 

D 

Ko haveskoven 
11/ 

Fredskov 

' 0. 

Q 

Q 

Q 

' 

Figur 34: Det samne fredsskovsområde, vist i trykte kort fra hhv. 1966 
og 1972. Eksemplerne er hentet fra rr>atrikelkort i 1:2000, kortblad 
HO 94 2, dele af Holte, N:Erum m.m. 

Fra 1968 går man bort fra den gennem århundreder brugte prak

sis med at tegne træerne i elevation. Dette ses af eksemplerne i 

figur 34, og mens nåletræerne får den stiliserede "iskrystal-
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signatur'', som kendes fra de topografiske kort (et nåletræ, set 

"fra oven"), bliver løvtræerne til noget, der nærmest associerer 

til små, buttede cumulusskyer (som det fremgår, er jeg ikke be~ 

gejstret for dette eksempel på symbol-design). 

Tegnevejledningen fra 1911 varsom tidligere nævnt ledsaget af 

to kortbilag, der skulle tjene som forbillede. Disse findes des

værre ikke i Matrikelarkivet, og de har derfor ikke kunnet inddra

ges i denne undersøgelse (de findes muligvis i Ålborg), men i sel

ve tegnevejledningen står under post 2: 

"Situationsgrænser, herunder indbefattet Grænser for Fredsskovsare
aler, optrækkes med punkterede Linjer." 
(89). 

og om skyggelægning står: 

" ... og ved de under Post 2 nævnte Grænser for Fredskovsarealer med 
violet Farve (Blanding af Karmin og Prussean Blue). 
(90). 

I 1935 kommer en lov om skove (91), der navnlig tager sigte på 

regler for fredskovspligten. 

Herefter er en række skove underkastet fredskovspligt, nemlig: 

Statens, kommunernes, kirkers og præsteembeders samt offentlige 

stiftelsers skove uden hensyn til oprindelse samt: 

"Skove om hvilke det ikke godtgøres, at Skovgrunden først er blevet 
indtaget til Skovdyrkning efter Udstedelsen af Forordning af 27. Sep
tember 1805" 
(92). 

Undtagelser fra fredskovspligt er skove, hvor det godtgøres, 

at fredskovspligten er bortfaldet og kratskov, om hvilken eje

ren kan godtgøre, at den allerede i 1805 henlå som krat eller 

var undtaget for fredskovspligt. 

Dette betyder, at det kan få udslaggivende betydning for en 

afgørelse om der på det pågældende areal var skov på matrikule

ringstidspunktet - dvs. signaturbrugen på de originale matrikel

kort bliver en væsenlig informationskilde. 

Skovsignatur bliver altså ikke uden videre slettet, sådan som 

det skete med eng- og mosesignaturerne, og hvis en ejer ønsker 

at få skovsignatur slettet fra matrikelkortet på arealer, der er 

ansat til ager og eng hartkorn, er det ikke nok at landinspektø-

( 89) : 
( 90) : 

( 91) : 

(92): 

Tegnevejledningen fra 1911, post 2 
ibid. post 3 

Lov (Nr. 164 - i935) om Skove 
ibid. § 1 
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ren oplyser, at skoven ikke har eksisteret i mands minde; der 

skal foreligge dokumentation for, at der ikke er tinglyst fred

skovspligt på arealet (93), 

Et uddrag af tegnevejledningen fra 1968 er gengivet nedenfor: 

,· 
I konsekvens af ovenstående O(l for nt få enkle rer,ler for udførcl°Ben af 01cte,;:1incB-

arbejdet, er fastsat følgende.ved teenin(l nf nye matrikelkort: 

1, Slcovsiennturer vises med en signatur, der er fælles for både løv- oe nl:lcskov -

se. bilag 5. 

2, Skovsirrnnturer medtages, hvor de var på det acldcnde ~atrikelkort (undtngclne se 

under 5.) 

3, Hvor skovkonstatering i et sot,n er afsluttet ( no.~nt herom fin,\es nnfort r,å 

mntriklens registerblnd ) modtages kun nkovsignaturcr efter kon:itaterir.l!skortet, 

som eventuelt må rekvireres i Dor.ænekontoret. 

( 94) . 

Det fremgår her, at eksperimenterne med nåleskovsignaturer, som 

~et sås i figur 34, ikke er konfirmerede (pkt. 1). 

Konstatering af fredskov foretages af Domænekontoret (senere 

Skovstyrelsen), og matrikelkortenes skovsignaturer ajourføres ef

ter konstateringskortene (pkt. 3). 

1984-tegnevejledningens nærmere regler for ajourføring af disse 

oplysninger er for omfattende at referere her. 

(93): "Foreløbige Bestemmelser angaaende Skove" (26. juli 1935) i "Den gule 
Ordrebog'' p. 73-74. 
(94): Tegnevejledningen fra 1968, side S-2. 
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14. BYGNINGER. 

Indledningsvis må gøres nogle overvejelser over mulighederne 

for at fremstille bygninger i målforholdet 1:4000. 

I John Keates lærebog findes en instruktiv figur, der viser pro

blemet med formindskelse og generalisering af bygningsplaner; den 

er gengivet i figur 35. 

Plan 
Generalised 

Plan 

LL 
'"ijJJ/1111'" 

4,, L 

·Point 

''11//11111"'. 

20: 1 
• ) 13. Area and point symbols, and the scale factor 

Figur 35: Formindskelse og generalisering af bygningers grundplaner. 
Kilde: Johns. Keates (1975/80) p. 13. 

Som det ses, må man ved fremstilling af kort i formindsket mål

forhold foretage en større eller mindre grad af generalisering, 

hvorved f.eks. en bygnings grundplan bliver symboliseret. 

I rapporten om Rytterdistriktsopmålingen 1768-72 blev problemet 

berørt i afsnit 8.4, og det kunne kun konkluderes, at nogle land

målere formodentlig så vidt muligt søgte at gengive bygninger i 

grundplan, mens andre var mere lemfældige i deres fremstillinger . 

. Det blev nævnt, at kirker måtte være egnede som undersøgelsesob

)jekt, da man har gode chancer for at vide, hvordan disses grund

plan så ud i 1768. 

En sådan sammenligning er nu foretaget for en række kirker. 

I det store værk "Danmarks. Kirker", 1933 ff. , findes beskrivelse 

af kirkernes bygningshistorie, indhold etc. samt grundplaner af 

hver kirke i 1:300. Disse er kopieret ved kalkering (se figur 36) 

og derefter nedkopieret til målforholdet 1:4000. Samtidig ei frem

stillingen af de tilsvarende kirker i Rytterdistriktskortene af

kopieret, og sammenligningen kan ses i figur 37-39. 

Heller ikke dette giver et entydigt resultat. Dog ser det ud til, 

at kirkerne i langt højere grad er gengivet i noget, der ligner 

grundplan i Rytterkortene frem for i de tilsvarende originale ma

trikelkort. De originale matrikelkort var for størstedelen skelet-
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ti 

1 

:Z5-0'6 ND<d.ru.p \:"3oo.Kci.l+-o.~ C,G.<3<.huU.'2... l"\3~. 
\v~t ~r 1i'fS-'.J-G.. Co,,~ \6Auu

1 
W. S1'1. f· {,,~, 

Figur 36: Et af forlæggene for figur 38. Tegning MLB. 

opmålt under matrikuleringen, og gengivelserne af kirker er i 

de fleste tilfælde forbløffende primitive, f.eks: ~ 

I figur 37 ses, at den mindste kirke, Ting-Jellinge, af Hege

lahr er tegnet, så den ligner grundplanen, bortset fra korets rund

ing. Gimlinge kirke, tegnet af Borch 1771 passer i længden, men 

våbenhus i syd og sakristi i nord er ikke vist, disse formodes 

at have eksisteret i 1771; derimod fremgår det af Danmarks Kirker, 

at der i 1870 byggedes et nyt ligkapel på nordsiden. Flakkebjerg 

har også haft både våbenhus og sakristi i 1772, men Stormsteg

ning mangler disse detaljer. Sørbymagle er tegnet i elevation. 

)Skørpinge, Kirkerup og Fårdrup er tegnet korsformede, nærmest 

som et symbol, men kirkernes grundplan er groft taget også kors

formet. Slugstrup kirke er i begge Rytterkort tegnet i elevation, 

men på kortet over Gerløv, nabosognet, er kirken af Berg tegnet i 

randen af kortet som vist nederst til venstre i figur 37. Ingen 

af de eleverede gengivelser ser dog ud til at stemme særlig godt 

med grundplanen. 

Figur 38 viser flere sammenligninger. Nordrup er gengivet i 

elevation; gengivelsen kunne godt stemme med kirkens udseende, 

dog er koret ombygget i 1875-76 idet det gamle kor var lidt smal

lere end skibet og forsynet med rund apsis (se også figur 36). 

Kindertofte og Lundforlund er begge gengivet i regelmæssig kors

form, men her er grundplanerne i hvert fald ikke regelmæssige. 

Kirke Stillinges ejendommelige form (dobbelt kors) på Rytterkor-
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f 

Hegelahr 1770 grundplan 
opm. 1928 

Borch 1771 grundplan 
opm. 1932 

P. Storm 1772 grundplan 
opm. 1928 

23-16 Ting-Jellinge 23-05 Gimlinge 23-04 Flakkebjerg 

Kierulff 1770 grundplan 
opm. 1928 

23-15 Sørbymagle 

Dagenboldt 1770 

23-10 Kirkerup 

Berg 1 769 
(25-02 Gerløv) 

grundplan 
opm. 1928 

Kierulff 1769 

25-13 Sludstrup 

Ehlers 1770 grundplan 
opm. 1928 

23-13 Skørpinge 

Dagenboldt 1770 grundplan 
opm. 1928 

23-03 Fårdrup 

grundplan 
opm. 1915 

Figur 37: Sammenligning mellem nogle kirker, som de var tegnet på 
Rytterkortene, og deres grundplaner, opmålt 1915-1932. Begge gen
givet i 1:4000. Tegning NLB. 



1768 Kierulff grundplan 
oprn. 1931 

25-08 Nordrup 

1770 Ehlers grundplan 
opm. 1915 

) 
25-07 Lundforlund 

1768 Hegelahr grundplan 
opm. 19.15 

25-04 Heininge 

) 

1769 Sparck grundplan 
opm. 1915 

1768 Dagenboldt grundplan 
oprn. 1915 

25-06 Kindertofte 

1768/69 Ehlers grundplan 
opm. 1915 

25-15 Kirke Stillinge 

~ 
I 

1768 V. Edinger 

25-03 Gudum 

17.68 Gercken 

grundplan 
oprn. 1915 

grundplan 
opm. 1892 

25-09 Ottestrup 25-16 Sønderup 

Figur 38: Sammenligning mellem nogle kirker, som de var tegnet på 
Rytterdistriktskortene, og deres grundplaner, opmålt 1892-1931. 
Begge gengivet i 1:4000. Tegning MLB. 

~ -· ., -
' . . ,',, . ' ,' ,_ 



1770 P. Storm grundplan 
opm. 1915 

25-12 Bjergby 
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1769 Berg 

[@ 

25-02 Gerløv 

grundplan 
opm. 1915 

__ ) 1770 Stockfleth grundplan 
opm. 1915 

) 

25-05 Hemmeshøj 

25-14 Sorterup 

grundplan 
opm. 1915 

Figur 39: Sammenligning mellem nogle kirker, som de var tegnet på 
Rytterkortene, og deres grundplaner, opmålt 1915. Begge gengivet i 
1:4000. Tegning MLB, dog Sorterup kopieret efter original. 
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tet viser sig faktisk i princippet at stemme med grundplanen. 

Heininge kirke er i et af Rytterkortene gengivet i en ejendommelig 

form som genfindes på det ene af kortene over Gudum kirke. Koncept

kortet til Heininge (figuren til venstre) har, med sin mere ure

gelmæssige form, langt mere til fælles med Heininges grundplan, 

og konceptkortet til Gudum.(tv.) viser med sin mere enkle form 

lighedspunkter med grundplanen. Ottestrup har både i koncept (tv.) 

og kopikort en særegen form, som næppe kan genkendes i gruridpla

nen. Sønderup er en grov gengivelse, koret er lidt smallere end 

skibet, men ikke så meget som i Gerckens gengivelse. 

Figur 39 viser 4 tilfælde, hvor de uregelmæssige grundplaner 

i grove træk korresponderer med gengivelserne i kortene. Sorte

rup er gengivet som direkte kopi af kortet, idet den er usædvan

lig: Kortet viser målestationer med sigtelinjer; og det ses tyde

ligt, at Stockfleth har brugt flere af kirkens hjørner som sigte

punkter, hvilket viser sig i gengivelsen af grundplanens form. 

Noget entydigt svar på spørgsmålet om bygningers gengivelse i 

grundplan kan altså ikke gives, men forhåbenb.ig har de viste ek

sempler kunnet give en ide om problematikken. Selv om nogle land

m.ålere har brugt bygningers hjørner som sigtepunkter, betyder det 

trods alt en gengivelse med moderat nøjagtighed, sammenlignet med 

de nedkopierede grundplaner. 

Mens 1768-opmålingen i§ 12 skriver: 

dvs. at både bondebyer og enkelte gårde skal opmåles efter deres 

situation og strækning, så interesserer man sig ved matrikulerin

gen ikke ret meget for selve bygningen, men 

"Alle Gaardes og Huses Bygningspladser og Hauger samt Gadejord, som 
er inddelt enten under Jordlodderne eller til særskilt Brug for en
kelt Nand, skulle ogsaa skyldsættes tilligemed den Eiendom, hvortil 
de høre eller nu 1 igge, og til den Ende taxeres. " 
(95). 

(94): Protokol 1854 A, p. 28 
(95): Matrikel instruksen af 14. juni 1806, § 8. 
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I matrikelkortene skal man være varsom med at fæste lid til 

bygningernes form som den fremtræder på kortene. L de undersøg

te tilfælde var kirkerne ikke tilforladeligt gengivet, men også 

her må det bero på en vurdering i hvert enkelt tilfælde. 

Hvis gengivelsen af bebyggelsessituationen er behæftet med 

usikkerhed på matrikuleringstidspunktet, så bliver den det yder

ligere i de senere kopier. I en Bekendtgørelse fra 1853 står om 

Matriklens kort: 

"Ved Opmaalingen have disse Kort udviist alle de Gjenstande, der 
fandtes paa det paagjældende Terrain, saasom Agre, Enge, Veie, 
Bygninger m.m. ; men, da disse Kort nu ere gamle, og det ikke har 
været muligt at paaføre dem alle de Forandringer, der i Henseende 
til de ommeldte Gjenstande ere foretagne siden deres Opmaaling, 
saa er det en Selvfølge, at de for saavidt ikke kunne være alde
les paalidelige." 
(96). 

Netop omkring 1853 var man i gang med at tage 2. generation 

af matrikelkort i brug; en meget stor del af Fyns- og Langelands-

) kortene blev kopieret i årene 1850-1856, og i Sokkelund herred 

omkring hovedstaden havde man en del kort liggende, kopieret af 

C. Krebs og Bruun i årene 1813-1818, som efter ajourføring 

blev taget i brug som ''original 2''-kort fra 1850'erne (om dette 

også gælder for resten af Kongeriget vil en færdiggørelse af 

registreringsarbejdet kunne vise). 

Kopieringen betød, at de i citatet omtalte genstande blev 

videreført som de forefandtes i kortet, men med hensyn til byg

ninger kunne der ske nogle ajourføringer, idet der·findes eksem

pler på, at oplysninger herom i forbindelse med udstykningssa

ger og -kort er overført til matrikelkortet. I "døde" områder 

(steder, hvor ingen matrikulære forandringer er foretaget over 

) en lang periode) vil der imidlertid ikke ske ajourføringer - der 

'kan udmærket være sket opførelse og nedrivning af bygninger. 

Der findes nogle regler om "pligthuse" (97), samt om at man 

ved udstykning forpligtigede køberne til at bebygge inden 2 år: 

. 3. . 
G'n6uer !))aml, føm af6ænb1&, ·1fl1rat en ,t:10U1DJJ~rcd, .i .OuaemC• 

f!1mm1lfe mrb foranforte iB1flem111dfct; er forb16olt1n, bør afbænbeG meb 
ff orpliglflfe ti( · bi rpa a ·inbrn 2 '/fa rG ff o r!11~ fra Ub/lvlnilliJ~, '/f ppro~al i 0111n ~ 
SDato. at ·oµfore /orno.ben .!B~gning, mcb'minbre brn forcn1~ =~ 111 anbcn; 
fammc Jilgrænbf,nb1, Crienbom"e!lertillcrggi~ ri, for btn b1qu1mt.(iggmb1, jorb, 
1~11.p1111~, ,e!!H ben er en, Eittb.tt .frafiggrnbe, !r111i,, .<0fou,, ~ervr,, .Dva, 
brev~, dlrr .p1bclo~, 
(')S). 

(96): Bekjendtgjørelse ang. de i (Indenrigsministeriet) beroende, Matrikulen ved
kommende, Documenter og Kort, 13. August 1853. 

(97): Pligthuse: Betegnelse for de huse, der skulle oprettes, når en bondegård blev 
nedlagt (derunder ved sammenlægning med anden ejendom), og som skulle bevares 
som selvstændige brug. (Juridisk ordbog, 1970, p. 168). 

(98): Forordning angaaende nogle nøiere Destemn1elser i Henseende til Jordeiendom
mes Udstykning i danmark, J. december 1819, post 3. 
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Det påhvilede imidlertid. den lokale administration (amtmanden) 

at sørge for overhold~lsen af dette - men de pågældende bygninger 

blev ikke ajourført på matrikelkortet. 

Mens eksisterende bygninger skulle indtegnes på ud styk ni n g s -

kortet ( i hvert fald siden 1858, j fr. Indenrigsministeriets Cir

kulære af 22. Maj 1858), så fremgår det af "Den gule Ordrebog" : 

) 

( 99) . 

Ordren er dateret 3. juni 1935. I "1919-Kommissionens Betænk-

ning om trykte matrikelkort står på side 19: 

Kom.miasionen ho.r derfor ovenvejet, om man kunde finde en Form, hvorunder 
man kunde give en kortfattet Redegorelse for, hvordan l\fatrik,tlskortene i sin Tid er frem
stillet og senere supplerede, saa at man kunde antyde Kortenes begrænsede Anvendelses
mulighed, bl. a. navnlig forklare, at de ikke ru.rnmer Bygninger. !\fon har derfor været 
inde paa at foreslaa, at der paa alle tryld;e Kort skulde optages følgende Paategning: 

»Det originale J(ort er fremstillet som Grundlag for },Jatrikuleringen af 1844 og 
derefter suppleret med saadanne Oplysninger om Ejendomsgrænser og Veje, som i Henhold 
til de gældende Bestemmelser vcdrorende Udstykning m. m. er imlse111Jte til Matrikuls
væsenet; man kan derfor ikke t'ente, at Kortet skal være i Overensstemmelse med de stedlige 
Forhold, f. E!,:s. med J/ensyn til Skove, Bebyggelse o. lign. 

En saadan Pas.tegning rummer i nlle },ald nogen Reservnt.ion, selvom tlen neppe 
vil gore noget positfrt Indtryk udadtil. Der vil maaske derfor - især hvis der skulde 
vise sig Anledning til at trykke Matrikulskortene i st.orre Stil - være Grund til at over
veje, om man ikke sammen med hele Kortplaner eller større Partier af·en Kortplan burde 
udsende en lidt fyldigere trykt Beskrivelse, f. Eks. paa d Par Sider, af Matrikulskorienes 
Tilblivelse og Vedligeholdelse og de dernf folgende begrænsede Krav, man kan st.ille 
til dem. 

( 99): "Matrikelarkivets interne "Gule Ordrebog", p. 71-72. 

(100): lste Betænkning fra "1919-Kornmissionen", Kbh. 1925, p. 19. 
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Det blev dog ved overvejelserne - en sådan påtegning findes 

ikke på de trykte matrikelkort efter 1925. 

Som det fremgår, er forholdene omkring angivelse af bygninger 

i matrikelkortene ikke helt klare, men i Matrikeldirektoratets 

''Blå Ordrebog'', p. 142 står klart og tydeligt: 

"Om bygninger på matrikelkort. 
Bygninger på matrikelkortene medtages ikke længere, når kortene om
tegnes. Som følge heraf skal bygninger heller ikke medtages på hånd
tegnede kopier af kortene, og bygninger, der er indtegnet på hoved
kort i de matrikulære sager, skal ikke overføres på matrikelkortene. 
21, januar 1970" 
(101). 

Mens spørgsmålet om angivelse af kirker i grundplan i danske 

økonomiske kort ikke kunne afklares entydigt, så viser det sig, 

at Dainville næsten udelukkende viser eksempler på kirker og an

dre markante bygninger i elevation (deraf kan dog ikke konklu

deres, at det skulle være det almindeligste). Dainvilles gengi-

) velser af ''sognekirker og sakrale steder'', gengivet i figur 40, 

Faroisse ~~ <> S & 6 + ~jJir åi!i 
,~ o ~'- 6 ~ ~ ti ~ & w Annexe 

Ju,;,.,.1r1S.!v,.99r. Fr.t.S0-79, /6 7S.1!01, 17l0. / lJ ·- f74S .r1sr. Al/. St 

Chapelle 
It.XV: F{. t{J~Jf,40,Fr.St, lY, f'IO{.,(l(~tG.Al/.',,S,Fr.171$. IU6,J',.lJ.17l/. 

F;,r3~i:sp:r!:ns ~ b J& i i i 
de cure Tr.{Nørtrt.:t.nd;~ Tflf./7/J, 77 JO, 

) l"e/lerinage 
~~- ~'+~~ i,1\~ ;.,,., .. -= 

All. dåbu.t XV{fl,. ~:~ 

{~ '::J.~=·-w_,'1· .ÆI_' _" "_C Autel 

/f. l'fø!Vnt.'e.JH!. t:.9o. 1.H'L O/a.t.(s/1.1SJ9.Fr.11U, 

Figur 40: Sognekirker og sakrale steder, Dainville (1964) p. 237. 

viser en rig variation inden for emnet, alle gengivet i elevation, 

selv "Pelerinage" (valfartssted) - et begreb man har valgt at an

give som et kors eller MR (Jomfru Maria), omgivet af en stråle

krans. Altersignaturen fra 1706 svarer iøvrigt ganske til vore 

dages signatur for "seværdigheder":~ 

(101): "Den blå Ordrebog" p. 142. 
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I de danske matrikelkort er bygninger kun vist i elevation uden 

for selve kortet. Figur 41 viser hvorledes bygninger og haver var 

gengivet i Rytterkortene, Mads Rasmussens prøvekort samt Arctanders 

og Lumholtz' tavler. 

/PTi\ 
~ 

Rytterkortene 1768-72- (tegning MLB) 

Arctander, 1784-90 

Lumholtz, ca. 1860. 

Figur 41: signaturer for bygninger. 

.Hu ;:/!:'1-B,f{J"'? 
. (.: P!,ut, .. 

Mads Rasmussen, 1783 

~-' d 
VCirmOl/rr 1ned 

lTju/rr~!l.?':in.'1 rJ · 
Cr11n,/11i,.. .'li•,,. 

' {, n rln1 0 I fe 

@) tt 
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Rytterdistriktskortene kunne fremvise eksempler på detaljerede 

angivelser af bede i'.haverne (rapport I, figur 6), men der kendes 

også eksempler, hvor køkkenbede~e er angivet med striber i f.eks. 

grøn, gul, orange og hvid, så de nærmest ligner bolcher. Mads Ras

mussens kort viser mange detaljer (se bilag 10), men Arctanders 

enkle maner at angive køkkenhaver findes på en hel del original 1-

kort; i de fleste tilfælde er imidlertid kun indhegningen omkring 

bygningen vist (som ris- eller stengærde) uden yderligere detal

jer. 

Yignc. Yignoble. 
Lat. yineae, Pinetum; all, Weinberg; angl. Pineyard; fl. wynberge. 

Une vaste etendue de pays plantee de vigne (Trev., Ene., Ae.). On 
parle du yignoble du Sancerrois, du Gåtinois (Fur.), mais on dit : la vigne 
de M. Untel (voir plus haut, l'ormes du terrain). 

Jt. v. Ht5, Al/.11tin,ler, 1SSO. ft'n. XVI~. 7S9S. 

.'.J, .1. i,__ :I, .s. -t. <t'. ~~ ~ t. i '.i!. 
.. $ .. <t. { 'b. Å t i_ .:l, ... .$ 

:i: *-· "' .$ .. <f,_ et. :}, i. 
Fr. lot7. 1109 i71f All. /752.. rr. /7So. 

Fie, 26. - FicunATJOX DE LA v1c;-;E. 

Houblon . 
. Lat. luptdtts; all. flop//; angl., fl. hop. 

Le houblon cst cultive avec grand soin en Allemugne, Anglelcrrc, 
Flandres, on I'appuyc sur des echalas ou pcrches, comme les vignes 
(Ricl1.). 

Figur 42: Vingårde og humlehaver, Dainville (1964) p. 210. 

Humlehave har en meget karakteristisk signatur, og hos Dain

ville (figur 42) kan man erfare, at signaturen bruges for vingårde 

i Sydeuropa, men for humle i Tyskland, England , Flandern - og 

altså også i Danmark. 

Bygninger farves røde, Bugge anbefaler Karmin eller Mllllers røde 

lak (se citat nr. 70). Tegnevejledningen fra 1911 foreskriver og

så karmin, dog ses her, at "træskure" skal farves med "Gornme-Gutte" 

(se citat nr. 71). 

• •· • • .' • , '• • }n • 
' ., ' . _I 
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I ''Den gule Ordrebog'' p. 137 står: 

(102). 

denne bestemmelse, hvor skurene glider ud, er dateret 7. juni 1956. 

Af tegnevejledningen fra 1968 fremgår, at: 

"Bygninger tegnes som regel ikke på kort i M. 1 :4000. 
Bygninger på kort i 1:2000 og større målforhold tegnes kun efter nær
mere ordre, og da som re~el på en speciel bygningsplan, så bygningerne 
kan trykkes i en anden farve end sort. 
Ved farvelægning af bygninger benyttes rød akvarelfarve (carmin)," 
( 103), 

Fra 1970 bliver bygninger, som nævnt i citat nr. 101, ikke læn

gere medtaget i matrikelkortene. 

(102): "Den gule Ordrebog", p. 137 

(103): Tegnevejledning, Kortomtegningen 1-10-1968, side B-1. 
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15. VEJE. 

På Rytterkortene fandtes veje i mange afskygninger gengivet, 

samlingen af signaturer kan ses i figur 43. 

:'"'"' ......... --;... 

_ ...... ____ .. 
-:- ~ 

......................... ------ .. ---

-...... _ .. . 

l•- Vc:1'c , v-:;c , Zw.3<- <>J N.,,rk V'iJ'<, :Ki>•1•- 03 Lofld<,11:,J'e 
~. O,'.J ""4 '< ll<-.:i <. • 

.)..(.,..inild.i9cV'"J'c, (<u>d~ %'c, v.;. , ~ ~., l,a'kl-,. ~ ""°"" VcJ<, l,o"°"• o, Mo,...._ WJ< . 

Figur 43: Signaturer for veje i Rytterkortene, 1768-72. (Tegning MLB). 

Med hensyn til farvelægning af vejene kunne umiddelbart ingen 

regler findes ud fra gennemgangen af kortene, der benyttedes 

grå, gul, lysebrun og brun farve uden særlig systematik. 

) Thomas Bugge anbefaler: 

( 104) . 

SJ3ricne f'uube anCægg(J 
,rrer mcb tpt1bt Umbra. 

altså ganske svarende til, hvad der var iagttaget i Rytter

distriktskortene. 

Den 13. december 1793 kommer en "Forordning om Vei~Væsenet 

i Danmark". 

Ordlyden af denne forordning forefindes med Erik Hørups af

skrift i hans (private, nu i Matrikelarkivet beroende) samling 

(104): Thomas Bugge (1795) p. 512 
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af jForordninger 17?3-1811''. Den indledes således med den for ti

den karakteristisk "blomstrende sprogbrug: 

·"Da det er nødvendigt at Veiene (til Beqvemmelighed for de Reisende, og 
til Fordel for Landboerne, i Henseende til deres Producters og Varers 
lettere Frembringelse) allevegne sættes i saa god og brugbar Stand som 
Nueligheden og ethvert Steds Leilighed tillader; saa har Kongen i dette 
almennyttige Øiemærke og med Hensyn paa Orden og Virksomhed i sammes 
Udførelse, tilsluttet ved en almindelig Anordning om Vei=Væsenet i Dan
mark, ikke alene at fastsætte de Regler, efter hvilke Anlægget skal 
skee, og Arbeidet fremmes, men endog nøiagtig at foreskrive de Pligter, 
som paalægge alle Vedkommende i dette Tilfælde. Ved disses bestemmelse 
er fornemmelig iagttaget at de med denne Foranstaltning forbundne Byr
der lignes og fordeles saaledes_, at de blive saa lidt trykkende, som 
mueligt; Kongen paatvivler derfor ikke, at jo enhver af Undersaatterne 
med vedbørlig Nidkjærhed, Velvillighed og Lydighed, efterkomme Hans, 
paa fornævnte Grundsætning liggende, og til Landets gavn sigtende, Bud, 
hvilke er følgende:" 
(105). 

Forordningen er omfattende, den indeholder ialt 97 paragraffer. 

Vejene inddeles imidlertid i 3 klasser: Hovedlandeveje, mindre 

(105): Forordninger 1733-1811, samlet af E. Mørup. 



) 

) 

landeveje og biveje: 

"Hoved=Landeveje ere de, som forbinde en Provinds med en anden. Hin
dre Landeveie kaldes de, som ikkun føre enten fra en Kjøbstad til en 
anden, eller til almindelige Færge= og Ladesteder, ·eller og tjene en 
heel Landstrækning som Vei til nogen betydelig Kjøbstad. Alle øvrige 
Veie er Biveje, som efter deres forskjellige bestemmelser have Navn 
af Sogne, Kirke og Nølleveie o.s.v." 
(106). 

Denne vejforordning korn som resultat af foranstaltninger til 

opmåling, anlæggelse og forbedringer af vejnettet, som blev på

begyndt i sidste halvdel af 1700-tallet. 

Jørgen Nybo Rasmussen (1985) giver et rids af forholdene og en 

gennemgang af de arkivalier, der findes i Rigsarkivet vedrørende 

vejkortene. Generalvejkornrnissionen (1778-1808), der foretog op

måling og kortlægning i 1:20 000 med henblik på afsætning og an

læggelse af nye veje, talte blandt sine medlemmer Chr. Ditlev Re

ventlow, som lavede udkast til 1793-Vejforordningen (107). 

Noget tyder på, at flere af de landmålere, der senere deltog 

i matrikuleringen, tillige har bistået ved Generalvejkornrnissionens 

opmålinger indtil 1808. Nybo Rasmussen betegner årene 1808-1834 

som en stilstandstid for vejbyggeriet; og selv om Englandskrigen 

og Statsbankerotten også skabte vanskeligheder for matrikulerings

arbejdet, så fortsatte dette dog i denne periode. 

Med hensyn til vejes skyldsætning i den nye matrikel skrives 

der i Rentekarnrnerets ordre til Overlandinspektør Ehlers (13. april 

1805).; 

"I Henseende til den Jord, som optages af Veie, da antages at de 
Veie, som tjene til almindeligt Brug, som uden Forandringer skul
le vedblive, eller med eet Ord:de Veie, som Veiforordningen af 
13de December 1793 Bde § omhandler, ikke skulle komme i Betragt
ning ved Matriculeringen, ligesaalidet som Gaderne i Byen, und
tagen i ovennævnte Tilfælde, hvorimod det forstaar sig, at de Veie 
som ere blot til Nytte for Jordbrugerne selv af den Lod, igjennem 
hvilken de løbe, maa medtages ved Skyldsætningen, ligesom den 
øvrige Jord i Lodden. 

Forsaavidt det ommeldte Slags af Veie, hvilke ikke skal med= 
tages i Skyldsætningen, ikke ere frahegnede de Jordlodder, som 
de paastøde el)er løbe igiennem, antages deres Brede efter Vei=
forordningens Forskrivt, og forresten anmærkes paa det vedkom
mende Kort og i Protocollerne, hvorledes veienes Areal er exipe.:::
ret. Arealet for Hegnet med disse Veie, hvilket tilhører den paa= 
stødende Jordlod, medtages ved Natriculeringen af den Jordlod 
som Byrden af Indhegningen paal igger. Bygge= og Haugepladser i 
Kjøbstæderne skulle, forsaavidt de ere satte i Grundtaxt, ikke 
sættes i Hartkorn." 
( 108). 

(106): Forordning af 13. dec. 1793, 1 kap, §1. 
(107): Jørgen Nybo Rasmussen (1985) p. 217 
(108): Rothe (1844) p. 71. 



Den omtalte§ 8 i 1793-Vejforordningen P.r gengivet i bilag 12. 

Det fremgår her, at hovedlandeveje fastsættes til 20 alen inden

for grøfterne; fngen landeveje må være mindre end 12 alen, men 

iøvrigt 12-14 alen excl. grøfter. Biveje i almindelighed 8 alen, 

indgrøftede køreveje dog altid 10-12 alen. 

I Matrikelinstruksens §1 står om fritagelse for skyldsætning 

under punkt c: 

"c) Veie, som ere til offentligt og almindeligt Brug eller til Brug 
for flere end den i hvis Jordlod de ligge;" 

(109). 

Det fremgår af§ 10 i Instruksen, at arealet af de skyldsæt

ningsfri veje skal specificeres i beregningerne - dvs. "maae fra

drages i Beregningen med den Brede, de nu have" - hvis bredden er min

dre end bestemt i 1793-Forordningens § 8, dog med den der fore

skrevne største bredde. Hegn mod vejene skal skyldsættes undta-

yn hvor hegnsarealet tilhører vejen - nemlig hoved- og mindre 

landeveje. 

I Tillægget til Matrikelinstruksen fra 1807 fremgår af post 

13: 

) 

I Ø\·rig:t rnnnc islcdctror efter lnstructioncns 10. ~ nl soj:l'c Yrjcncs 
virkclii:::c Breder, eller nnnr denne bcfnndtcs min<lrc, end den ,·cd 
Fr. 13. Dec. 1i93 dens 8. § er hcsleml, cl:i ni folftC denne ForonJ
nin~s BcslL•mmclse, for Fr~mtidcn nnt:1gcs fulgcn<lc Dn·cler for alk 
\'eje, nemlig: ror Hon•dlunde\'Cjc IIIL'd deres (iroflcr :rn Alen, for 
mindre Lnndcvcje med deres Groflcr 22 AIL•n, for Sogne-, Hy-, Kirke
og Mollcvcjc 12 Alen, og for undre private Ycjc, som ikke kom1111.· 
under nogen nf foranforte Benævnelser, men crc til Urug for cnkl'II 
;\lnnd eller for en By til dens E~glod<ler, Ton·cloddcr, On.·Tdre,· 
eller deslige, (i Alen. - Hov\"cje og andre Veje pna Ho,·cdgaard.'>· 
marker, som ere til Brug for Ho\'c<lganrdcn alene, heho\'e ligesaa· 
lidl nt antegnes µan Korternc eller frndrages i Beregningerne som 
de \'eje i en Bondeganrds Lod, :mm crc at'rne til Drui-t for Gnankn 
sch·. 

(110). 

Med denne ordre bliver vejbredden fastsat i kort og beregnin

ger efter standardiserede retningslinjer uden hensyn til deres 

aktuelle bredde i marken. Derved sparedes en del opmålingsarbej

der, og de vejbredder der findes angivet på matrikelkort er alt

så ikke udtryk for faktiske forhold, men alene en klassifikation 

inden for 4 vejtyper: 

Hovedveje med grøfter: 30 alen (ca. 18,8 m) 

Mindre landeveje med grøfter: 22 alen (ca. 13,8 m) 

Sogne-, by-, kirke- og mølleveje (biveje): 12 alen (ca. 7,5 m) 

Andre private veje: 6 alen (ca. 3,8 m) 

(109): Matrikclinstruksen af 1~. Juni 1806, § l. 
(110): Tillæg til Matrikulsinstrukscn af 31. ~!arts 1807, post 13 
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Figur 44: Signaturer for veje, 1783 ff. 

I figur 44 ses signaturer for veje, som de er angivet i kort

signaturtavlerne siden 1783. Mads Rasmussen har 3 vejsignaturer: 

Almindelige veje, indgrøftede veje og veje med alle. Arctanders 

tavle, der desværre i mange tilfælde er utydelig i sin gengivel

se og derfor er tilføjet min tolkning af signaturernes udseende, 

viser kongeveje som retlinede (indgrøftede ?) veje, hvorefter 

følger store landeveje, veje mellem byer (lidt smallere, dobbel

te linjer), mark- og skovveje (punkterede, dobbelte linjer) og 
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gangstier (punkterede linjer). Den kronologisk set næste signa

tursamling er Lumholtz-tavlen fra 1860'erne, som slet og ret vi

ser signaturer for veje uden nærmere forklaring - blot afgrænset 

af forskellige typer indhegninger. 

Grundet det utilfredsstillende ved denne tidsmæssige lakune 

er der foretaget en gennemgang af herred 96 samt halvdelen af 

herred 119 (ialt 109 kort), med henblik på at afklare, hvorle

des de forskellige vejtyper er anført på kortene. 

Resultatet fremgår af figur 45. 

Ho11-~itJtj M/Jl'Ø/le,· · 3? a/e;, ____ _.!.._5-5,5 "'"' .t ................... 
!1ifldr.e latd~ m.~: 2~al&v 

8ivtjt: /2aJe,, I - I, 16 m.m't,:::,::.~::.::. .. ..._ -.·::::..•::.::-: . .:: 

----=-- e. ,,r; ... .t ,,,,...,*' 

Figur 45: Angivelser af de 4 typer veje på originale kort fra Mols Her
red (96) samt halvdelen af Hanmerum Herred (119) - ialt 109 kort. Vej
ene var alle farvet gule eller lysebrune. Tegning MLB. 

Alle vejene er farvet gule eller lysebrune, dog kan undtagel

sesvis grå farve forekomme på ældre, genbrugte kort. 

12- og 6 alensvejene er langt de oftest forekommende, og de 

angives i forskellige variationer, men når vejtyperne kan skel-

nes fra hinanden, er det alene fordi bredden er anført på kortene. 

Den bredde, som de pågældende vejtyper oftest er tegnet·med på 

kortene er i fig. 45 angivet i ca. millimeter. 

30-alenvejene (ca. 18,8 m) er anført med en bredde af 5-5,5 mm, 

altså i målforholdet 1:4000 svarende til 20-22 m 

22-alensvejene (ca. 13,8 m) angivet med en bredde af 4-4~5 mm, 

altså svarende til 16-18 m 

12-alenvejene (ca. 7,5 m) angivet med en bredde af 1-1,5 mm, 

altså svarende til 4-6 m 

6-alensvejene (ca. 3,8 m) angivet med en bredde på 1-1,5 mm, 

altså svarende til en bredde på 4-6m i målforhold 1:4000. 
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Der findes ekstreme tilfælde af afvigelser mellemvejtypernes 

bredde og den bredd~man kan måle sig til ud fra kortene. Et så

dant eksempel ses i figur 46. 

Figur 46: På original 1-kortet over 119-16, Taarup, opnålt år 1800, er 
vejenes bredde rettet ved matrikuleringen i 1817. Disse 2 udsnit viser 
de to vej typer, der hhv. skal "Fradrages med 6 Alen" og "Fradrages med 
12 Alen". Oprindelig var de blot ca. 1 mn brede, men ved rettelse er de 
blevet omtrent 5 mn brede (altså 20 mi målforhold 1:4000) - svarende 
til en overdrivelse på 3 til 5 gange !! 

I figur 45 sås tillige, hvad der må tolkes som ''indgrøftede 

veje" i forbindelse med alle 4 vejtyper, og i en række andre til

fælde er linjer, punktering eller prikker erstattet af signaturer 

for hegn: Stengærder eller oftere risgærder. 

~et kan forekomme, at veje på kortene, især genbrugte udskift

ningskor~, er slettet under matrikuleringen. Det kan imidlertid 

næppe afgøres, om dette skyldes at de ikke er skyldsætningsfrie 

(og derfor ikke skal fradrages), eller om de faktisk ikke eksi

sterede på matrikuleringstidspunktet - formodentlig vil begge 

tilfælde forekomme. Således indeholder kortet 96-07, Isgaard Ho

vedgaard adskillige veje, som alle er slettet; og ser man efter 

i Arbejdsjournalen, vil man finde at ingen veje i dette ejerlav 

(som jo .er en hovedgård) er fritaget for skyldsætning (jfr. ci

tat nr. 110). 

På den anden side kan man godt forestille sig, at veje som 
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fandtes før og lige omkring tidspunktet for udskiftning af en 

landsby senere er blevet sløjfet, fordi de efter ændringerne lå 

ubekvemt. 

I praksis har man under 0 matrikuleringen i Arbejdsjournalen an

ført de veje, som skulle fritages for skyldsætning, et eksempel 

ses i figur 47. 

Figur 47: "Veiene over denne Byes Jorder som fra Skyldsætning undtages 
ere:-

Litr a, Vei vesterst i Marken imellem Egens og Agrie fradrages med 12 Al. Bredde 
b vesten fra Byen til Wrinders 

Endvidere bliver fra Skyldsætning at undtage Byens Gader. I:C:Ll.itken" 
Kilde: Arbejdsjournal nr. 96, Mols Herred, Grønfeldt By, Agri Sogn, p. 30. 

På kortene er vejene altså angivet med forskellig linjeføring 

og forskellige bredder, men alle med gul eller lysebrun farve. 

Imidlertid findes der åbenbart en regel om, at vejene ikke må 

skygges på begge sider (i afsnit 10 blev forklaret, hvorledes 

linjer, der danner skel blev forsynet med en farvet skygge). 
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Original 1-kortet fra 19-01, Basballe (opmålt og udskiftet 

1791) forekommer rød skygge på begge sider af vejene, men den 

ene skygge er strøget med små, sorte tuschstreger. I et kopikort 

fra 1848 (se figur 48)· ses det samme, her er skyggerne dog grå. 

I 
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<- ju-tc ~ /~ ' .• 
) Figur 48: Blandt original 2-kortene findes et kort over 46-04, Vindeby By, 

kopieret 1848 af El. Lind. Kortet er påtegnet "Ubrugeligt", og en mulig 
begrundelse er noteret på kortet: "NB Veiene maa ikke skygges paa begge 
Sider". Som det ses, er skyggerne slettet på den ene side med den sæ::lvan
lige metode:Små fine tuschstreger på tværs. 
Berrærk iøvrigt at vejene rrærket "6 Al" (øverst) og "12 Al" (nederst) beg
ge er tegnet med samne, stærkt overdrevne bredde. 

Kortet er påtegnet "Ubrugeligt" og forklaringen er muligvis at 

vejene ikke måtte skygges på begge sider. Et andet kort blev der

for kopieret i 1854, men da 1848-kortet lå arkiveret som origi

nal 2 var dette et af de tilfælde, der måtte undersøges i forbin

delse med registreringen i 1985. Bilag 13 viser, hvorledes for

holdene dengang blev afklaret; i hvert fald har 1848-kortet al

drig været gyldigt som matriklekort. 
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Tegnereglementet fra 1911 skriver om veje: 

' 
• . . Veje, som enten lo~e langs med eller stade til Groonsen for den Lod, som skal 

ko~~r~, d~edta.fs paa K?pien, og Optrækningen skal tydelig vise, om Vejen er beregnet 
me 1 0 ens real eller ikke. Ved Kopiering af Lodder, langs hvis Grænse forer en Vc' 
~.~r 

8
e: b?regnet ;ed i Loddernes Arealer, skulle derfor Ske!linierne forlænges over Veje~ 

d
1
• pærmkgspunkte

1
rne med den Side af Vejen, der danner Grænsen for Arealerne oa 

isse un ·ter s ·u le omkredses. ' o 

(109). 

Af post 4 i samme tegnevejledning fremgår, at veje (samt sand

og lergrave) skal farvelægges med brændt sienna. 

I 1938 sker der det, at vejene fremover skal ajourføres med gul 

farve på matrikelkortene; men ved senere kopiering og omtegning 

bliver de som sædvanlig farvet brune: 

(110). 

(109): Tegnevejledning fra 1911, post 2. 
(110): Den gule Ordrebog, p. 83. 
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Tegnevejledningerne fra 1968 og 1984 er noget mere fyldige 

med hensyn til forh.oldsreglerne v_ed tegning af veje, blandt an

det bliver nogle vejtyper defineret, nemlig: 

1. Matrikuleringsveje: De veje, som ved matrikuleringen blev 

indtegnet på det originale matrikelkort, og som ikke sene

re er ændrede, dvs. de 4 grupper: 30-, 22-, 12- og 6 alen

veje. 

2. Udstykningsveje: Veje, der er udlagt med en bestemt bred

de (angivet i alen eller meter) som adgangsvej forudstyk

kede parceller. 

3. Offentlige veje: Hovedlandeveje, landeveje eller biveje, 

som er optaget i vejregisteret for offentlige veje. 

Desuden bruges betegnelsen ''Udskilte vej~'om veje, der er ble

vet fraskilt fra de ejendomme, de fører hen over, således at de 

vises med deres faktiske grænser (dvs. som skel med kredse); de 

er særskilt matrikulerede, hvilket be{yder at de er forsynet med 

''vejlitra'' (ikke matrik~Lnumme~), et bogstav med kursiv i anfør

selstegn, f.eks "a". 

Om tegning af veje står i tegnevejledningen for 1984: 

"Tegning. 

Svær fuldt optrukken linie. 
Når vejgrænsen er sammenfaldende med sikkert/usikkert skel. 

Tynd fuldt op trukken 1 i.ni e. 
Når vejgrænsen er sammenfaldende med vandløb, kystlinie og.dige m.m. 

Tynd punkteret linie. 
Når vejgrænsen ikke er sammenfaldende med sikkert/usikkert skel, vandløb, 
kystlinie og dige m.m., samt ved udvisere." 

(111). 

) Vejene skal fortsat farvelægges med brun akvarelfarve. 

I 1845 kommer den første "Forordning ang. de Regler som blive 

at iagttage med Hensyn til Grundafstaaelser m.m., i Anledning af 

Jærnbaners Anlæg i Danmark." 

De første jernbaner blev anlagt efter matrikuleringen, og ma

trikelinstruksen samt de ældre signaturtavler indeholder derfor 

intet herom. 

Imidlertid er den måde, hvormed jernbaner tegnes på kortene, 

meget stabil. På original 1-kortene (f.eks de 11 kort, der er 

ajourført med København-Roskilde-jernbanen ved MCJ 1847 nr. 1761) 

er jernbanens grænser vist med fuldt optrukne linjer, forsynet 

(111): Tegnevejledning fra 1984, p. V-2b. 
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med rød skygge; og jernbanearealet er gråfarvet. 

Tilsvarende ses i tegnevejledningen fra 1911, hvor fremgangs

måden formaliseres på tryk: 

"Grænser for .Jærnbaner vedlægges en smal, rød Skygge (Karmin)". 
(112). 

og med hensyn til farvelægningen: 

"Jærnbaner farvelægges med svag sort Tusk". 
(113). 

I 1968-tegnevejledningen er farvebeskrivelsen ændret til ''grå 

akvarelfarve (lamp black)" (114), men skyggelægning er forsvundet 

lige som for skellenes vedkommende ved overgangen til tryktema

trikelkort efter 1925. 

( 112) : 

(113): 

(114): 

Tegnevejledning fra 1911, post J 
ibid. post 4 

Tegnevejledning fra 1968, p. H-I-J-1. 
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16. KØBSTADSMATRIKULERINGEN. 

Det, der hidtil er skrevet om 1844-Matriklen gælder først 

og fremmest kortene over landområderne med landsbyerne. Køb

stæderne var nemlig fra gammel tid fritaget for hartkornsbeskat

ning af bygrundene. Derimod blev købstædernes jorder matrikule

ret på sædvanlig vis. 

P.F.Schou (1901) indleder sit 4. kapitel med følgende af

klaring af begreberne: 

" Kjøbstandens Territorium indbefatter Kjøbstadsgrunden og Kjøb= 
stadsjorderne; om disse tvende Bestanddele af Territoriet gjælde 
i flere Henseender forskjellige Regler ... Kjøbstadsgrunden (den 
egentlige Kjøbstadsgrund, Bygrunden, de indenbys grunde, Bygge= 
pladserne eller, som det hedder i Frdg. 28 Jan 1682 § 10 "Kjøb= 
stadens Begreb") er den sammenbyggede By, hvis grund med derpaa 
værende Bygninger tidligere var sat i Grundtakst, hvoraf Skat til 
Kjøbstadskommunen beregnedes, ... , i Modsætning til Kjøbstads= 
jorderne (Byjorderne, Markjorderne, Forstæderne, de udenbys Grun= 
de, som ligge til Byen), som fra gammel Tid ere satte til Hart= 
korn". 
(115) . 

Med hensyn til grænsen mellem bygrunde og jorder skriver 

Schou: 

"Det overlades til Matrikulerlngs=Kommissionen at bestemme Græn= 
sen for, hvad der skulde betragtes som Bygrund og som saadan alde= 
les fritages for Skyldsætning; hvis der indenfor denne Grændse 
var nogen Jord beliggende, hvorpaa Hartkorn hvilede, da maatte den 
ogsaa medtages til Skyldsætning; der gaves Kommissionen Anvisning 
paa efter Omstændighederne at vælge den samme Grændse, som for 
hver Kjøbstad var bestemt for Told= og Konsumtionsvæsenet. Den= 
ne Grændse (Kjøbstadens indre Grændse) kan til enhver Tid foran= 
dres af Administrationen, og nogen Betingelse herfor er det ikke, 
at vedkommende Grundejere give deres Samtykke til Forandringen." 
(//6). 

) Schou nævner nogle eksempler fra ældre forordninger, hvor 

der skelnedes mellem bygrunde og jorder: Handel og værtshus

hold måtte ikke drives på jorderne (1682); i 1811 indskræn

kedes den næring, som måtte drives på jorderne til håndværk, 

det forbydes udtrykkeligt at drive handel, brændevinsorænderi 

og ølbryggeri. Forbudet mod ølbrygningsanlæg på købstadsjor

der blev imidlertid ophævet i 1851, og i Næringsloven af 23. 

december 1857 gøres der ikke længere forskel mellem købstads

grund og købstadsjord. 

Med hensyn til værnepligt skelnedes, således at sønner 

af forældre, der boede på købstadsjord og ernærede sig ved 

(115): P.F.Schou: Kjøbstædernes Forfatning og Styrnlse, Kbh. 1901 p. 30-Jl. 

(Uh): ibid. p. Jl. 
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jorddyrkning (dvs ikke drev borgerlig næring), blev anset som 

værnepligtige (Plakat af 1802, Frdn. af 1829) - dette bortfaldt 

ved senere lovgivning om almindelig værnepligt. Desuden skulle 

beboere af købstadsjord ikke betale den "Konsumptionsafgift" 

(fra 1797, ophævet 1851), som var pålagt varer ved indførsel i 

købstædernne. 

Grundtaksterne fra 1682,, som Schou nævner, baseredes på 

grundens størrelse, dens beliggenhed for næring og brug og 

bebyggelsen. I mange tilfælde var der sket delinger af grund

ene uden fordeling af grundtakst, men fr~ 1790 krævedes opmå

ling af grunden og fordeling af grundtakst før nye skøder måt

te tinglæses. Købstæderne havde således deres eget matrikelsy

stem, der sorterede under Kommunalbestyrelsen. 

Imidlertid voksed~ købstæderne, bebyggelsen bredte sig 

gradvist ud på de omliggende jorder, dvs ud på de hartkorns

) pligtige arealer: 

" Uagtet det maatte ansees som regel, at Hartkornspligtige Jord= 
lodder ikke kunde sættes i Grundtakst, var det dog antaget, at 
Bygninger, som opførtes paa saadanne, umiddelbart op til Kjøb= 
stadsgrunden liggende Lodder, vilde være at sætte i Grundtakst, 
dog at dette, i Betragtning af den Grunden paahvilede Hartkorns= 
byrde, skul de skee med nogen Noderation (Kane. Skr. 17. Marts 
1827, 19. April 1834)." 
(111-J. 

Grundtaksterne, bygningsafgifterne og beskatningssystemet 

for bygrundene i købstædern~ var, efter Schous beskrivelse 

p. 219 - 233 i forvejen ikke helt enkelt, og endnu mere ind

viklet bliver det øjensynligt med den ovennævnte afgift på de 

fremvoksende sammenbyggede arealer på købstadsjorderne. Situa-

) tionen var ikke holdbar i længden, og ved Lov af 11. februar 

1863 om den kommunale beskatning i købstæderne udenfor Køben

havn bortfaldt skatteligningen for Grundtakst. I stedet skulle 

følgende ske: 

" § 4. Al til Kjøbstaden hørende Grund skal, forsaavidt dette 
ikke er skeet (Kjøbstadsjorderne), sættes i Hartkorn. 

Hvor Kjøbstaden er bleven udvidet ved Bebyggelse af dens hart
kornspligtige Jord, bestemmer Indenrigsministeriet, efter Forslag 
af Kommunalbestyrelsen, Grænsen for den sammenbyggede Stad, og al 
under samme indtagen Jord skyldsættes paa samme Maade som den e
gentlige Kjøbstadsgrund. 

Skatter til Statskassen af den hartkornspligtige Jord, som over
gaaer til Kjøbstadsgrund, overtages af Kæmnerkassen." 
(l/8). 

Situationen er altså følgende: I Matrikelarkivet findes kort 

(li•): P.F.Schou (1901) p. 34. 

(ug): Samling af Love og Cirkulærer m.v. 1935 p. 749-750. 

J:iidll JJj[Jj Ib ' w.w: : ms : • 1 41z.:::: it .&i 
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over de under købstæderne hørende jorder, vænger, overdrev m.v. 

der som hartkornspligtige arealer blev.matrikuleret efter 1844-

Matriklen. På disse kort i målforholdet 1:4000 kan sommetider 

ses omridset af bygrundene, men ingen detaljer; i enkelte til

fælde ses små enklaver af hartkornspligtig jord inden for ''by

grænsen". 

Man kan på disse original 1-kort i mange tilfælde konstatere 

udstykningsaktivitet på de arealer, der grænser op til bygrun

dene, en aktivitet, der fortsætter på original 2-kortene, der 

ofte er den generation, som er gyldig på tidspunktet for matri

kuleringen af bygrundene (1863-1875). Her kan man endvidere se 

de arealer, der blev indlemmet som bygrund, idet de oftest er 

indkredset med rødt med påskrift ("Bygrund"). 

I den forbindelse opstår begrebet "berigtiget matrikelkort", 

nemlig da landinspektørerne efter opmåling af bygrundene i 1:800 

skal undersøge de gamle kort over markjorderne og berigtige even

tuelle uoverensstemmelser (samt den fastlagte grænse for det 

sammenbyggede område som indlemmes): 

"§ 6. Over de til Kjøbstaden henhørende Jorder tilstilles der de 
Landinspekteurer, hvem Indenrigsministeriet har overdraget Kjøb
stadsgrundens Natrikulering, en Gjenpart af Natrikulkaartet med 
tilhørende Udskrift af Hatrikulberegningen til Undersøgelse. 

Forsaavidt disse Documenter ikke stemme med den nuværende 
Fordeling af Kjøbstadens Jorder, har Landinspekteuren .efter nøi
agtig Eftermaaling paa Harken at berigtige Kaartet og i Henhold 
til de i sin Tid paa hvert enkelt Taxtstykke satte Taxter at om
fordele det di paagjældende Eiendomme efter den nugjældende Ha
trikul paahvilende Hartkorn og Gammelskat." 
(119). 

Årsagen til dette er, at ajourføringen af købstadsjorder 

) ikke var så punktlig som de øvrige ajourføringer, eftersom en 

simplere fremgangsmåde ved deling af købstadsjorder havde væ

ret gældende indtil 1863. Nu skulle der imidlertid indføres 

ensartede regler for udstykning m.v., og en opsamling af for

andringer med en berigtigelse af markjordskortenes situation 

måtte foretages forinden. 

Imidlertid er der en række detaljer, særlig af topografisk 

art, som ikke bliver ajourført på matrikelkort (dette bliver 

tillige behandlet andetsteds i denne rapport), disse forhold 

bliver ikke berigtigede: 

"Ned hensyn til de Forandringer, om hvilke Naaleren saaledes 
paa den ene eller anden Naade kommer til Kundskab, har han at 
opmaale de ved Forandringerne fremkomne nye Skjel. Ved denne 

(tt't): Uddrag af Lov om den kommunale Beskatning i Kjøbstædernc udenfor 
Kjøbenhavn. Indenrigsmin. 11 Feb. 1863, § 6. (Saml. af Love, 1935 p.750} 
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Opmaaling bliver at iagttage, at paa matrikulskortene kunne i Reg
ken kun Skiellene, men ikke andre paa Kortet antydede Gjenstande 
ansees paalidelige, og at alle Maalinger, som foretages for at be
stemmene nye Skjel eller tor at aflægge Linier, fra hvilke yder
ligere Maalinger kunne foretages, derfor maae knyttes til de paa 
Matrikulskortet antegnede Skjel og faste Punkter i disse. 

De i Marken udmaalte Linier antydes med Punkter paa Kortet og 
v#t;krives den ved f/aalingen udfundne Længde. Kartets Indkrympning 
beregnet efter Prøvelinier, men ikke etter Haalestokken, maa selv
følgelig tages i Betragtning ved de Constructioner, som i denne 
Anledning skulle udføres." 
(/20). 

I slutningen af citatet påpeges, at indkrympningen skal be

regnes efter prøvelinjerne - her er altså et tilfælde, hvor de 

kopierede prøvelinjer er brugt - en indlysende nødvendighed når 

målingerne skulle konstrueres ind på kortet (jfr. afsnit 6 om 

kortprøven). 

Indmålingen skete på den kopi af matrikelkortet, som landin-

spektøren havde med, og når denne situation sammen med de nymål te 

bygrundskort i 1: 800 var stadfæstet af Indenrigsministeriet, 

blev den overført på det p.t. gældende matrikelkort; de "be

rigtigede matrikelkort'' henlagdes derefter i arkivet. 

På figur4q ses et lille udsnit af kortet over Slagelse Køb

stads jorder, K-14, for perioden 1857-1875. Der ses tydeligt 

en udstykningsaktivitet, især mod nord og sydøst, af købstads

jorder, der grænser op til bygrundene. Disse tæt bebyggede om

råder blev efter købstadsmatrikuleringen (som i Slagelse fandt 

sted i 1867) indlemmet som bygrunde, og den berigtigede grænse 

er indfarvet med rød. Det er iøvrigt langt fra altid, at man 

på kortene over købstadsjorderne kan få indtryk af gader og 

) bygninger inden for bygrundene, og hvor pålidelige disse rids 

er, ved jeg ikke. 

Mens købstædernes jorder og markjorder var således var kort

lagt i 1:4000 fra 1800-tallets begyndelse, skulle selve bygrun

dene kortlægges efter Lov af 11. februar 1863. 

Disse nye kort skulle være i målforholdet 1:800, dvs 5 gange 

så stort som de hidtidige matrikelkort; de skulle vise ejendoms

skel, bygninger, gader og vandløb m.v. 

Formålet med kortlægningen var en hartkornsansættelse af by

grundene til delvis afløsning af de ældre beskatningssystemer, 

og der skulle derfor ske taxation af jorden. Da en egentlig 

taxering ikke i alle tilfælde var mulig eller hensigtsmæssig, 

(lit,): "Købstadsmatrikleinstruksen" § 10. 
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Figur~9. Udsnit af kort (formindsket) over Slagelse Købstads Jorder, K-14, 
for perioden 1857-1875. Skønt det langt fra altid er tilfældet, ses her om
ridset af bygninger og gader inden for købstadens bygrunde. I udkanten, navn
lig mod nord og sydost, ses mange udstykninger af tidligere markjorder som 
efter købstadsmatrikuleringen (1867) blev indlemmet under bygrundene. Den be
rigtigede grænse er optrukket med rød. 
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Figur So. Udsnit af Køge Købstads Bygrunde, K-02, 
stadfæstet 1865, samt udsnit af Lumholtz signatur
tavle (ca. 1860), der tydeligvis har dannet for
billede. Kortet er farvelagt: Bygninger er rosa, 
veje lys brune, og haver svagt grå, farverne 
er ikke gengivet her. ~lålforhold ·1:800. 
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blev det besluttet, at: 

"alt det Areal, som er bebygget eller indtaget til Gaardsrum, Op
lagsplads eller Have, ansættes til Taxt 24, resten taxeres efter 
de for Jords Bonitering almindelig gjældende regler." 
( I.ZI) , 

Selve kortene skulle som de øvrige matrikelkort bruges til 

arealberegninger, og det var derfor vigtigt at fastlægge skel 

og grænser mellem taxtstykker. Om fastlæggelsen af disse står: 

"§5. Er Skjellet m?lletn tvende til hinanden grændsende Grunde ikke 
betegnet med kjendeligt Hegn, saasom Plankeværk, Stakit el. des]., 
som ingen Tvivl efterlader om Skjellets rette Beliggenhed, har Maa
leren hos de paagjældende Naboer at søge den manglende Oplysning. 
Bestaaer Hegnet af Steengierde, Jordvold eller en lignende Gjen
stand af større Bredde, betragtes Hegnets Midtlinie som Skjel, ind
til Andet oplyses. 

Er der Uenighed imellem Naboerne om Skjellets Beliggenhed, paa
viser Enhver.det Skjel, han anseer for det rette. Det omtvistede 
Areal opmaales og matriculeres som en særskilt Eiendom og henstaaer 
som saadan, indtil Uenigheden ved mindelig Forretning eller Domsto
lenes Medvirkning finder sin endelige Afgjørelse." 
(IJ2). 

Bygrundskortene frembyder ikke de samme forvirrende indtryk 

af detaljer og mangfoldige vidtløftigheder, som de første ori

ginale matrikelkort; de er derfor umiddelbart mere "letlæse

lige'' for en nutidig bruger. Man kan endvidere tydelig se, at 

sb:u1dardiseringen er slået igennem, og Lumholtz' 

fra omkring 1860 har sat sit præg. 

signaturtavle 

Man interesserede sig først og fremmest for fastlæggelse af 

skellene, men kortene giver tillige oplysning om arten: F.eks 

stakit, plankeværk, mur, levende hegn (hække) etc. Figur So 
som gengiver et udsnit af Køge Købstads Bygrunde, 1:800, kan 

give et indtryk af disse bygrundskorts udseende. Det er tydeligt 

.1t Lumholtz' signaturer for mur, plankeværk og stakit er benyt

tet. Kartet er desuden farvelagt; herom står i Købstadsinstruk

sen: 

"§ 7. Paa Kortet fremhæves Skjellene mellem de forskjellige Eien
domme noget stærkere end de øvrige Linier og vedlægges en smal skygge. 
Bygninger anlægges med Rødt, Gader og Veie med en lys bruun Farve, 
Vandløb med Blaat." 
(/1J). 

Kirkegården er et eksempel på brug af en signatur, der ikke 

er "autoriseret" i nogen signaturtavle, men som vil være umiddel

bart forståelig på vore himmelstrøg. 

((~!): Lov om den kommunale Beskatning i Kjøbstæderne uden for København, 
11. februar 1863, § 5. 

(121..}: "Kobstadsmatrikelinst:ruksen" § 5. 
(l~): "Købstadsmatrikelinstruksen" § 7. 
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Nogle arealer skulle undtages for taxation: 

"il) Fæstningsværker; 
b) Jernbaner, Banegaarde, Kul- og Vandstationer samt andre Are

aler, der i Henhold til Fr. 5 Marts 1845 § 2 for bestandig 
ere afstaaede til en Jernbane; 

c) Kirker og Kirkegaarde; 
d) offentlige Pladser, gader, Torve og Veie; 
e) Canaler med tilhørende Trækveie, samt 
f) offentlige Vandsteder." 
(l2'f). 

Det ses da også af figur Se>, at kirkegården, torvet og "Kir

kestrædet" ikke er påført taxter, alle de øvrige bygrunde er taxe

ret til 24. 

Opmålingen skete efter mere moderne metoder; teodolit og vin

kelprisme var begge kommet på markedet efter 1844-Matriklens i

krafttræden. 

Metoden for kortprøve var også anderledes end ved de tidligere 

matrikelkort, idet en række punkter, beregnet ved deres koordina-

ter i et vilkårligt valgt, retvinklet koordinatsystem blev benyt-

tet til kortprøven: 

"§ 5. Den af Professor Oppermann (see Tidsskrift for Krigsvæsen 
1858, 1. Hefte) angivne Sammenligningsmethode anvendes nu paa 
Prøvepunkterne af klassen a, hvorved deels Feilene i de enkelte 
Punkters Beliggenhed, deels Middelfeilen i samtlige Punkters Be
liggenhed bestemmes." 
(/2~). 

Interesserede læsere vil sikkert med lethed på egen hånd kunne 

sætte sig ind i den oppermannske kortprøves finesser. 

Mens kortene fra 1844-matrikuleringen sommetider kunne være 

meget store, satte købstadsmatrikelinstruksen grænser for for

tatet: 

"§ 6. Forsaavidt Kortet over en Kjøbstad, naar det optoges paa 
et Blad, vilde faae en Længde af meer end 50 Decimaltommer eller 
en Brede af meer end 25 Decimaltommer, bliver det i Reglen at dele 
i flere Blade. Ved Delingen maa, saavidt muligt, iagttages, at 
alle Bladene for den samme Kjøbstad blive lige store og intet af 
dem mindre end 30 Decimaltommer i Længden og 20 Decimaltommer i 
Breden. Til Delingslinie vælges een eller flere Gader, veie eller 
deslige saaledes, at det kan undgaaes at medtage een Grund paa 
flere Blade; den paagjældende Gade eller Vei afsættes med sin 
ful de Brede paa begge Bladene. " 
(/~(.) . 

(12.~): "Købstadsmatrikelinstruksen" § 12. 
(1t.>): Instrux for Prøvelsen af de i Henhold til L. om den Communale Beskat

ning i Kjøbstæderne af 11 febr. 1863 (jfr. Instr. 17 April 1863) optagne 
Kort over Kjøbstadsgrundene sarnt af de berigtigede Matriculskort over de 
til Kjøbstæderne hørende Markjorder ( Indenrigsmin.) § 5. 

(tTh): "Købstadsrnatrikelinstruksen" § 6. 

il i i21l ttt .i 41 Z: i.Z.L•M'filA 
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Købstadsmatrikler og kort blev stadfæstet af Indenrigsmini

steriet; figuren nedenlor viser hvad der er påskrevet kortene 

over Køge Bygrunde, som blev stadfæstet 23 dec. 1865. 

FigurSJ ~ påtegning vedrørende stadfæstelse af købstadsmatriklen over Køge 
Købstads Bygrunde, K-02. 

Medens 1844-Matriklen først trådte samlet i kraft da materia

let for hele landet var færdigbearbejdet, så skete der en lø

bende stadfæstelse og dermed ikrafttræden af købstadsmatrikler

ne efterhånden som arbejdet skred frem. Når matrikel og kort 

.yar stadfæstet, blev kortet kopieret, og kopien "original 2" 
) 
blev straks taget i brug. 

På grund af det (sammenlignet med 1844-Matriklen) relativt 

korte tidsrum mellem kortprøve og stadfæstelse (for Fyns ved

kommende 2-4 år), finder man normalt ikke ajourføringer på ori

ginal 1-kort over bygrunde. Den p.t. kendte undtagelse er As

sens Bygrunde (K-34), der blev prøvet 1869 og stadfæstet 1875, 

og som indeholder påtegning med følgende ordlyd: "Landmaaler 

Hempel har i 1874 afsa L effec tue rede Omdelinger og Udstykninger". (121). 

(IH): M.L.Brandt (1986) p. 20. 
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17. NYMÅLINGER. 

Som nævnt i afsnit 16 blev købstæderne matrikuleret efter 1863 

og kortlagt ved opmåling med mere moderne metoder i målforholdet 

1:800. 

Desuden påbegyndte man nogle nymålinger, fortrinsvis af byker

ner i større landsbyer; idet disse bykerner på navnlig de mange 

genbrugte udskiftningskort var så unøjagtige, at de ikke kunne bru

ges, når udstykninger fik et større omfang. 

Udførelsen af disse nymålinger startede ifølge forskellige for

fattere allerede i 1860'erne (128), men det har indtil nu ikke væ

ret muligt at finde et eneste eksempel på disse tidlige nyrnålinger 

af landsbykerner, trods gennemsøgning af MCJ-registrene for årene 

1860 til 1870. Gennemgangen af disse registre var dog ikke forgæves; 

thi den resulterede i "genopdagelse" af to hidtil ukendte tegnereg-
·i • • . 

~ementer som vil blive omtalt nærmere i et senere afsnit. 

Mens det ikke er lykkedes at finde de tidligste nymålingssager, 

så indeholder Matrikelarkivet dog en samling registrerede nymålings

kort fra slutningen af 1870'erne til 1940'erne. Foruden landsby

kerner kan man her finde nyopmålte kort over inddæmmede arealer 

som f.eks Lammefjorden ved MCJ 1878 nr. 818 - her er kortene dog i 

1:4000. 

Instruktionerfornymålinger blev først nedskrevet ca. 1890 (129), 

målforholdet var lige som for købstadsbygrundene 1;800, og iøvrigt 

afviger disse kort i stil og udstyr ikke meget fra købstadskortene. 

Som eksempel kan tages nyopmålingen af Ballerup by. Bykernen 

blev opmålt .i 1885 af Lsp. A.G.Birk, og de til opmålingen knyttede 

Jger er arkiveret ved MCJ 1886 nr. 1106. Under opmålingen viste 

det sig, at nogle gadejordsarealer ved hævd var erhvervet af de da

værende besiddere; disse arealer skulle derfor matrikuleres og 

skyldsættes (se bilag 15). Dette er måske ikke typiskfornymålings

sager, men at der på forhånd herskede en vis usikkerhed om skel

lenes nøjagtige beliggenhed viser Nymålingsinstruksen fra 1890, 

idet der i§ 2 står: 

(128) : 
(129) : 
(130): 

"Ved Opmaalingen lægges med Hensyn til Skel og andre Forhold den paa 
Tiden for Opmaalingen bestaaende Tilstand til Grund." 
( 130) • 

F.eks: V.E.Pedersen (1951) p. 
Crone (1892/94) p. 159-162) 

ibid. p. 160. 

!il Gi 

110 eller A.V.Sørensen (1925) p. 79. 

311 iii L i. it& .. ;; MAS 
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Den landinspektør, der skulle forestå opmålingen, medbragte et 

rids af bykernens afgrænsning, kopieret efter det ibrugværende ma

trikelkort. Når sagen var afsluttet og de nye kortplaner i 1:800 

var revideret og godkendt til ibrugtagning, blev de nyopmålte area

ler indkredset med rødt på det for tiden gældende 1:4000-matrikel

kort som vist i figur 52, og forsynet med en påtegning som f.eks: 

"Herover Kort i Maalestoksforholdet 1:800". 
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Figur 52: Udsnit af originalt matrikelkort over 2-01 Ballerup By for perioden 
1878 til 1886, Bykernen blev nyoµrålt i 1885 og kortlagt i 1:800 ved MCJ 1886 
nr. 1106 (se også bilag 15). 
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Senere er kommet flere nymålingsinstrukser og aktiviteten med 

hensyn til nymålinger havde (iflg. gennemgang af Arkivets register 

over Nyere opmålte Kort) et klimaks i perioden 1890-1910. 

Medens H. Crone i sin artikel fra 1892/94 omtaler nymålinger 

med hovedvægten på instruksen fra 1890, så skriver A.V.Andersen (1925) 

om nymålinger .indtil Kommissionen af 13. januar 1903. 

Ejner Andersen (1944) giver en oversigt over perioden ~fter 1903, 

nemlig: 

Forsøgsmålingerne i 1903 til 1908 i Gentofte Kommune. 

Her blev foretaget dobbelt måling af skel (dvs. af 2 forskellige landinspek
tører) samt arealberegninger; men de kort, der blev fremstillet i perioden 
1903-8 (Ordrup By, Christiansholm, Jægersborg samt St. Tuborg) blev ikke 
antaget som matrikelkort. Disse kort findes i Matrikelarkivet sammen rned

1 • · k . 909 nymal1ngs ortene under betegnelsen 11 N.F.Jensens Kort" - sagsnummer: MCJ 
3383 

Forsøgsmåling 1912-1914 i Ulsted Sogn, Aalborg Amt, 

Forinden denne forsøgsmåling blev udarbejdet en instruks (gengivet i Nyholm & 

Sørensen (1915) p. 88 ff). I stedet for kalkerlærred anvendtes celluloid
plader til måleblade, idet mål m.v. blev indridset med en stålnål. 
Som et andet forsøg på fornyelse blev anvendt en koordinatograf, ved hvis 
hjælp koordinater til skelpunkter direkte kunne aflæses eller indmåles (Con
radis Detailkoordinatograf) - denne blev anvendt som grundlag for arealbe
regninger. 
Kopier af celluloidmålebladene samt det øvrige materiale fra Ulsted-for
søgsmålingen findes i Matrikelarkivet (MCJ 1914 nr. 1803). 

Forsøgsmålinger 1914-1916 i Frederiksborg Amt. 

Erfaringerne fra Ulstedmålingen dannede grundlag for nogle forsøgsmålinger 
i Tibirke Sogn (1914), Græsted By og Skovhuse i Græsted Sogn (1915) og Hel
singe, Udsholt og Hesselbjerg Byer (1916). 
Her videreudvikledes arbejdet med koordinatografen, men efterhånden måtte 
man udarbejde et system med særlige koordinatfortegnelser/registernumre for 
at holde rede på de mange koordinatsæt. 
Materialet fra disse forsøgsmålinger findes ligeledes i Matrikelarkivet. 

1919-Kommissionen vedrørende Nymålinger m.v. 

I 1919 nedsattes en Kommission vedrørende Matrikulens Nymaalinger m.v. -
denne kommission beskæftigede sig tillige med mangfoldiggørelse af matri
kelkort (som nævnt adskillige gange tidligere i denne afhandling). 
Kommissionen udgav afskillige udkast til flere Betænkninger om nymålinger 
og forbedringer af matrikelkortværket etc. - et omfattende materiale, hvis 
konkrete resultater det er vanskeligt at få et overblik over, eftersom der 
aldrig blev afgivet en endelig betænkning før Kommissionens ophævelse i 
1941. 

Nykonstruktion efter udstykningsmål o. lgn. (Gentofte Kommune 
1923-28). 

Under dette arbejde blev i marken foretaget en skeletopmåling af skelpunk
ter, hvis beliggenhed antages ikke at være forandret siden udstykningen. 
Herefter indlagdes skellene på kortene ved hjælp af de udstykningsmål der 
forelå, evt. suppleret med skelpåvisning og nymåling. Kortlægningen er dog 
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ikke sket på grundlag af varigt afmærket fikspunktsystem. 
Skeletopmålingen ved Landinspektør Schmidt (på kalkerlærred) samt de tryk
te kort over Gentofte Kommune i 1:2000 findes i Matrikelarkivet. 

Fanømålingen. 

Herom kan citeres: 

Ejc•1Hlo111sforholdrnr pnn Fonø, ,lrr nldrig r.r bleven udskiflrl, 
,•r <'fie1·hflll11dc11 hlcrnr. snn mnskr.ligc for Relsskrivcrrn nt holdr 
llr,dr pan, ,1l en Opmnaling og ~lnlrikulcring af Øen N hlr.l"<,n 
11omg,.1rngPlig 11ødrrnclig. Dennr .Manling, der forelages o.f .Mnll'i
kulsdirekloralcls 3rlic Konlor, blev pnnbegyndl i Fjor, idel J(on
lorclwf Hrrnlriksen med Assistance nf Revisor, Lnndinspr.klo,· 
;:;, Lonn,111g dn fore.tog den gn111dlrogge.ndr Trinngulnliou. Srln• 
.l!Mlinge.n, hvoraf en Del af de uopdyrkr.de Heder 111,digl ril 
hlirr uwoll ved t~jælp af ~hinlt•bord, skal nnlogrli;: forring,,, i 
til'( komrnrrnlP A.nr. 

( 131). 

'rriangulationen påbegyndtes i 1922, skelpåvisning og opmålinger startede i 
1924 i Nordborg Sogn og i 1927 i Sønderho Sogn. Det temmelig omfattende 
materiale vedrørende Fanø-målingen findes i MatrikeL~rkivet. 

Topografiske Matrikelkort. 

I samarbejde med Geodætisk Institut blev udført nogle forsøgsmålinger i Her
,stedvester og Risby Byer i Herstedvester Sogn. Markarbejdet blev udført i 
sommeren 1929. 
Mens Matrikeldirektoratet foranledigede opmåling af de tæt bebyggede om
råder (med skelpåvisning og udarbejdelse af måleblade på kalkerlærred); så 
stod Geodætisk Institut for opmåling af det åbne land med målebord i for
holdet 1:4000. Her foregik ingen skelpåvisning, men de i marken usynlige 
skel blev overført fra det eksisterende matrikelkort - i tvivlstilfælde 
dog ved fastlæggelse med landinspektørens mellemkomst. 
Efter revision blev kortet rentegnet og trykt. 
Om de trykte eksemplarers udformning kan citeres: 

For at skelne mellem de topografiske og de matrikulære Op
lysninger er de angh·et med forskellig Fan·e. Alle Skel og 1!atri· 
kulsnumre er trykt med sort Fan·c og al topografisk Situation 
med gran Farve. Vejene er delt i 3 Kategorier. 

!) Veje, der fandtes baade i ~!arken og pna ~(atrikulskorlet. 
Disse Veje angh·cs me<l brun Farve og Begrænsningslinier. 

2) Ycje. <ler kun fandtes i Marken. Disse angives med grna 
Fnn·e og 13cgrænsningslinier. 

3) Yeje. der er noteret i Matrikulen, men ikke fandtes i 1(arken. 
Disse allgives med brun Farve uden Begrænsningslinier. Yderligere 
angives paa Kortene alle Triangulations·, Polygon· og Nivcllc· 
1ncnlspunktcr. 

Hojdeforholdene fremstilles ved Kurver med 1.25 m Æqui
distancc. Der er dog ikke udfort noget nyt Nivellement, men 
Kurvebilledet er ved Geodætisk Instituts Foranstaltning ved 
Pantografcring overført fra Instilutcls Originalmaalingcr til Kort
værket i 1: 20000. 
(t32). 

(131): 
( 132): 

Tidsskrift f. Opmaalings- og Matrikulsvæsen bd. 10 (1923/25) p. 64. 
Betænkning fra Udvalget vedrørende Samarbejde mellem Geodætisk Insti
tut og Direktoratet for Matrikulsvæsenet (1937) Bilag 4, p. 40-41. 
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I 1934 androg Søllerød Kommune om, at der måtte blive fremstil

let topografiske matrikelkort over kommunens område idet man til

bød at deltage i udgifterne. 

I Matrikeldirektoratet findes disse topografiske matriklekort 

over Søllerød Kommune; de har været i brug som matrikelkort i kor

tere eller længere perioder efter trykningen omkring 1940. 

Imidlertid er ajourføring af kort organiseret på forskelligar

tet vis i de to institutioner (MD ajourfører når sagerne er afslut

tet, GI på grundlag af de konkrete forhold i marken, dvs. der opstår 

nemt tidsmæssige forskydninger i ajourføring f.eks i forbindelse 

med større anlæg som motorveje o.lgn.) , og dette betød, at tanken 

om fortsat at lave topografiske matrikelkort blev opgivet. 

--IIIIIIIIIJllffl~---~-----_...........--. .....-. ""' W.11 %112.i. 5 Clti 12 ZZJJ Ul . .:c. 1 -•. :. wø.z · "" 0 JL> ,,.,._. 
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18. Fikspunkter. 

Fikspunkter omtales ikke direkte i Købstadsmatrikelinstruksen, 

men i forbindelse med den oppermannske kortprøve beregnedes koor

dinater til en række prøvepunkter. 

Tidsskrift for Opmaalings- og Matrikulsvæsen, som er medlems

blad for Landinspektørforeningen, udkom første gang i 1895 (Bind 

1, 1892/94). Heri findes den tidligste omtale af "fikspunkter", 

jeg har fundet, nemlig i Nymålingsinstruksen fra ca. 1890, som er 

gengivet i H. Crones artikel. 

De nymålinger af landsbykerner, der skete før ca. 1890 har an

tagelig haft individuelle instrukser, men disse er ikke undersøgt 

nærmere; de kan muligvis findes i de enkelte nymålingssager. 

I Nymålingsinstruksens § 6 står: 

6. 
Paa passende Steder i Terrænet bliver ved Maalernes For

anstaltning for Minisleriels Regning al anbringe nogle større 
solide Mærker (af Sten eller Træ) af c. 3 Fods Længde, der 
foroven forsynes med el Hul til yderligere Betegnelse for Punk
tet og mærkes med en indhugget eller indbrændt Krone. -
Mærkerne, der nedgraves i Jorden saaledes, al kun c. 1

/, Fod 
er over Jorden, maa være \il. ·st~de i el Antal af mindst 4 og 
aflægges paa Kortet saml betegnes med en lille Trekant om det 
afp~!.te. Pm;ikt. ,,for. disse Pun~ter, der beslemrµes ~ed samre 
Nøjagtighed".~om,_. I_I~vedpunklerne, beregn~s,J~oordmaler (vide 
nedenfor). 

(13~). 

Crone, som altså indtil videre er den første, der bruger beteg

nelsen "Fikspunkter", skriver herom: 

For at de i\laalinger af Landsbyerne, som nu foretages, c,·0n
tuelt senere kunne sættes i For!Jindelse med en almindelig "/llaa
ling, saavelsorn ogsaa af Hensyn til den Betydning det kan have, 
at der i Marken findes sikkre Udgangspunkter for i\laalingen, 
naar større Forandringer i Ejendomsforholdene skulle OYerføres 
paa Malrikulskortene, er det i Instruksens § G foreskrerel, al 
der skal anbringes Fikspunkter af Sten eller Træ. Disse Fiks
punkter, der nalurlig,is helst maa være af Sten, c. 9" i Firkant 
og tilhugne paa den Del, der rager op o,·er Jorden, man an

. bringes paa Steder, h,·or man kan antage, at de kunne slaa i 
Fred, og helst saaledes al man kan opstille el Vinkelinslrumenl 
over dem. Forsaavidl de anbringes i Kanten af en offentlig Vej, 
vil del være rigtigst al· forhandle med Sogneraadel eller Amls
vejinspeklør~n om deres Anbringelse og Fredning. Naar · en 

(134): Crone (1892/94) p. 160. 
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saadan Sten i Mangel af andet passende Sted maa anbringes i 
Kanten af Vejbanen eller Gaden, hvor det kan befrygtes, at den 
vil genere Færdslen, kan den graves saa langt ned, at Stenens 
Overflade staar i Højde med Terrænet. Skal Kortet tegnes paa 
2 eller flere Planer, maa der helst være 8 Fikspunkter paa hver; 
dette naas bedst, naar 2 Mærker anbringes saa, nær ved Delings
linien, at de kunne tegnes ind paa begge Kort. 

(135). 

I et referat af Landinspektørmødet i Ribe og Esbjerg 1910 om

tales.et forslag fra Landinspektør N.F.Jensen om, at kilometerste

nene på SJ.ælland kunne blive forsynet med fikspunkter. Foreningen 

støttede forslaget i et andragende til Landbrugsministeriet samme 

år (136). 

I 1913 nedsattes en kommission bestående af 6 ærværdige medlem

) mer, heraf ikke mindre end 4 Riddere af Dannebrog, med følgende 

/" kommissorium: ''Kommission til Undersøgelse af Mulighederne for et 

nærmere Samarbejde mellem Generalstabens topografiske Afdeling og 

1' Matrikulskontoret med Hensyn til Tilvejebringelse af et triangula

torisk Grundlag for Matrikulsmaalinger.'' (137), bilag 16. 

Bortset fra medlemmernes navne, som er refereret sammesteds, 

hersker der dyb tavshed om kommissionens arbejde. 

Ved et kredsmøde i februar 1915 holdt afd. chef Boock et fore

drag om fikspunkter, som er refereret i bind 7 af medlemsbladet. 

Boock var ikke et af medlemmerne i 1913-kommissionen, men i fore

draget, der var suppleret med omdelte tegninger og fotografier, 

blev gennemgået den konkrete udformning af forskellige typer fiks

punktafmærkning (granit, beton, cement, egetræsklodser, jernrør). 

) Diskussionen efter foredraget gik iøvrigt mest på spørgsmålet om 

lovbestemmelse til sikring af fikspunkter, idet der på dette områ

de kun gjaldt nogle bestemmelser i Almindelig borgerlig Strafferet 

af 10. februar 1866 - de interessante paragraffer som citeres er 

gengivet i bilag lr. (138). 

På Landinspektørforeningens møde i København 1916 holdt Kai Hen

driksen et foredrag, som er gengivet i medlemsbladet. (139). 

Hendriksen var beskæftiget ved flere af .ae i afsnit 17 omtalte 

nymålinger (Ulsted, Tibirke, Græsted m.v.), og han fremhæver nogle 

spørgsmål, som må afklares i forbindelse med overgangen fra gæl-

(135): Crone (1892/94) p. 164 
(136): Tiddskr. f. Opm. og Matr. Væsen bd. 5 p. 377 
( 13 7): Tidsskr. f. Opm. og Matr. Væsen bd. 6, p. 340 
(138): Tidsskr. f. Opm. og Matr. Væsen bd. 7 p. 147-153 
(139i: ibid. p. 301-311. 
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dende kort til gældende mål. 

Hidtil har udgangspunktet for landinspektørerne ved udstyknings

sager været kopi af matrikelkortet; men forudsætningen for, at 

eksisterende mål kan bruges er, at de kan fremskaffes fra Matri

kulskontoret, samt at de er praktisk anvendelige. 

Med hensyn til løsning af det første problem, fremskaffelse af 

måloplysninger fra Matrikulskontoret, havde Hendriksen under for

søgsmålingen i Ulsted eksperimenteret med celluloidplader, i hvil

ke tallene og de andre oplysninger blev indridset med en stålnål, 

hvorefter pladen kunne indsværtes og bruges til aftryk via f.eks 

zinktryk. En zinkplade kunne derefter ajourføres, og aftryk af 

målebladet kunne således til enhver tid laves ved lyskopi. 

Om dette er foregået i praksis ved jeg ikke. Celluloidpladerne 

synes 

Noget 

ikke bevaret , Matrikelarkivet har alene kopier tilbage. 
tyder på, at metoden ikke vandt udbredelse, men andre 

former for transparente måleblade kunne bruges i den fremvoksende 

teknik inden forlyskopiering. Indtil xeroxkopieringens tid i 

1960'erne har man klaret sig med dette samt håndtegninger, hvor 

mål forekom på matrikelkort eller ikke-transparent materiale. 

Med hensyn til løsningen af det andet spørgsmål - den prakti

ske anvendelighedafmåloplysningerne - foreslog Hendriksen dette 

løst ved fuldstændig gennemført beregning af samtlige skelpunkters 

koordinater. Også her havde Hendriksen eksperimenteret, nemlig ved 

brug af Conradis Koordinatograf (140). 

Hehdriksen argumenterer for brug af koordinater på følgende må

de: 

Ma11 ril heri f111tle ~!idiot li! red en forefaldende Udslrk
ning at tmdgaa Gentagelsen af de hidtil udførte Maaleopera.tio
ner; thi ligesom et Kort simplest og· hurtigst konstrueres ved 
retvinklede Koordinater, saaledes er denne Form for Angivelsen 
af et Punkt ogsaa den simpleste beregningsmæssigl set. Det 

. vil vise sig, at smaa og simple Opgaver som Regel vil kunne 
løses ved ren Interpolntion 1 og at storre, ja selv· meget slore 
Opgaver ofte kan reduceres li! de simple Tilfælde, Firkanter og 
Trekanter. 

Ved sandanne Opgnrer, h,·or et bestemt At·eal skal af
. sælles, vil man ved dertil egnede Formler kunne finde de nye 
Skelpunkter direkte ved Beregning, altsaa uden Anvenqelse nf 
den ellers hyppigt benyttede Metode, ved hvilken man ved SkoQ 

. finder en foreløbig Delingslinie og herefter den endelige. Ofte 

. vil man med -stor Fordel baade til foreløbig og li! endelig Be
regning - med Anvendelse af henholdsvis lille og stort Mnale
sloksforhold - kunne anvende Millimeterpapir. \'cd alle Bc-

(140): A.V.Sørensen: Conradis Detailkoordinatograf. Tidsskr. f. Opm. og Matr. 
væsen, bd. 7 (1914-1916) p. 119-121. 
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.regninger kan opnaas fuldstændig Kontrol indtil Centimeter og 
nøjagtig Bibeholdelse af Arealerne, og - hvad antagelig maa 
siges at være eL væsentlig praktisk Forhold - Markarbejdel re
duceres til en simpel Afsætning af de i Forhold til Maalelinierne 
ved Beregningerne fundne i\Inal. til de nye Skelpunkter, medens 
al\e fø:·. Udstykningen eksisterende Skelpunkter bliver uberørte 
af ~pmaalingen. 
(141) . 

Senere i artiklen (fra p. 307) kommer han ind på tanken om eta

blering af fikspunkter over en større eller mindre del af landet. 

I sin diskussion af de praktiske og pekuniære problemer, som rejser 

sig i forbindelse med etableringen af disse, refererer han forskel

lige andre personers forslag.Blandt disse findes en omtale af 1913-

Kommissionen: 

Kumle den Kommission. der c,· nedsat (se Tidsskl'iflels Gie 
Bind, Pag. 340) for al soge Samarbejde melleni Generalstabens 
topografiske Afdeling og Matl'ikulskontorel, resultere i, al de,· 
snarest mulig tih·ejebrngtes cle til vore nlmindelige Udstyknings
og andre matrikulære Maalingers Inclgm1else som Led i en 
Lnndsopmnaling fornødne foste Punkter, saaledes at Bestem
melsen af' Beliggenheden og .Afmærkningen nf disse snnYelsom 
de dermed forbundne Tl'iangulations- og PolrgonmngJiuger undE'r 
en .Landsledelses Vejledning og Tilsrn oYerloclcs til os stedlige 
Landinspektører - (maaske kun til dem af os, der ha1·dc gen
nemgaaet et Kursus som fot·nnm1.:>n1tc} -, der dog kan siges nl 
haYe del bedste lokale Kendskab og den bedste Forslnaclse af 
de Km,·, som de stedlige f'ol'hold i Tiden maalle stille• til saa
dnnnc Punkters hensigtsrnæssigc Anbrillgelse nn,·nlig for den 
sencl'e Ben,rllelses Sk,rld. ln·ilkel 1\rbcjde desuden rilde gore os 
bekendt med Puukterncs Beliggenhed og fol'lrolig med dere::
An,·cndelse. - Yilde delle jo gi1·e os den bedst,, Lejlighed til 
\'cdligcholdelse af r01·c Opmaalingskundskabc,·. 

(142). 

altså et ønske, fremsagt i 1915, angående resultatet af 1913-Kom

missionens arbejde. 

I januar 1929 blev af Krigsministeriet nedsat et udvalg; som 

skal': 

"fremsætte Forslag blandt andet om et eventuelt udvidet Samarbejde mel
len Geodætisk Institut og Natrikulsvæsenet." 
(143). 

(141): K. Hendriksen (1916) p. 304-305. 
(142): Lsp. Messerschmidt (1915) p. 132. 
(143): Tidsskr. f. Opm. og Matr.væsert bd. 12 (1929) p. 70. 
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Formuleringen at 1929-Udvalgets kommissorium kunne, på baggrund 

af 1913-Kommissionens arbejde, antyde, at der var tale om et deli

kat emne. 

Senere i 1929 påbegyndtes opmåling af de danske landeveje i 

1:1000. Som det omtales hos N.E.Nørlund, havde det været: 

"en følelig Mangel i Vej administra ticinen, at man ikke var i Besiddelse 
af Opmaalingstegninger af Landevejene, bortset fra de i Ingeniørkorp
sets Bestyrelses tid udførte Hovedlandevejsanlæg."' 
(144). 

Efter Loven af 28. November 1928 om Fastsættelse af Byggelinier 

ved Veje og Gader blev det nødvendigt at få fastlagt nøje, hvor 

grænsen mellem lodsejernes og Arntvejvæsenets ejendomsret lå; og 

i Matrikulsdirektoratet var man samtidig interesseret i at etable

re fikspunkter langs landevejene. 

Den 31. juli 1929 udsendtes et cirkulære til samtlige amtmænd 

uden for de sønderjyske landsdele og Færøern_e, omhandlende de fore

stående opmålinger af landevejene. Heraf fremgår bl.a. at Land

brugsministeriet ville yde tilskud til Amtsvejvæsenets målinger 

med 50 kr. pr. løbende kilometer mod, at der blev anlagt beton

blokke og jernrør til afmærkning af fikspunkter med en indbyrdes 

afstand af ikke over 200 meter. 

Resultatet af landevejsmålingerne foreligger i Matrikelarkivets 

vejplaner, tegnet på kalkerlærred i målforholdet 1:1000, og opbe

varet i mapper, ordnet efter opmålingsdistrikter. 

Ifølge Landinspektør Wanning havde telefonvæsenet og elværkerne 

i 1930 ikke rigtig sans for den fremtidige værdi af fikspunkterne: 

Apropos, Telefonkablerne, de bliver i delle Arbejde en Gene 
for os. Kablerne lægges jo praktisk talt, hYor vi skal ha\'c 
vor Linieføring. Kommer Telefonselskabet for os, knn vi 
risikere at hugge Kal>lcrnc over eller nrna Jlylle vor Linie ind 
pna et upraktisk Sted. Kommer del senere end os, er clct 
mnaske endnu ncrrc, vore Fikspunkter blh·cr ganske simpelt 
bortkastet. 

Telefonselskabet og Elektriciletsncrker er Yorc ,·a·rstc Fjen
der mctl Hensyn til Punktafmærkning: <le tager intet Hensyn. 
Her er en Opgn,·c for vor Forenings Bestyrelse: al forhandle 
med clisse Selskaber. 

( 145) . 

(144): N.E.Nørlund: Opmaalingen af Danmarks Veje p. 239. 
(145): Lsp. h'anning (1930): Landevejsmaalingcr (foredrag) Tidsskr. f. Opm. og 

Matr.væsen. bd. 12, p. 353. 
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Også fra Vejvæsenets side fandtes trusler mod fikspunkternes 

bevarelse: 

Del vil føre for ,·idt ol opremse alle de Skuffelser, mnn hidtil 
hnr opleve! med Hensyn !il l'unkls~·slemels Jlevurelse, men del 
Jrnn. ikke benægtes. al Faren for, at Punklcrnc forsvindcr1 sta
<.lig øges. Delle hæn~cr ~anskc naturligt sammen med, at Ycj
nrbcj<lcrnc forelages i et hidtil ukendt Omfang og med Anven
delse ar saa krartigl virkende Hjælpemidler som f. Eks. Damp
tromlen, der med sine Staaltændcr uden Besvær æder sij'.! nrd 
i skærvcbclaglc Vejbaner. Overfor en san radikal Bchnndlin~ 
har PuP.klcl selvsagt ikke lil.slrækk,•lig Moclslnndskrafl. 

(146). 

Selv om punkterne ikke altid forsvandt, kan det være ganske tan

kevækkende at læse, hvad man kan komme ud for, hvis man ikke pas

ser på: 

Nivellementsfikspunkter. - En Advarsel. 
Af Landinspektør AXEL Jo11A~SE:-:, I{olding. 

Da jeg en Dag fortalte en Vejassislenl, al Kilometerstenene 
brugtes som Fikspunkter ar Geodætisk Institut, bad han mig 
være lidt forsigtig med at bruge dem. Det var nemlig ikke 
.saa sjældent, at en Kilometersten fik Slagside, og saa rettede 
de den op, som de kunde bedst, uden Hensyn til Toppen\ Kote. 

For nylig fik jeg bekrærtel Vejnssistenlens Ord, da jeg vilde 
indnivellere et Flodemaalsmærke fra nærmeste Fikspunk!, en 
J(ilometerslen. Da Stenen ikke slod helt fast, fik jeg Mis
tanke til den og benytlede i Stedet en indmuret Fiksplade lid! 
længere borte og konstaterede derved, nt Kilometerstenen stod 
19 cm for højt. Senere fik jeg oplyst, ut den en Gang har 
,·ære! væltet. 

Dcsncrre knn man ogs:rn blive narret af indmurede Punkter, 
men det er da sjældent. .Jeg har dog været nær ved at være 
ude for del. En lllnnd hnvdc ved Ombygning ar sit Hus Inge! 
Fikspunktpinden ud og muret den ind igen, men heldigvis 
gjort Flytningen snu grundigt, nt han hanlc muret <len ind i 
rn nnden Side af Huset. Derved blev jeg ad\'arct. 

At undgan Fejl nf slige Grunde Cl' umuligt, nnnr Fikspunk
terne ligger fjernt fra hvernndrc. men mun kan man:,.kc dække 
sig ved ot opgh·c, hvilket Fi'ksptmkt man har benyttet i Stedet 
for rent ud :il npgh·r, nt mnn har hcn~·ttcl Geodætisk Inslilltls 

Fikspunk (system. 
Sclvfolgelig hor man holde (i. I. underrettet om fundne Fejl. 

(147). 

I 1937 udkom en Betænkning fra det 1929-Udvalg, som blev omtalt 

(146}: Einer Andersen (1931): Etablering af Fikspunkter paa Landeveje. p. 628. 
(147): Tidsskr. f. Opm. og Matr.væsen bd. 12, 1931, p. 644-645. 
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side 143. Udvalget havde behandlet spørgsmål vedrørende fikspunkts

bestemmelse og kortlægning. 

Med hensyn til kortlægning er eksperimenterne med topografiske 

matrikelkort allerede omtalt side 138-39. 

Beregning af koordinater til fikspunkter skete i det, vi nu kal

der ''system 1934'', og ved revision af sagerne blev punkterne ind

lagt på matrikelkortene, i begyndelsen med blåt, senere i rP~t. 

Dansk standard 198 giver retningslinjer for tegning af fiks

punkter: 

Fixpunkter m. m. 
e Plan-flxpunkt (Koordineret Punkt, Trlangulallonspunkt, Polygonpunkt m.v.) 

•N' 

Ønskes Afmærkningens Art særligt fremhævet, benyttes følgende Sig
naturer: 

e Utilgængeligt PU1ikt (Kirke, Mølle, Skorsten o. I.) 

o Afmærkning over Terrænplanen (Postament) 

o Afmærkning I Terrænplanen (G. I. Blok, M.V. Blok, Støbning m.v.) 

t' Afmærkning under Terrænplanen (G.I.Slok,M.V. Blok,Støbnlng m.v.) 

~ Ingen Afmærkning 

HøJde-Fixpunkt (Nivellenientspunkt) 

Kombination af Plan-Flxpunkt og Højde-Flxpunkt 

Ønskes Afmærkningens Art særligt fremhævet, benyttes følgende Sig- . 
naturer: · 

Armærknlng over Terrænplanen (Postament med Nivellemenls
punkt) 

Afmærkning I Terrænplanen (Unlversalkalot, Belonstobnlng med 
Nivellemenlsboll) 

Samtlige SignatUrer forsynes med Flxpunktels Nummerbelegnelse ·. 

Figur 53: Dansk standards angivelser af fikspunkter. Kilde: A. Meldal (1940) p. 624. 

På matrikelkortene ses fikspunkterne som vist i figur 54: 
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Figur 54: Fikspunkter på matrikelkort. Kilde: Originalt matrikelkort K-38, 
106.0-211.5, "Dele af Bolbro under O:lense Købstads Jorder", 1947-1960. 1:2000. 



' ) 

) 

- 147 -

Til sidst skal lige redegøres for nummereringssystemet; det gø

res lettest ved følgende citat: 

Betegnelsen for el Fixpunkl om folier :i Led f. Eks.: 96-
07-001 

lsle Led 

2rlel Led 

3die Led 

(148) . 

betegner Herredels Nummer f. Eks.: 
9G Mols Herred, 

betegner Opmaalingsclislriklels (Sognets) 
Nummer indenfor Herredet f. Eks.: 
07 Tved Sogn, 

betegner Punktets Nummer indenfor 
Opmnalingsdislriktcl (Sogne!), f. Eks.: 
001, 002, 003 o. s. , •. 

På kortet i figur 54 sås fikspunkternes numre angivet; deres 

fuldstændige betegnelse ville tidligere i dette tilfælde indlede 

med "K-38", altså Odense Købstads nummerbetegnelse, dvs. f. eks. 

"K-38-661". 

(148): A. Meldal (1940) p. 625. 
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19. ANDRE SIGNATURER PÅ.MATRIKELKORT. 

Blandt de skyldsætningsfri arealer, der endnu ikke har været om

talt, er fælles grus-, sand- og lergrave. 

Grus- og lergrave er vist i Arctanders signaturtavle (som vist 

i figur 55), men på matrikelkortene er deres grænser trukket op 

med skygge på samme måde som skel, og de er tillige farvelagt med 

gul på original 1-kortene. 

' I .: 

:, . . . 

Arctander 1784-90 

. ,..,._ -.. .... . .... . . ,. 
.... . ~-

: ........... . 
,,; -- - ,·· ~--
. --.... -· ... 
',":· .. : 

Matrikelkort, tegnet 1854 

·~- .. 
~ .. 
. ............ . 

~~~- -·--
,.,;,;7, 
f'it'J.90' ---

figur 52: Ler- og 
matrikelkort over 

sandgrave fra Arctanders signaturtavle samt fra originalt 
34-02Birkende By, Birkende fra pericxlen 1854-1869. 

I 1911-tegnevejledningen er farven angivet som "brændt sienna", 

(dvs. brun) - samme farve som veje, og i de senere tegnevejlednin

ger (fra 1968 og 1984) er farveangivelsen ligeledes brun. 

I matrikelkortene, af hvilken størstedelen er "Ø-kort", vil man 

langs bygrænserne kunne se nogle korsformede tegn kaldet ''udvisere'' 

eller "korsudvisere". Disse viser grænser mellem naboejerlav, og 

de blev i ældre kort somme tider vist på lidt mere kunstfærdig 

vis, se figur 56. 
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2-05 Vrisløselille By, Herstedvester 
opn. 1784 af V. Edinger 

··-l /',i ,,."' ..... \ ' . I,, .. ·- _... . .... " , 

- ··-· . .(: 
... I 

- - i" . .. 

/ ,• 
~ ... ··' 

25-01 Torpe By, Boeslunde 
1879-1942 

•·. 

' 

1 
34-03 Birkebjerg By, Dalby 
Oµn. 1809 af Poder 

K-38 Marienlund Hgd., Odense. 
1929-1939, trykt kort. 

'_)Figur 56: Udvisere på ffi3.trikelkort - de viser, hvor to nal:oejerlav grænser op 
til bygrænsen; dvs. punkter; hvor 3 byer mødes. 

Vitus Edinger har brugt små flag, men denne udformning hører til 

sjældenhederne. Almindeligvis er de korsformede, i de ældre kort 

forsynet med små ''knopper'' på enderne, senere uden; og i løbet af 

dette århundrede blev størrelsen standardiseret (som det ses i 

figur 29, side 90). 

I 1688-Matriklen blev, som tidligere nævnt,skovene skyldsat; 

det samme gjaldt møllerne, og der var derfor god grund til at have 

signaturer for møller til brug ved tegning af udskiftningskort. 

I Arctanders signaturtavle findes adskillige varianter af møller, 

il i li J i L&!S L !JJ il 221 JL~ 
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desværre er de ikke særlig tydelige i gengivelsen. 

~ 3.ih,1e[fald.r~G'l.k. rnd clr~<-'Jtlul, 
~ ~bule{ia.fdJ.::tGl.k ,nid &L Yild. 
* l i /7t}v np e.. L,':f Glle., . 
•n c.9'o/'u-.r ~-. 
;o&.~. 
*t /Krud~. 

~ Jau~~~-
f 7ger ~ .. 
l Jib/Laru&k 7~r c_Åfu//c .. 

Arctander, 1784-90. 

Moulin å vent 

Monlin å e,1.n ~~~~~# 0 + 
A
. · ·, 

1
";;;' Jt. ,s,7 Fr. nn5l.A//.Fl.lt.u;,. Al/. il//. 

"9 · ,.. iin XVI~- >(.V/JO Q,_59 1752 
c:{) .~.-f ..::_.,,7, 

--r # -er 6 d7 ~ W' .ttl&. @ rorge 
ti .' .. t~Jf.ll/{.n,o. At1jl {9.Fr. 41.All . .59 Fr, I~ Sf F.EJ 1111 

. 'Y-L ch{tirlc, ria) ~ @J )::J( 
Monli11 il pnp1er ""rr' · 

All. 1102 "Fr.17!1 A/1.1759. H 

.Y<. '-'P (nulvais pyri} :/jj: offi} Mou\in å po\\rlre -.,.... 1 ·. • r •.,, ,,.~ 

All. 1101 , f759 1774 

Dainvilles signatursamling (p. 251) 

Figur 57: Signaturer for m2>ller som de ses hos Arctander og i Dainvilles sam
ling fra ældre håndtegnede kort . 

.Ilainville har på side 251 en rig samling af variationer af 

11 
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møller. Vindmøllerne er lette at genkende eftersom de er ikoniske; 

vandmøller bliver almindeligvis _symboliseret ved hjul, mens møllens 

type (overfalds- eller underfaldsmølle) samt funktion (stampe-, pa

pir-, krudtmølle etc) angives billedlig som suffiks til vandmølle

hjulet. 

Med 1844-Matriklen blev mølleskyld afskaffet, men når man alli

gevel kan finde møller på original 1-kort, skyldes det, at mange 

af disse er genbrugte udskiftningskort, samt måske landmålernes 

vanemæssige tendens til at angive disse markante bygninger på kor

tene. 

Blandt Arctanders øvrige signaturer skal endelig nævnes en, nem

lig signaturen for "Rættersted". 

Arctander 1784-90 

Mads Rasmussen 1783 

7! (?l. f?1. i4'l fi7L 
.A/1.ISSO 7'.J3, 157S ri. /6)0 .1660 Fr.1689.1706. 1712. 1715 

Fr. 1Juchof/, .1711. t1't9 CoJ.n'.ni, 1756 'P.lJ.11/1 

Dainville p. 302. 

•-figur 58: Signaturerne for "galgel:Bkker" og "rettersteder" har ikke tmti.ddelbart 
matrikulær interesse, men de forekorrmer på datidens kort. Som det ses, er sig
naturerne 11 internationale 11

• 

Nutildags vil man næppe bryde sig om at fremhæve disse lokali

teter på kortene, men at dette tidligere var almindeligt, under

støttes af Mads Rasmussens prøvekort, hvor han tydeligt angiver 

galgebakken i øverste venstre hjørne af kortet. 

Bortset fra den eventuelt kriminalpræventive virkning, som på

mindelsen om lokale rettersteders forekomst kan have, så viser det 

sig faktisk, at signaturen er international i langt højere grad 

end mange andre kortsignaturer. I Dainvilles samling ses tydelig 

slægtskab med de danske signaturer, men han skriver samtidig, at 

antallet af stolper eller "ben" på galgesymbolet skulle korrespon-



il 

- 152 -

dere med niveauet for retsinstansen det pågældende sted. Jeg 

tvivler på, at brugen af disse signaturer udviser tilsvarende 

raffinement i de danske kort, men en nærmere undersøgelse af brug 

af "galge- og retterstedssignaturer" i originale matrikelkort har 

endnu ikke været foretaget. 

Til sidst skal gøres nogle bemærkninger om skrift. 

I alle økonomiske kort, også de ældste, er teksten på kortene 

skrevet med latinske bogstaver. For en nutidig bruger vil dette 

være en indlysende naturlig ting, men eftersom alt det øvrige mate

riale i hvert fald indtil sidste halvdel af 1800-tallet var affat

tet på gotisk (håndskrevet eller trykt), så er det faktisk lidt 

overraskende, at der på kortene bruges latinsk skrift. 

) 
Om forklaringen på dette kan der gættes; det er tænkeligt, at 

den uddannelsesmæssige baggrund hos de toneangivende kartografer 

er så præget af den latinske (italienske og franske) tradition, 

at det var utænkeligt at bruge andet end latinske bogstaver i kor

tene, selv om selve teksten var dansk, og selv om maniøvrigt skrev 

med gotisk skrift. Kortene, f.eks udskiftningskortene, blev lavet 

til brug for lodsejere i Danmark, så man må formode, at man al

mindeligvis har kunnet læse begge alfabeter. , 

Ved overgangen til de trykte kort blev typer og tekst på kortene 

standardiseret for alvor, skriftplanen som den blev fremlagt i mid

ten af 1920'erne ses i figur 59. 

Diskussion af det iøvrigt interessante emne, læselighed og æs

tetik af forskellige skrifttyper, ligger dog uden for denne afhand-

Jings rammer. 
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20. TO ''GENOPDAGEDE~ TEGNEREGLEMENTER FRA 1854 OG 1866. 

I forbindelse med forsøg på at finde nogle af de tidligste 

nymalingssager fra 1860'erne blev, som nævnt side 135, samt

lige MCJ-registre fra perioden 1860-1870 gennemgået. 

Med hensyn til nymalinger gav det ikke resultat, men derimod 

fandtes en sag med følgende beskrivelse: 

"Matrikulskontoirets Korttegnere tilstilles en Del Exemplarer 
af "Regler til Iagttagelse ved Tegning af Copikort"". 
( 149). 

Det har vist sig, at sagen indeholdt to trykte tegneregle

menter fra hhv. 8. Februar 1854 og fra 6. Januar 1866 (en tid

ligere sag var ført frem til denne sag). De to tegnereglemen

ter er gengivet i bilag 18 og 19. 

Ved Plakat af 21. April 1848 angående "at autoriserede Kort 

ved Afhændelser af Fæstegods og Udstykninger af landeiendomme 

skulle fØlge Adkomstbrevene paa de paagjældende Steder og Par

celler m.v.'' nævnes i §3, at kopier af Matrikulskontorets kort 

kan rekvireres fra Rentekammeret mod betaling. 

Det er sandsynligvis som følge heraf, at der i 1854 lavedes 

·regler for tegning af disse kopikort. Kopikortene, som der her 

er tale om, må dog ikke forveksles med de kopikort, der afløser 

ældre originale matrikelkort, og som har været genstand for hele 

denne afhandling. Det forholder sig således, at det i 1866-teg

nereglementet (bilag 1~) tales om ''A: De saakaldte Copikort'' og 

''B: De saakaldte Omtegningskort''. Gruppe Aer de kopikort, som 

kan rekvireres mod betaling; gruppe B er de kopikort, der af-. 

løser ældre originale matrikelkort. 

) I denne afhandling er det altså først og fremmest reglerne 

for udformning af ''Omtegningskortene'' der har interesse. 

At de to korttypers udformning hænger nøje sammen, kan imid

lertid ses af indledningen til afsnittet: 

( 15 0) . 

De udefra rekvirerede kopikort kan omfatte flere lodder, 

men sjældent hele ejerlav. Omtegningskortene omfatter derimod 

hele ejerlavet, eventuelt flere. 

(149): MCJ 1866 nr. 118. 
(150): se bilag H, side i/S. 

il! : . sa 2 : a :: : a :a::a jjj t CiJZ • &.I 1: z:c: li JJii .a ;;: i U..Wi,Wk. 
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Hvorledes stemmer disse ''genopdagede'' tegnereglementer så 

med qet, der hidtil er skrevet om udformning af de originale 

matrikelkort i 1800-tallet? 

Det vil blive gennemgået i det følgende. 

Papirtypen er ''olifantpapir'', og kopieringsmetoden er gen

nemprikning. (151). 

Hvis dette ikke har været nævnt tidligere i afhandlingen, er 

det en forglemmelse, thi gennemprikningshullerne kan stadig ses 

på de originale matrikelkort, når de holdes op mod lyset. Hvor 

hullerne ligger særlig tæt, har de været medvirkende til, at 

kortene lettere bliver beskadiget under brug og ajourføring. 

Skellene skal optrækkes stærkere end de øvrige linjer, og 

brudpunkter skal omcirkles (152). 

Dette blev omtalt side 59, og skelpunktskredsene blev omtalt 

side 65. Disse Vfldte Ibenbart problemer ved overgangen til 

trykte kort i 1920'erne, men senere har de uden vanskeligheder 

kunnet trykkes, og de ses da også i figur 21 side 74-75; om

end gengivelsen ikke er perfekt. 

Lodskellene skal forsynes med skygge af svag sort tusch (153).j 

Gennemgangen af original 1-kort viste, at der oprindelig var 

tale om farvede skygger (rød eller blå), men side 63 omtales 

den iagttagelse, 

har grå skygger, 

at de originale matrikelkort siden 1840'erne 

og den tidligere savnede skriftlige verifika-

) tion af de grå skygger er hermed kommet for dagens lys. 

Tnxationsgrænser, taxter og tnxationslit.teræ skal påfores 

med l<armin-rodt blc:,k må ikke benyttes (154). 

Karmin er et rødt farvestof (se iøvrigt bilag 19 om farver). 

På side 33 omtaltes, at oplysninger vedrøre,1de taxter på ori

gi11al l-kort blev ar1givet med såvel blå som rød farve; men fra 

1841 brugtes rød fnrve. I 1854 er dette altså fastlagt, idet 

der er tale om karmin, ikke rødt blæk. 

(151): Punkt l og 3 i begge tegnereglernenter. 
(152): 1854 pkt. 4a; 1866 pkt. b og c. 
( 153) : 1854 pkt. 4h; 1866 pkt. g. 
(154): 1054 pK.t. 4b; 1866 pkt. u. 
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Vandflader skal anlægges med gyntherblåt, og bygninger 

med karmin (155). 

Vandets farve i de gamle kort gav jo anledning til en læn

gere udredelse side 80-84, men Thomas Bugge anbefalede ''Gynthers 

Blaa" i 1795 (side 85); denne anbefaling er altså blevet fulgt 

ved tegning af kort i 1800-tallet. 

Der er ikke konstateret problemer med de blå farver på vand

f·l aderne i matrikelkortene, og man må an tage, at gynthers blå 

ikke har samme skavank som "pariserblå" eller "berlinerblå"; idet 

disse farver med tiden bliver mere og mere grønlige (se bilag 

2.0, side l'I'/ ) . 

Derimod fremgår det af side 86, at man i 1911 bruger berli

nerblåt. Det kunne derfor være interessant at undersøge, om vand-

) områderne siden 1911 er begyndt at blive grønlige; men her må 

man huske, at papiret har en tendens til at gulne, hvilket i 

sig selv vil påvirke den blå farve i grønlig retning. 

) 

På side 112 blev Bugges anbefaling af karmin eller Mlillers 

.røde lak til bygninger omtalt; fra 1911 er foreskrevet karmin, 

og her kan så tilføjes, at brug af karmin til bygninger har væ

ret formaliseret siden 1854. 

Haver dækkes med en svag grå farve (svagere end skelskyg

gerne) (15 6) . 

Haverne blev omtalt side 111 og 112; de ældre kort kunne væ

re meget detaljerede i deres beskrivelse af haverne. Arctanders 

havesignatur (se side 111) er konstateret i original 1-kort, 

men senere er blot havens afgrænsning (oftest i form af sten

eller risgærde) angivet. 

Den svagt grå farve er undgået min opmærksomhed, men den 

er omtalt i forbindeise med kortene over bygrundene som 

fremgår af kommentaren til figur 50, side 131. 

Vejene anlægges med lys brun far~e (1854: chamois eller 

tynd tobakssaft) og påtegnes de bredder med hvilke de er 

fradraget (dvs. 30, 22, 12 og 6 alen) (157). 

På de udefra rekvirereae kopikort skal i stedet for brea-

(155): 1854 pkt. 4d og 4e; 1866 pkt. f 
(156): 1854 pkt. 4i; 1866 pkt. h. 
(157): 1854 pkt. 4c; 1866 pkt. e + supplement ilng. 1'omtegningskort'', 
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derne noteres "markvej", 11 byvej 11 eller 11 landevej 11 • 

På side 114 omtaltes Thomas Bugges anbefaling af ''svagt Tusk 

eller tynde Umbra", og der kunne i ældre kort findes såvel lyse

brune som grå veje. Fra 1854 kan det konstateres, at man formelt 

gik over til lysebrun farve. 

De standardiserede vejbredder har allerede været omtalt side 

11 7. 

Prøvelinjerne vedtegnes deres hele længde ved linjernes 

endepunkter, hvorimod de mellemliggende raål frafaldes. 

(158). 

Side 21 blev vist et eksempel på prøvelinjer på et original 

1-kort. Side 24 blev diskuteret, om prøvelinjerne blev benyt

tet; muligheden foreligger, thi når hele længden (som den var 

på marken) skal anføres ved prøvelinjerne, vil indkrympningen 

på kortet. til enhver tid kunne beregnes ved eftermåling på kor

tet - hvilket fører over til hvad der star om målestokken: 

Målestokken konstrueres med transversaler under iagttagel

se afkortetsindkrympning og i samme længde som den har 

på matrikelkortet (159). 

Her fremgår det direkte, at målestokken skal konstrueres ud 

fra indkrympningen og ikke blot kopieres fra det originale ma

trikelkort. 

Problemet med indkrympning skyldes, at papir krymper forskel

ligt i forskellige ret:iinger; mest i papirets "længderetning". 

Hvis man derfor ved omtegningen har lagt originalen og kopipa-

) piret således, at retningerne er ens, s~ vil indkryn1pningen i 

papirets længderetning med tiden akkumuleres; problemet ville 

derimod til en vis grad kunne imødegås ved at lægge kopierings

papiret "på tværs" af o~·iginalen. 

På grund af den forskellige indkrympning vil det derfor ikke 

være korrekt blot at kopiere målestokken; thi den er jo kun 

kr7mpet i den ene retning. ~:tn1 har antagelig i stedet m2l:: og 

br-~q ene t en "gennemsni tsindkrympning 11 på tilsvarende ' . rnuae som 

ved matrikuleringen. 

Spørgsmålet o,n brugen af prøvelinjer synes således afklaret 

indtil de bortfalder i de trykte matrikelkort. 

(158): 186G pkt. D: Særlige regler for "omtegningskort". 

( 159): 1866 særlige regler for "omtegningskort", pkt. i. 
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En nordnål påtegne·s kortet. Skriften anbringes således, 

at den står i sin rette stilling, når man har kortets syd

ligste side imod sig. Den skal være tydelig og så stor, 

at den uden vanskelighed kan læses med sædvanlig gode øj

ne. Vignetten antegnes med noget fremhævede bogstaver, i 

særdeleshed byens navn (160). 

1854-reglementet foreskriver ikke nordnål. Som det står, skal 

skriften være tydelig og læselig, men nærmere krav stilles ikke. 

Brugen af latinske bogstaver er åbenbart helt rutinemæssig. 

Derimod er orienteringen "nord opad" noget nyt; som bekendt 

var en stor del af de ældre kort østvendte, andre var sydvendte, 

og under matrikuleringen blev målebordet anbragt som det nu var 

mest bekvemt. I tilfælde hvor solen var fremme, har det næppe 

været hensigtsmæssigt at have kortets sydkant mod sig selv, land-
, 
) måleren har næppe kunnet undgå at kaste skygge henover kortbla-

det. 

En del af original !-kortene er orienteret ''på hovedet'' 

eller i andre retninger, men omtegningskortene skal altså orien

teres med nord opad. 

Grænsebeskrivelserne skal indeholde navne på nabobyerne, 

og i disses ydergrænser anbringes udvisere, som angiver 

udstrækningen af den fælles grænse med den tilgrænsende 

by(l61). 

Udviserne er vist på side i49. 

I 1854-tegnereglementet findes et punkt, som er gledet ud 

ved 1866-tegnereglementet: 

Signaturen for skov, eng, mose, hede osv. udføres således,1 

som den her i kontoret beroende plan udviser (162). 

Det fremgår ikke af sagen (MCJ 1866 nr. 118), i hvilken an

ledning denne forskrift er gledet ud. "Den i Contoiret beroende 

Plan 11 må 
I 

indtil andet ~(an påvises, være Arc!::anders; idet Lor:i

holtz' plan ifølge 11.E.Jensen (1975) p. 28 er fremstillet i 

1860'erne. I hvert fald indg~r sig11aturerne for skov, eng, Dose 

og hede stadig i matrikelkortene, og fra ca. 1860 bliver sig-

(160): 1854 pkt. l; 1866 pkt. m. 
(161): 1866 pkt. n + supplement ung. "omtegningskort" 
(162): 1854 pkt. f. 

: ..• , .,',};,• ·'.' .·- '' < : • • • ''::: _, •. ··,..,.. . ..•• - < -~.~:·, 
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naturerne standardiserede efter Lumholtz' forskrift. MCJ-sa

gen fra 1B66 indeholder navnlig nogle spørgsmål om kravene til 

matrikelkortene (som følge af nogle skrivelser fra 1854/55, 

hvoraf det fremgår, at en tegners kort gentagne gange er blevet 

kasseret), og i den forbindelse kommer krav om prøve før ansæt

telse som korttegner på tale. Lumholtz' tavle kommer derefter 

som et grundlag for mere ensartet tegnestil i matrikelkortene. 

Der var imidlertid den ulempe ved eng- mose- og hedesignatu

rerne, at de ikke blev ajourført og derfor ikke altid svarede 

til virkeligheden. Måske kan det være en forklaring på, at det

te svagt funderede punkt glider ud af reglementet. 

Så vidt jeg kan bedømme, har disse på et sildigt tidspunkt 

af arbejdsprocessen opdukkede tegnereglementer ikke vist sig 

) at være i modstrid med mine tidligere iagttagelser. på den an

den side kunne de tydelige tegn på Øget standardisering ikke 

undgå at give indtryk af, at sådanne reglementer matte findes 

- problemet var-snarere, hvor man skulle lede. 

) 

Oet kan meget vel vise sig, at der findes flere, og det 

ville glæde mig, hvis Arctanders tavle (eller andre tavler) 

dukkede op i originalversion. 

At dette arbejde nu afsluttes skal på ingen måde foranle

dige nogen til at tro, at emnet er udtømt. 

Matrikelvæsen er fuldt af overraskelser, men netop i kraft 

af dette er det spændende og morsomt som forskningsobjekt. 

; .• ' '" . . ): ~ '' , - .~? • . • •,:: ' r ' ' ' ' ' • - '', ·1 ' 
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_21. AFSLUTNING. 

Afhandlingen her er resultatet af anstrengelser for at systema

tisere nogle af de oplysninger, man gennem tiderne har kunnet få 

af Matrikelarkivets samling af originale matrikelkort. 

På en nylig afholdt konference for ansatte i større kortsam

linger (LIBER, stotkholm/Uppsala okt. 1988) var et af emnerne en 

undersøgelse af, hvem der bruger/låner kort i kortsamlingerne og 

hvad de bruger kortene til. Deltagerne var en række store kortsam

linger i forskellige europæiske lande, og et spørgeskema blev ud

fyldt af de pågældende kortsamlingers besøgende brugere og lånere. 

Selv om materialet endnu ikke er færdigbearbejdet (besvarelserne 

er meget forskelligartede), så tyder det på, at størsteparten af 

brugerne er videnskabelige forskere og studenter. 

I Matrikelarkivet er forholdet lidt anderledes, idet langt 

størsteparten af kortbrugen sker som en nødvendig del af det dag

lige arbejde; enten internt i Matrikeldirektoratet under sagsbe

handling eller gennem kopier, leveret til kommuner, planlæggere 

og praktiserende landinspektører, som bruger kortoplysningerne i 

'deres administration og sagsbehandling. 

Derfor er ''målgruppen'' for matrikelkort først og fremmest 

professionelle kortbrugere, eller i hvert fald brugere, der har 

et så godt kendskab til disse .kort, at de ikke behøver en nærmere 

forklaring til kortenes opbygning og informationsniveau. 

I forhold til disse brugergrupper udgør videnskabelige forske

re og studenter en lille andel. Matrikelarkivets læsesal besøges 

dog daglig af en række privatpersoner, og til belysning af et lo

) kalområdes kartografiske udvikling er kortene i 1:4000 særdeles 

velegnede. 

Besøgende i Matrikelarkivet har altid haft mulighed for at søge 

råd og vejledning hos personalet om kortene, men det er mit ind

tryk, at man har savnet en samlet fremstilling, der fokuserer 

på kortenes indhold og tegnsprog. 

I håb om, at denne afhandling kan være til nytte for brugere 

og til opmuntring for fremtidige brugere, har jeg forsynet den 

med et stikordsregister. Da fremstillingen ikke er leksikalt 

opbygget, kan et stikordsregister ikke laves helt tilfredsstil

lende, og der er derfor lavet lidt ''rum'' til eventuelle tilføjel

ser. 

Da denne afhandling samtidig skal udgøre en del af en licen-
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tiatafhandling i geografi, skal der til slut siges lidt om sam

menhængen i dette. 

Den samlede afhandling skal bestå af 3 dele: 

''Signaturer i ældre Økonomiske kort I: Den Specielleste Opmaa

ling 1768-1772'' (færdiggjort 1987/88) 

"Signatur.er i ældre økonomiske kort II: 1844-Matriklen". 

(færdiggjort 1988) 

samt en generel afhandling, som indtil videre har den i 1986 til 

Geografisk Institut indsendte projekttitel: 

"Det kartografiske sprogs lovmæssigheder og anvendelse i den kar

tografiske kommunikationsproces med særlig henblik på tematiske 
kort". 

Den generelle afhandling er p.t. ikke færdig, idet den naturlig

vis skal bygge på de forskningsresultater, der er præsenteret i 

de 2 første afhandlinger. 

Oktober 1988 

Marie Louise Brandt. 
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BILAG 1. 

OM PRØVEMATRIKULERINGEN I 1805 PÅ 3 HERREDER I ROSKILDE AMT. 

De 3 arbejdsjournaler (Nr. 3 - Sømme H., nr. 4 - Tune H. 

og nr. 5 - Ramsø Herred) indeholder afskrifter af de proto

koller, der blev ført sognevis for de i 1805 prøvematrikule

rede områder. 

Opsøgningen af normaljorden, taxt 24, i Karlslunde som Nis

sen (1939) omtaler, nævnes ikke i arbejdsjournalen for Tune 

Herred. 

Derimod fremgår det, at prøvearbejdet startede i Ramsø Her

red allerede i april 1805, således som også Nissen beskriver 

det. 

Rothe, Overlsp?- Carsten Ehlers og 7 andre erfarne landin

spektører (Unsgaard, N.H.Munch, Aschlund, Søndergaard, Wodschou, 

Winther og Wildenradt) samt 2 landmålere (Franzen og Ohlsen) 

) foretager i april-juni 1805 nogle prøvearbejder i Højelse 

Sogn, hvor eksisterende kort over byerne Hvilkenstrup, Ll. 

Skensved, Højelse, St. Salby, Ll. Salby, Gl. Lellingegaard, 

Ølby og GL Køgegaard bliver prøvet og godkendt. 

) 

Derimod må kortet over Assendrup kasseres, det understre

ges dog, at en total nyopmåling ikke ei nødvendig, man kan i 

stedet lave en skeletopmåling og supplere med det "indvendige" 

fra det gamle kort: 

"Assendrup Bye. 
De fra Rentekammeret udsendte tvende Karter over denne Byes Jor= 
der ere prøvede og ved igiennemdragne og eftermaalte Linier be= 
fundne urigtige, saaledes som den paa det ene Kart gjorte Paateg= 
ning udviser og altsaa maa over denne Bye optages et nyt Kart, 
hvilket overlades til det Kongl: Rentekammers Foranstaltning. Den 
indvendige Situation formenes at kunne paalægges det nye Kart, ef= 
ter det yngste af de gamle Karter og følgelig blev kun at optage 
et nyt Skelet eller Gr.wdse-Kart. -" 
(Skrevet april-juni 1805, Arbejdsjournal nr. 5 p. 42) 

Mens opmålingen af Assendrup udsættes blev Køge Købstads 

Jorder opmålt april-juni 1805 af Søndergaard og Winther: 

"Vi har ikke modtaget noget Kart over Kjøge Kjøbstads Jorder, 
men for at sættes istand til at medtage denne Kjøbstads Jorder 
under den befalede Prøve har vi, Landinspecteur Søndergaard og 
Lieutenant Winther, opmaalt Kjøbstadens Jorder og forfattet Kart 
derover. --:" 
(Arbedjsjournal nr. 5 p. 48) 

Kortet bliver dog ikke prøvet efter opmålingen, så Rørbye 

foretager derfor kortprøve og disproportionsberegning i 1808. 

(Arbejdsjournal nr. 5, p. 505) 



' 
Poul Nissen skriver i'l939 om det videre forløb: 

.sammen med de til·Matrikuleringen indkaldte Landinspektører gen
nemgik Selmer, Arentz, Arctander og Rothe disse arbejder, hvorhos 
de udførte en Prøvematrikulering af Erritsø By ved Frederecia. 
Endelig blev Ehlers og Rothe beordret til at føre Tilsyn med de 
40 Landinspektører og Landmaalere, der i Efteraaret 1805 foretog 
et fuldstændigt Matrikuleringsarbejde i 13 Arbejdsdistrikter paa 
det tidligere Roskilde Amt for at gennemprøve Udkastet til Instruk
sen. 11 

(Poul Nissen 1939, p. 412-413) 

De 3 arbejdsjournaler er gennemgået, og på kortene er med 

sort angivet de ejerlav der blev færdigmatrikuleret i 1805.(Kort A) 

Det er ikke indlysende, hvilke 13 arbejdsdistrikter det 

drejer sig om. Kort B viser de matrikulerede områder i 1805, 

inclusive de områder hvor de eksisterende kort blev kasseret -

her vist med skravering. 

) Ved prøvematrikuleringen har man i hvert fald ikke færdig-

) 

gjort alle 3 herreder, og undersøger man opmålingstidspunkterne 

for arkivets original 1-kort samt de prøvede og kasserede Æ-kort, 

viser det sig, at der i 1805 fandtes kort eller kopier af kort 

over alle 3 herreder bortset fra 4 ejerlav (St. Hede, Fløng 

Hede, Mosede By og Køge Jorder). Se kort C. 
' Udtrykt matematisk betyder det, at mens der eksisterede kort 

over 116 ejerlav i de 3 herreder, blev de 101 genbrugt ved ma

trikuleringen, dvs. 87% af original I-kortene er ''genbrugskort''. 

Eftersom en vigtig del af prøvearbejdet bestod i at lave 

retningslinjer for afprøvning af eksisterende kort, var de 3 

herreder altså velvalgte, eftersom der fandtes mange kort. Man 

har ikke kunnet vente, at genbrugsprocenten ville blive lige 

så høj i resten af landet, og for Fyn blev den ca. 60%. 

Poul Nissen, der gennemgår matrikuleringen af Bårse Herred 

nævner, at mange af kortene måtte kasseres, og fra markhol

dets indberetning til Rentekammeret citerer han: " ... at de 

gamle Kort medtage megen Tid til Prøve, førend vi kan bestemme 

os til Cassation" (Nissen 1939 p. 415). 

Der må\!l'grundig argumentation til, før kortene kunne kasseres, 

og det var af stor betydning, hvordan prøvelinjerne var valgt. 

Herom vidner f.eks omtalen af prøven over Daastrup kort, om-

talt i Arbejdsjournal nr. 5, Ramsø Herred p. 92-95 (efterår 1805) 



Kort A: Kortet viser de 3 herreder: Sømme, Tune og Ramsø. 

Med SORT er indfarvet de ejerlav, der blev færdigmatrikuleret 
ved prøvematrikuleringen 1805. 

Basiskort: Dunmarks Adrninislrative .Incklcling 
· 1 · r Ul beJ'det af MLB 31.5.1988. Kilde: Arbejdsjourna er nr. J, ,, OCJ ., . c c1r 
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Kort B: Sømme, Tune og Ramsø Herreder. 
~ 

J 
SORT: ~ 

.Færdigmatrikule
ret 1805 

SKRAVERET: .:'li! 
Kasseret ved ~ 
prøvematrikulering ~ 

1805. 

Basiskort: Danmarks Administrative Inddeling. 

Kort C: "ømme, 'Tune og Ramsø Herreder. 
'·--' 

SORT: 
færdigmatrikule-

. ret 1805 

SKRAVERET: 
Områder, hvor der 
eksisterede kort 
eller kopier af 
kort i 1805. 

El,; 
Ih 

Kilde: Arbejdsjournaler nr. 3, 4 og 5 samt Matrikelarkivets 
samling af Original 1 og Æ-kort. Udarbejdet af MLB maj 1988. 
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) 

Prøven over Daastrup Kort. 

Det os overleverede Kort over Daastrup Bye er ved dets 
Prøve i henhold til Opmaalingen befundet urigtigt og efter 
vores Overbeviisning i den Grad, at der i det mindste ikke 
vilde udfordres længere Tid til at optage et rigtigt Skelet= 

·Kart over Marken, end derimod blot ved Kiede at arbeide paa 
det nuværende Karts Berigtigelse, for hvilken man dog allige
vel vanskeligere vilde erholde den Sikkerhed, som maatte be
høves. 

For det første ligger Byen gandske urigtig paa Kartet, 
saa at i al Fald denne maatte paa nye opmaales. Markskiel= 
let imod htrkede Mark er rettet i Marken og paa 
Birkede Kart, men ikke paa Daastrup Kart. Vi har derfor af= 
copieret det fra hiint paa dette Kart, hvor det findes op= 
trukket med ·Rødt, men der saas tydelig derved, at det afco= 
pierede Markskiel aldeles ikke stemmer med Kartet. Iøvrigt 
har vi afsat alle vore til dets Prøve i Marken maalte Li= 
nier med Rødt og deres derved fundne Maal ligeledes med Rødt 
for ved disse endriu fuldstændigere at kunne fremlægge Beviis 
for Kartets Urigtighed. Naar Punctet A paa Kartet antages 
virkelig at være i Markskiellet mod Birkede og paa det rig= 
tige Sted, saa er Opmaalings=Pr~velinien AB, som tillige 
er en Lodskielslinie, kun om en liden Difference Kortere, 
end den efter Marken skulde være, Differencen er derimod 
større imellem Prøvelinierne CD og Marken, og endnu større 
imellem markskiellet paa Kartet mod Assenløse og det selv 
samme paa Assenløse Kart, omendskiøndt endda det sidste 
kart havde en Indkrympning af een Proc.ent. For Linien CD, 
som ogsaa er en Lodskielslinie haves·ved Byen 2 Bestemmelser. 
Efter den ene skal den ligge ligesom den er afsat, og efter 
den anden vilde den ved Byen falde i en betydelig Fra-
stand derfra. - L.igeledes havde flere forskiellige Bestem= 
melser for Opmaalings=Prøvelinierne EF, hvilke tillige ere 
bemærkede paa Kartet; men ogsaa her skal efter nogle af 
disse Bestemmelser Linien falde der hvor den nu ligger og 
derimod efter de andre et betydeligt stykke videre imod 
Vesten. -_Antages Linien EF der hvor den nu er optrukket 
og Punctet Efor rigtigt, saa er Differencen imellem den og 
Marken meget liden; naar derimod antages, at Linien 
skulde gaa paa det andet Sted, saa vilde den endda blive 
betydelig længere paa Kartet end paa Marken. Skulde paa 
Kartet Skiellene for.den derpaa forefundne Gaardlod for= 
andres efter de fundne Haal, saa vilde samme paa saadanne 
Steder støde paa Aaen, hvilke ikke lignede dem paa Marken 
at skulde ligne. 
Af Linien GH bemærkes under Andet kun dette, at den i Mar
ken gaaer over en Skiellinie omtrænt i Midten, som den paa 
Kartet næppe engang berører ved Enden. Vi haabe saaledes med 
disse Bemærkninger at have gotgjort, at det vilde være let
tere, sikrere og dermed i det mindste ikke udfordre mere Tid 
at tilveiebringe et rigtigt Kart end Skelet Ofmaaling, end 
ved at søge at berigtige det nuværende Kort, om det endogsaa 
kunde blive berigtiget. Den indvendige Situation, holde vi 
for, kunde gierne tages af det gamle Kart,. men maaske kun
de det ogsaa være muligt at faae af Lodseieren i Daastrup 
som er allene Universitetet , udleveret et andet og bedre 
Kart over Daastrup. I det mindste maae der dog en gang have 
·været et andet Kart paa hvilket Udskiftningen er foreta-
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get, da paa det, som vi nu have, ikke forefandtes andet 
afsat end en eneste Gaardlod, samt Skole- og Degne=Jorderne. 
Da vare Prøve-Linier deels bleven tagen i, og deels overski
ere Lodskiellene paa Marken saa have vi nu derfor ogsaa med 
Rødt angivet disse paa Kartet, samt de paa Marken fundne 
Haal til Overskierings Puncterne paa det at efter disse 
ethvert andet Kart over.J)aastrup herefter kunde blive prø= 
veif:!_den at der dertil behøvedes at maale noget paa Marken. 
Vi Henstille om, i Følge af de anførte Grunde, til det Kongl. 

~entekammers Godkiendelse, enten først at indfordre udskift= 
nings kartet over Daastrup af Universitetet, eller umiddel= 
bar at foranstalte Skeletopmaalingen derover. Ved at bevise 
Kartets Ugyldighed have vi' især derfor troet at maatte 
være saa vidtløftig, fordi de paa Kortet anbragte Prøve= 
linier ere afsatte efter at Bestemmelsen, efter hvilke 
de nærmeste vare overensstemmende med de fundne Haal og 
altsaa Forholdet imellem disse Linier og de indkomne Haal 
let kunde synes ikke at vænjvarende til Kartets Kassation. 

(Arbejdsjorunal nr. 5, Ramsø herred, p. 92 - 95. } 

Dette omhyggeligt kasserede kort findes i arkivets samling 

af Æ-kort. Ved at sammenholde kortet med det her citerede, 

bliver meningen lidt klarere, men selv om målene på kortet 

angiver de længder, som i 1805 b.lev målt i marken, er det 

overladt til læseren selv af efterprøve målene på kortet. 

Senere, under matrikuleringen, bliver begge målene samt dis

proportionsberegningen sædvanligvis anført i arbejdsjournalen. 

Kortprøven for Daastrup giver et indtryk af betydningen 

af valget af prøvelinjer, idet de skal afsløre om kortet 

indeholder skævheder, som gør det uegnet til arealberegninger. 

Ved den senere Matrikelkommissions tilsyn med arbejdet bliver 

især valget af prøvelinjer genstand for opmærksomheden. 

De skriftlige overleveringer forprøvematrikuleringener 

nyttige, hvis man er interesseret i en mere detaljeret gennem

gang af hvordan markarbejdet foregik. Efterhånden som arbejdet 

skred frem under matrikuleringen, blev løsningen af tilbageven

dende problemer "standardiseret", og der ofres ikke mange ord 

på sådanne rutiner. 

Kilder: Arbejdsjournaler nr. 3, 4 og 5. 
Poul Nissen: Christian Rothe og hans Virksomhed, navnlig med henblik på 
hans deltagelse i ~darbejdelsen af Matrikulen af 1844. Tidsskrift for Op
maalings- og Matrikulsvæsen, 15 bd, 12 hft nav 1939 p. 404-430. 
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BILAG 2: Hovedoversl<rifter for futrikelinstruksen samt andre instrukser og cir
kulærer af interesse. 

Instruction, hvorefter de til Arbeidet ved den allernaadigst befalede Matricu
lering af Jordeiendomrne i Danmark ansatte Landinspecteurer og Landmaalere have 
at rette og forholde sig. Rentekammeret 14. juni 1806. 

§1. Alle Jordeiendomme skulle paa ny skyldsættes, undtagen de, som ved denne 
Paragraph udtrykkelig fritages. 

§2 Enhver Eiendom, som nu er under særskilt Brug, skal matriculeres og skyld
sættes for sig, og alle Jorder, som høre under een Eiendom eller et særskilt 
Brug, skulle skyldsættes under eet, med videre .. 

§3. Jorder, som ligge i forskjellige Sogne, skulle, om de endog høre under een 
Eiendom, matriculeres og skyldsættes hver for sig. 

§4. For de Byer eller Eiendonune, om hvilke føres nogen Eiendomstrætte, eller hvor 
almindeligt Fællesskab i Jord eller Skov finder Sted, skal Matriculeringsarbej
det indtil videre udsættes. 

§S. Landinspecteurerne maae ikke befatte sig med at besterrune uvisse Grændse
skJel eller med at undersøge og berigtige feilagtige Udskiftninger, ligesaalidt 
sOm give Copie af Karterne eller Underretning om Undersøgelsens Udfald. 

§6. Upriviligeret Hartkornsjord, som ligger under Hoved- eller Benificerede 
Gaarde, skal matriculeres for sig og til den Ende udlægges efter Beregning, 
samt afsættes paa Kartet og paa Marken. 

'§7. Skovjord skal ikke taxeres, men derimod Enge og Ellemoser i fredede Skove, 
som bruges til græsning eller Høbjergning, ligesom ogsaa de S~ovstrækninger, 
som i Fr. 27 Sept 1805 ere undtagne fra den almindelige Regel om Fredning. 

§8. Gaards-, Huus- og Haug~pladser, og i visse Tilfælde ogsaa Gadejord, skulle 
skyldsættes. 

§9. Den Jord, som Hegnene omkiing og imellem J,orderne indtage, skal medtages ved 
Skyldsætningen. 

§10. De Veie, som ikke skulle skyldsættes, skulle dog fradrages i Beregningerne, 
med den i Fr. 13. Dec. 1793 bestemte største Brede, ifald de ikke allerede fin-

) des udlagte med en større Brede. 

§11. Ved Hjælp af Karterne søges Vished for, at ikke nogen Jord forbigaaes. 

§12. And.re Karter end de, som tilhøre Hans Majestæt, maae ikke bruges ved Ma
triculeringsarbeidet; men dog i visse Tilfælde maae de originale Karter udlaa
nes fra Eierne til Eftersyn. 

§13. Hvordan Karterne skulle prøves. 

§14. Om Urigtigheder i Karterne, som enten skulle bevirke deres cassation el
ler ere saa ubetydelige, at de ikke kunne ansees som virkelige feil. 

§15. Hvorledes de Operationer, som foretages til Karternes Pr~ve, nye Linier 
og deslige, skulle paa dem antegnes. 

§16. Enhver jordlod, som faaer et særskilt Nummer i Matriculen, skal ogsaa finqlc..:S 
særskilt paa Karterne, Ny Afsætning af Grændseskjel skal skee efter Vedkommen
des eenstemmige Paaviisning. Hovedgaardsjorders nye Inddeling skal afsættes 
paa Karterne. G~ændserne for Kjøbstædernes, for Skyldsætning frito.gne, Grunde 
skulle nøyagtige aftegnes. 
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§17. Den orden, som skal følges i de nye Matriculsnummere. 

§18. Bygrunden skal opmaales og anbringes paa Kartet, ifald dens nuværende 
Deling ikke der findes. 

§19. Enge og Ellemoser i fredede Skove skulle antegnes paa Karterne efter fore
gaaende Opmaaling. 

§20. Alle af Landinspecteurerne brugte Copiekarter skulle af dem paategnes, 
førend de leveres tilbage·til Rentekammeret. 

§21. Hvorledes nye Opmaalinger i Anledning af Matriculeringen skulle udføres. 

§22. Al Jord skal taxeres imod den udsøgte bedste Jord paa Carlslunde Mark i 
Roskilde Amt. 

§23. Nogle slags af Jorder maae taxeres efter den Fordeel, de afgive ved Græs
ning, og hvorledes dette kan udføres. 

§24. Ved taxering af Tørvemoser skal Fordelen af Tørveskjæringen ikke komme i 
Betragtning. Skovjorder,·hvoraf-skoven er bestemt til Bortrydning, skulle taxe-

.) res som Ager og Eng. Om Enges, Søers og Hegnsjorders Taxering. 

§25. Taxeringen skal skee specielt. Til de under eet taxerede Stykkers Grænd
ser rnaae bruges rette linier, og taxten skal antegnes paa Kartet. Uenighed mel
lem taxatorerne om Taxten afgjøres af Comrnissionen for Matriculeringen. 

§2~. Beregningerne rnaae 
Rentekammeret skal ikke 
end en halv Procento. 

gjøres saa nøiagtigen som muligt; men ved Revision i 
reflecteres paa Uoverensstemmelser, som ikke ere større 

' 

§27. Til Reductionsberegning skal ikke bruges høiere Taxt end 20. 

§28. De Jorder, 3or:t ikke skulle. s:tylc.i.at~ttes, maae dog anføres i Matriculspro
tokollerne· med deres Nummere og Størrelse: 

§29. Kerterne maae ikke beregnes ·efter den paa den tegnede Scala, men Indkrymp
ningen skal under eet tillægges i Slutningen af Beregningen, 

130. Jordernes Navne skulle anføres specielt i Beregningerne. 

§31. En Fortegnelse over Jordbrugerne og deri en kortfattet Beskrivelse over 
Lodderne skulle Landinspecteurerne forfatte under Navn af Beskrivelsesprotocol. 

§32. Landinspecteurerne skulle føre en Journal, og hvad den skal indeholde. 

§33. En Fortegnelse over de af noge_n Aarsag forbigaaede og udsatte Forretninger 
skal føres. 

§ 34: Landinspecteurerne skulle søge at fremme Forretningerne saa meget muligt, 
og om Forretningernes Deling imellem dem, samt Aflevering af deres Arbeide til 
Rentekamrneret. 

§35. Landinspecteurerne maae rekvirere fornødne Folk og Bffordring samt ind
kalde Jordeierne og Brugerne. 

§ 36. Eierne af Fæstegods skulle underret.tes om, naar Forretningen for deres 
Gods foretages. 

§37. Hvorledes Landinspecteurerne skulle forholde sig, naar dem gjøres nogen 
Vanskelighed eller Forsinkelse i aeres Forretning. 

,. 



§38. Landinspecteurerne skulle henvende sig til Rentekammeret, naar de finde 
Anledning til at tvivle om den rette Fremgangsmaade. 

§39. Betalingen for nye Opmaalinger og for Matriculeringsarbeidets forskjellige 
Dele. 

Circulære om Tillæg til og nærmere Bestemmelser ved Instructionen for Natricu
leringsarbeidet. nentekammeret 31. Mart.s 1807. 

Almindelig Ordre om Matriculeringsarbeidet i Jylland. Rentekammeret 9. April 1811. 

Circulære om Tillæg til den almindelige Ordre om Matriculeringsarbeidet i Jyl
land. Rentekammeret 14. April 1812 

Kgl. Resolution ang. , hvorledes den nye Matriculs Hartkorn bliver at beregne. 
Rentekammeret 6.April 1831 

) 
- Uddrag af Forordning for Danmark, ang. Indførelse af en ny Skyldsætning af Jord-

eiendomme m.v. Rentekanuneret 24.Juni 1840. 

Placat, hvorved bestemmes en foreløbig Bekjendtgjørelse af Resultaterne af den 
nye Matricul for Danmark og tillades, at Undersøgelser i Anledning af samme, 
efter Begjæring, maae finde Sted. Rentekammeret 24.juni 1840 

Instrux for Udførelsen af de i L. om den communale beskatning i Kjøbstæderne 
udenfor Kjøbenhavn af 11.febr. 1863 §§ 5-7·omhandlede Arbeider. Indenrigsmini
steriet lZ April 1863. 

§1-9: Kjøbstadsgrundenes Opmaaling. 
§10: Om Berigtigelsen af Matriculskortet over Kjøbstædernes Markjorder. 
§11: Prø.velsen af fornævnte Arbeider. 
§12-13: Taxationen af Kjøbstadsgrundene 
§ 14-16: Udarbeidelsen af Matriculen over, KjøbstaJs.grundene samt af den berig

-tigede Matricul over Kjøbstadsjorderne. 
)11: Afgjørelsen af de over de udarbejdede Matriculer fremkomne Besværinger. 
§18: Matriculens Indsendelse til revision m.m. 

Instrux for Prøvelsen af de i henhold til L. offi den communale Beskatning i Kjøb
stæderne udenfor Kjøbenhavn af 11. Febr. 1863 (jfr. Instr. 17. April

0

1853} optagne 
Kort over Kjøbstadsgrundene samt de ber_igtigede Matriculskort over de til Kjøb
stæderne hørende Markjorder. Indenrigsministeriet 4.Juli 1863 

Circulaire om nærmere Bestemmelser ang. Udførelsen af de i L. 11 febr. 1863 
(jir. Instr. 17.April Omhandlede Arbeider. Indenrigsministeriet 6.Jan 1865. 

Ji 23 i 12 DU 52 i 2i t.L L !& 
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BILAG3 Rentekammerets indkaldelse til de forestående matriku
leringsarbejder som indleder hver arbejdsjournal. 

Pro Memoria. 

Til i indeværende Aar at udføre Matriculeringsarbejdet i,,,, Her
red, ,,,, Amt, forsaavidt Ko.rtenes Berigtigelse og de nye Opmaalinger 
angaaer, beordres herved Hr. Landinspecteur B,,,,, etc. (8-10 navne 
nævnt}, 

De af diss.e Herrer, som ere mindre øvede i Forretningerne, bru
ges i Særdeleshed til at udføre nye Opmaalinger, og naar det maatte 
indtræffe, at een eller anden af dem, for en Tid, intet passende Ar
beide kan anviises, maae han uden videre,Godtgiørelse være ledig, 
indtil saadant findes; dog at Hr. Landinspecteur B,,,,, søger saa 
meget mueligt at indrette og fordeele Arbeidet saaledes at alle 
kunde være beskieftigede indtil ingen flere Opmaalinger ere at fore
tage i Districtet. -

For Resten deltager enhver saavel i Opmaalinger som ellers i Ar
beidet som det forefalder, og er nødvendigt for dets Fremgang og 
Afslutning i samlet Strækning1 hvilket saameget muligt bør iagt-
tages. - · 

Hr. Landinspecteur B ..... bestyrer Forretningerne, og bestemmer 
den Orden, i hvilken de skulle gaae frem, samt tildeeler enhver sit 
Arbeide, og da han er betroet Opsynet samt påligger Ansvar for Ar
beidets Rigtighed, saa maae nøie iagttages hvad han i saa Henseende 
har at fordre. -

at begynde den 22de denne Maaned, og Forretningerne bestemmes 
ville de Herrer Dagen forud være forsamlede i Grenaae. -

Foruden den sædvanlige Assistance af Folk efter de almindelige 
Bestemmelser, blive De berettigede til at reqvirere een Vogn, som 
forbliver for Dem heele Dagen, naar og hvor saadant efter Bestyre
rens foregaaende Bestemmelse ansees at kunne befordre Forretnin
gernes hurtigere og bedre Fremgang. -

Endelig er Amtmanden· tilskrevet om, at være Dem baade selv og 
ved Sognefogeden i enhver Henseende behielpelig til Arbeidets Frem
gang, samt anmodet om at drage Omsorg for, at De kunde erholde 
Qvarterer paa de for Forretningerne passeligste Steder, og Pleie 
for taalelig Betaling, - hvorfor De i nødent Tilfælde strax ville 
henvende Dem til ham. -

De sædvanlige Indberetninger om De Herrers Ankomst i Distriktet, 
og siden maanedlig om Forretningernes Fremgang forventes meddelte 
af Hr. Landinspecteur B ..... , uden henstand. -

Paa det at Rentekammerets Breve eller Ordre ikke skulle henligge 
paa Postcontoirerne eller paa Steder hvor de ikke komme Den tilhænde, 
ville De iagttage, at Rentekammeret til alle Tider er indberettet om, 
til hvilket Sted deres Breve kunne addresseres. 

Rentekammeret d. 6te Apriil 1816 

Wormschiold vEssen Holtke Vorndran Jensen Handix Aren tz 
Kongslev Hayer Rothe 

Winther 
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BILAG 5. 

FORORDNING ANGAAENDE DE FORHOLDSREGLER, SOM BØR IAGTTAGES VED JORDENS UDSTYK= 
NING I DANMARK,MED VIDERE, Kiøbenhvan den 25de Junii 1810. 

§1. Før der må afhændes jordstykker skc,.J. jorden sættes i hartkorn. Desuden reg
ler for størrelser af parcellerne (målt i td hk.) 

§2. Meldes til amtmand, der giver tilladelse under forbehold af nærmere appro
bation. 

§3. Samtlige Jorder skal opmåles under ledelse af en lsp. og taxeres ved uvil
dige mænd. Evt-kan ældre forretning bruges, dog max 6 år gl. Eller: 
2) ogsaa være Vedkommende tilladt, naar de Jorder, som attraaes udstykkede, 
allerede ere taxerede til den nye Matriculering, da at lade det Hartkorn, 
som efter den nu gieldende Mat~t..kul hviler paa samme, fordele efter denne 
Taxering, i hvilken Henseende Vedkonunende paa Ansøgning kunne vente imod 
Betaling at blive fra Vort Rentekammer meddelt Udskrivt af Matrikulerings= 
Taxeringen over Jorderne, saaledes at de enten paa et Kort, som de til den 
Ende indlevere til bemeldte Kammer, erholde Taxeri~gs=Grændserne afsatte 
og Taxterne antegnede, eller og at dem af de ved Matrikuleringen brugte 
originale Kerter, forsaavidt de Jorder angaae, der agtes udstykkede, med
deles Co pie eller E.xtract. 11 

§4. Efter taxering skal lodderne afsættes på kortet og i marken. 

)s. "Saasnart Hartkorns-Beregningen af Landinspecteuren er forfattet, afleve= 
res den af Vedkommende til Amtmanden, tilligemed a) en verificeret Udskrivt 
af Taxerings=For,.retningen, hvorpaa denne Beregning grunder sig , ifald Ma= 
trikulerings=Taxeringen ikke er lagt til Grund for Beregningen; b) Udstyk= 
nings=Kortet, som, hvad enten det er et nyt optaget Kort eller en fra Rente= 
kammeret meddelt Copie, bør ikke allene vise hele den samlede Jordlod og 
de derpaa afsatte Parceller, men og de virkelige Længder af alle Linier, 
tegnede ved enhver Linie især; og c) Attest fra Amtstuen om Jordernes sam= 
lede Hartkorn, saaledes som det findes i Matrikulen ved Amtstuen eller, i 
Følge ældre paa lovlig Maade foregaaede Udstykninger, staaer anført i Amt= 
stuens Hovedbog til Skatters svarelse, hvilken Attest Amtsforvalteren bli= 
ver pligtig paa Forlangende uden Betaling ·at meddele. 

§6. Arrri.mændene skal kvartalsvis indsende dokumenter og Kort til Rentekammeret, 
som, hvis intet taler imod, vil approbere sagen. 

§7. Amtmanden skal straks underrette vedkommende, derefter kan skøder udste
des, disse skal af amtmanden påtegnes og approberes før tinglysning. 

§B. Om rettens orientering af amtmanden om tinglæsninger. 

) Hv~s ikke tinglæsning er sket inden 1 år efter approbation, træder skøderne 
ud af kraft. 

§ 10. Også ved mageskifte skal der ske opmåling.og taxering ved Lsp, samt ske 
meddelelse til Rentekammeret. 

§11. Når taxeringen i et herred er fuldført er man pligtig til at lade alle 
udskiftninger eller andre forandringer udføre af beskikket landinspektør 
eller landffiåler, uanset at man tidligere ved 1781 Frd. § 25 kunne gøre det 
selv. 
"Og bør enhver Eier af Fæstegods i de Herreder, hvor Matrikulerings=Taxe= 
ringen er fuldført, ved hvert Aars udgang indberette til Amtmanden om nogen 
Forandring i hans Fæstegods Inddeling i samme Aar er foretagen, eller ikke, 
samt i (ørste Fald med Kort og Beregning oplyse og legitimere Forandringen, 
hvorefter Amtmanden har at indsende disse Indberetninger med tilhørende 
Korter og Beregninger·til Vort Rentekammer, hvorfra Kerterne og Beregnin= 
gerne, saasnart den fornødne Efterretning deraf er uddragen, igien ville 
blive Eierne tilbagesendte, 11 

§12. Når matr. i et herred er fuldført må der foreligge bevis for nt der ikk~ 
er sket forandringer siden matr. før skøde kan udstedes. 

§13. 0m regler for fæstebrevenes hartkornsnotering. 

fuldført skal 
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BILAG 6. 

INSTRUKTION FOR COMMISSARIERNE OVER DEN SPECIALE LANDMAALING (prot 1854·A). 

Vedrørende taxering: 

Pkt. 5. Alt Ager-Land, hvor samme end befindes, taxeres efter sin Godhed og 
sit Brug., samt hvad slags sæd det efter sin Natur og Beskaffenhed kan besaaes 
med. Men paa det, der paa alle Stæder kan være en viss og sikker Maade til at 
skjønne om Jordens Art og Godhed, da fastsættes herved: at de Agre, som bestaaer 
af 1). Sort Muld-Jord, 2). Sand og Sort Muldet Jord, hvor der er liigemeget 
Sand og Muld, 3). Leer og Muldet Jord, som ei ligger alt for sidt, skal ansees 
for God Jord, med mindre de ligge i SkoVe under Træerne. De Jorder, som 
bestaaer af Leer og Muld, og Leeret prævalerer reignes for Middelmaadig 
Jord. Men de agre, som befindes at bestaae 1). af Kold Muld og Leer bemenget 
med Bten, 2) Rød Jord med ør og Gruus, 3) af Spiug-Leer og Sand, 4) af Rød 
Sand med Gruus, 5) af idel Sand, 6) af suur Jord som nesten ligger under Vand 
skal ansees for Ond og Slet Jord. 

Pkt. 10. Engene skal i Almindelighed af Taxations Mændene ansættes og Taxeres 
til visse Læss Godt Høe eller Moese-Foeder, som derpaa, et Aar i et andet at 

) reigne, kan Avles, hvorved et Læss Høe reignes til 32 Lispund Vægt 

Pkt 15. overdrev, som ligge til een eller flere Byer, item Koe- og Heste-Hau
ger, sættes til Høveders god eller ond græsning 

) 
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BILAG 7. 

Vedrørende brug af farverne rød og grøn for taxtstykker og ajour

føringer i trykte matrikelkort. 

Dette er en kopi af side 58 i "Den Gule Ordrebog". Indførslen 

er ikke dateret, men tidspunktet ligger mellem 12. august 1931 

og 7. november 1931. 
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BILAG 8. Om taxering i forbindelse med udstykninger. 

1846: 

1850: 

) 

1897: 

) 

..... 

Matriculs-Comiteens Circulaire af 28. Novbr 1846: 

Cirkulæret er foranlediget af, at der er indkommet sager vedrø
rende forandringer og delinger, især på fæstegods, hvor rnatrikel
taxeringen er anvendt i steder for en ny taxering. 

"Comi teen maa derfor tjens tl igen anmode Hr. Landinspec te uren 
om ikke uden Rentekammerets specielle Tilladelse, der ifølge det 
sidste at Collegiets ovennævnte Circulairer kun kan ventes med
delt med Hensyn til mindre betydelige og særskilt liggende Jord
lodders Deling, at benytte Matriculsboniteringen ved Delinger, 
Magelæg eller andre saadanne Forandringer, da De, naar saadant 
desuagtet skeer, maa tilskrive Dem selv, at de paagjældende 
Beregninger ikke tages til følge, men blive tilbagesendte. 

Kilde:Samling af Collegiale og Ministerielle Circulairer og Skri
velser m.m. vedrørende Landinspecteurers Virksomhed, samlet af 
E. Mørup, 1782-1879, Kbh. Landinspecteurern·es Forlag 1880, p.153. 

Lov om Udnævnelse af faste Taxationsmænd til at foretage 
Jordboniteringer (Indenrigsministeriet 4. juli 18SOJ 

§4. Den i F. af 26de Juni 1810, §3 Nr. 1, indeholdte Bestemmelse 
om, at en forhen i .anden Anledning foretagen Taxeringsforretning 
kan, ved senere Udstykninger af den Taxerede Eiendom, lægges til 
Grund for Hartkornsberegningen, dersom denne Taxeringsforretning 
ikke er ældre end 6 Aar, eller ogsaa Kjøber og Sælger, endsk:i.øn:11: 
den e1· ælåre 1 ere enige i at antage den, skal fremdeles være gjæl= 
dende, dog med den Indskrænkning, at en saadan Forretning i intet 
Tilfælde maa lægges til Grund for yderligere Hartkornstordelinger, 
naar den er ældre end 10 Aar. - Naar mindre betydelige og særskilt 
1,j3ende Jordlodder agtes fraskilte en Eiendom, da kan Indenrigs
ministeriet ligesom hidtil, naar alle Vedkommende derom ere enige, 
tillade, at Matrikulstaxationen lægges til Grund for Hartkorns
fordelingen, og at denne udføres ved Ministeriet. 

Kilde! Samling af Love og Anordninger m.v., Udg. af Indenrigs
ministeriet, 1849 - 1859, Kbh. 1869 p. 40-41. 

L.ov om Jords Udstykning og Sammenlægning m.m. (Land
brugsministeriet 11. maj 1897 Nr. 81: 

§ 10: Den sidste i Anledning af en Ejendoms Udstykning fore
tagne Jordboniteringsforretning kan ved senere Udstykninger af 
den boniterede Ejendom lægges til Grund tor Hartkornstordelingen 
m.v., saafremt Forretningen ikke er ældre end 15 Aar; er Forret
ningen afholdt tor mere end 6 Aar siden, udkræves dog vedkommende 
Sælgers og Købers udtrykkelige Erklæring om, at de ere enige i 
at an tage Bon i ter ingen. 

Kilde: Samling af Love og Anordninger m.v. udg. af Indenrigs
ministeriet, København 1900, p. 91. 

i i 2J i i li 21 i 42 UL: i.~ ; 
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BILAG~ 

Fra det Kongelige Rentekammers Ordre af 17. Marts 1807 til de 

Landinspektører og landmålere som skulle arbejde i det samlede 

Frederiksborg Amt (Arbejdsjournal nr. 11 A): 

P. 5 

P. 6 

! 

"Jstedet for den ellers for Hatriculeringen befalede Prøve og 
Berigtigelse af de originale eller fuldstændige Karter over Byer= 
ne, kan de, for hele det Kongelige Gods optagne Karter over hver 
enkelt Gaardlod, hvoraf et Exemplar er vedhæftet det kongelige 
Skøde paa enhver Gaard, antages uden undersøgelse, og kun søges 
berigtiget for saavidt Huusloddernes eller Gaardes frasolgte Par= 
cellers Afsætning derpaa maatte mangle, men Byeplanerne maae be= 
rigtiges samt Præstegaardes og andre ikke til det Kongelige Gods 
hørende Jorders Afsætning undersøges og berigtiges paa de fuld= 
stændige Karter paa den ved Jnstruksen befalede Haade og disse i 
saa Henseende attesteres. 

Beskrivelses Protocoller forfattes og Journaler føres for dis= 
se Amter aldeles efter den ved Jnstructionen befalede og ellers 
vedtagne Orden og Haade. - Da det hele Kongelige Gods er udskif= 
tet efter Taxa~ion til 24, om hvis Nøyagtighed og indbyrdes Ens= 
formighed haves tilstrækkelig Vished og da ved Udskiftningen alle 
Gaarde er gjor!!._t lige i Hartkorn og boniteret Jord, samt deref= 
ter Arvefæste Afgivten ansat lige for alle Gaarde af lige bonite= 
ret Størrelse i hver Bye, ligesom alle Huuslodder ere indrettede 
til een Størrelse, nemlig lf Tønde Land til 24, saa vilde en nye 
speciel Taxation være ligesaa unødvendig som det vilde i flere 
Henseender være til Skade at forkaste, for den nye Hatriculs 
Hartkorn, den Lighed som nyelig er erhvervet for det nuværende 
Hartkorn, og om hvis Rigtighed ikke efter Omstændighederne kan 
være nogen Tvivl. - Hen da det deels kan antages at Jorderne ere 
i Almindelighed siden Udskiftningen skete, forbedrede og deels 
nogen Forskiel finde Sted imellem den for Udskiftnings Taxeringen 
pa~ de Kongelige Godser brugte Normal=Jord og den som er anta= 
get som Norm for Matriculerings=Taxeringen, saa maatte foreta= 
ges en generel Undersøgelse for hver Bye om hvorvidt de paa Jor= 
derne i Hensigt til Udskiftningen satte Taxter bør i det Hele 
forblive uforandrede eller i det Hele forhøyes eller nedsættes 
et eller flere Nummere. - Efter denne Undersøgelse bliver da i 

) 
sin Tid, hver Gaards nuværende boniterede Jord et forhøye eller 
nedsætte een eller flere fireogtyvende Dele og hvorefter det 

P. 7 
nye Hartkorn at beregne paa samme Haade som for hele Landet. -

Præstegaarden og andre førend Udskiftningen til et Byelaug 
hørende Jorder, som vel ere udskiftede efter samme Taxering 
som det i Byen værende Kongelige Gods, men hvortil ikke, saa= 
ledes som til dette er betalt Grundforbedrings Hielp, maae tax= 
eres paa nyt og. specielt, uden Hensyn til den forrige Taxering 
ligesom ogsaa a.lle andre private Eiendomme som findes i Frede= 
riksborg Amt maa i al Henseende behandles efter Jnstructionens 
Forskrifter. - Efter disse Grundsætninger bliver Natriculerings= 
Arbeidet at foretage i de Herrer herved anviste District, men de 
specielle Bestemmelser for Fremgangsmaaden i Udførelsen af Ar= 
beidet, behage de Herrer selv at fastsætte under Veiledning af 
de fraværende Nedlemmer af den allernaadigst anordnede Natricu= 
lerings Commission, som Rentekammeret har anmodet om at være 
tilstæde ved deres første Forsamling. -

Landinspecteur Wesenberg bestyrer Forretningerne og især den 
Orden i hvilken de skulle gaae frem~ men han og Landinspecteur 
Tørslev vedbliver bestandig Undersøgelse af de gamle Taxerin= 
ger og udføre de forefaldende nye Taxeringer. - '' 

i 33 li t::: IL L &JLC:: :: & . i il 3 L il &i :C .i G.Zili 2 i. 
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Rtks,ordre 17 marts 1807 

"Da Arbeiderne paa det Frederiksborgske District bliver af 
saadan Beskaffenhed at det ikke kan betales paa den ved Instruc= 
tionen for Matriculerings=Arbeidet bestemte Maade, saa tillægges 
enhveer af de Herrer i Betaling af deres Arbeide 3 Rdl. for hver 
Dag de opholde dem ved Forretningerne fra deres Hiem, foruden en= 
hveer 2 Rdl. daglig til en fast Mand og Landinspecteur Wesenberg 
desuden en i Forhold til det i denne Sammes fuldførte Arbeide pas= 
sende Gratification for det ham i Særdeleshed og uden at Forret= 
ningernes fremgang desformedelst forsinkes, paalagte Arbeide med 
Journalens Førelse og Archivets Bevaring med videre, og endelig 
vil Rentekammeret være betænkt paa, da der for dette District kun 
ville blive faa Beregninger at forfatte, saavidt mueligt at for= 
skaffe de af de herrer som maatte forlange det saamange Karter 
fra de andre Arbeids=Districter, til Beregning i tilkommende 
Win ter, som de kunne overkomme. " 

Efter at den i foranførte Ordre befalede Forsamling var af= 
holdt, vedtog Arbeiderne følgende specielle Bestemmelser for Frem= 
gangsmaaden ved Karteprøven og hvad dertil henhører: -

1/: Forinden der foretages Karteprøve, Parcellers Udmaaling el= 
Byeplaners berigtelse, sammenkalder Vedkommende Arbeider 
Jordbrugerne i Sognet, for. at indhente de fornødne Oplys= 
ninger, hvorefter Fortegnelsen over Brugere m.m. forfattes 
saa nøyagtigt og tydeligt at Beskrivelses Protocollen der= 
efter kan forfattes. -

2/: Dersom de frasolgte Parceller hverken findes paa Skiøde= 
kartet som skal bruges ved Arbeidet eller paa det som er 
i Arvefæsterens Værge, da udmaales samme Paa Marken og 
construeres paa først ommeldte Kart, men findes de paa Ar= 
vefæsterens Kart tydeligen afsatte og Maalene vedskrevne, 
behøves ingen Eftermaaling paa Marken, men blot Overfø= 
ring fra det ene Kart paa det andet. -

3/: Af Disproportionen og Differencen som findes ved Prøven 
over en enkelt Lod, kan ikke nøyagtigen udledes hvormeget 
deraf kan antages for at være Indkrympning, hvoraf maa 
følge, at Berigtelse, i nogle faa Tilfælde undtagne, ikke 
kan afsættes paa Hovedkartet, og om end Indkrympningen kun= 
de bestemmes efter andet end de maalte Liniers Differen= 
cer, vil det dog paa de fleste Steder ikke være mueligt, 
uden alt for vidtløftige Operationer, med Vished at for= 
andre den prøvede Lods beliggenhed paa Hovedkartet imod 
de tilgrændsende Lodder. - Arbeiderne have derfor anta= 
get: At naar saadan en enkelt Lod ikke er overensstem~ 
mende med Marken, og ved Berigtelse paa Hovedkartet ville 
forskydes til een af siderne, opmaales samme paa nyt, 
eller ifald Omstændighederne tillade det, construeres 
ved Hielp af de Naal te Linier og Vi_nklerne af de tilgrænd= 
sende Skiødekarter, paa et særskilt Blad som limes til Ho= 
vedkartet. - " 

NLB 30.6.1988. 
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Af Copiebog for 1839, brev Nr. 221: 

Den 7de Julii 1838. 

Da en lang Tid er hengaaen siden Oprnaalingen og det øvrige Arbeide 
til den nye Matriculering blev udført og Matriculs Protokollerne 
forfattede, saa at deels Besidderne af Eiendornrnene ere nu andre 
end de som hiin Tid bleve opgivne og deels Forandringer i Jordeien
dornrnenes Inddeling til særskilt Brug kunne være skeet, uden at de 
ved Forordningerne af 25. Junii 1810 og 3. December 1819 befalede 
Beretninger derom ere indgivne, saa vil det være fornødent, ved en 
Undersøgelse paa Stedet at søge de Mangler, der af de anførte Aar
sager rnaatte findes i Protocollerne, berigtigede, førend disse paa 
een eller anden Maade skulle sættes i Brug. -

Denne Forretning anmodes Hr. Landvæsens Cornrnisaer Jørgensen 
saasnart mueligt om at udføre for Kiøbenhavns Arnt, ligesom den af 
Dem allerede udførte for Smørum Herred og af Landinspecteur Has
trup for Voldborg Herred til hvilken Ende Dem herved tilstilles 
de Amtet vedkommende Hartkorns=Extracter og Korter. -

Da Hensigten af Undersøgelsen kun er at tilveiebringe fornøden 
Vished om: 
lm,,o at enhveer Jordeiendom, som nu er under særskilt Brug og føl

gelig efter den engang bestemte og Hr. Landvæsens Cornrnisairen 
) strækkeligen bekiendte Ordre i, og Form for den nye Matriculs 

Protocoller tilkommende særskilt Nummer i den nye Matrikul, 
d virkeligen findes saaledes udført i Protocollen og paa Kerterne. 

2 =° det enhveer særskilt Jordeiendom, som er tillagt særskilt 
t.Numrner i den nye Matricul, nu paahvilende gamle Hartkorn.-

3t~o den nuværende Besidders navn, og 
4 ~ Protocollens og det vedkommende Korts Overensstemmelse, især 

ihenseende til Matriculs Nummerne. -
saa er ingen anden eller yderligere Undersøgelse end til denne 
Hensigts_ Opnaaelse fornøden at =oretage; Men det er en Selvfølge, 
at ifald nogen Parcellering eller anden Deling maatte findes at 
være udført og lovligen effectueret ved Skiøde, Fæstebrev eller 
anden retlig Overdragelse som ikke er udført i Hartkorns=Extrac= 
ten, da bliver den at tilfaje saavel i denne som paa Kortet; dog 
dette sidste kun forsaavidt det under Forretningen kan udføFes 
uden synderlig Vanskelighed eller Ophold især ved hjælp af Eie
rens Kart. 

Da det ved den Prøve, som Kammeret har ladet anstille ved dette 
. Arbeides Udførelse har viist sig, at _den korteste og hensigtsrnæs
ligste Maade er at Amtsstuen meddeler Udskrivt af dens Hovedbog, 
der kun indeholder Fortegnelse over de nuværende Centi eller Skat
tebyrder, og ethvert af disses nuværende Hartkorn, samt ligeledes 
at Godseierne enten forelægger deres Jordebøger eller meddele lig
nende Udskrivt af denne hvilke Udskrivter da kunne sammenholdes med 
Protocollerne og forsaavidt nogen Uoverensstemmelse ihenseende til 
Navne, Hartkorn eller Inddeling befindes, derom søges fornøden Op
lysning ved Amtsstuen eller ved Sognefogederne eller andre i Sog
nene bekiendte Mænd samt ved Godseierne for deres Vedkommende eller 
deres Forvaltere og andre vedkommende besiddere, saa har Kammeret 
under dags dato anmodet Amtmand, Kammerherre Grev Knuth, om at un= 
derrette saavel Amtsforvalterne, som Godseierne og andre Vedkom
mende i Amtet om denne Forretnings Foretagelse, og derhos at paa
lægge dem at meddele Hr. Landvæsens Cornrnisairen at den Underret
ning som de i den ovennævnte Hensigt rnaatte forlange og forresten 
være Dem paa enhver Maade behielpelig til Forretningernes hurtig
ste og lempeligste Udførelse. -

Kammeret ønsker Forretningen uden Henstand foretaget og uafbrudt 
fortsat, samt at Protocollerne og Kerterne for hvert herred for sig; 
der bliver færdigt strax indsendes. 

S.K C 
R. \,. L. B. K. H. u I 1v. 
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BILAG 12. 

Forordning om Veivæsenet i Danmark, 13. December 1793. 

) 

) 

;.,4-; 

§ 8: "Hoved=Landeveienes Brede fastsættes til 20 Alen indenfor 
Grøfterne; dog kan det tages i nærmere Overvejelse, om paa 
de Steder, paa Hoved=Landeveiene, hvor ingen stærk Kjør= 
sel falder, for at spare overflødigt Arbeide og Omkostnin= 
ger, en mindre Brede kan være tilstrækkeligt. Steenveien 
paa Chausseerne bør være 8 til 9 Alen, og Jordveiene 4 til 
6 Alen bred. Paa de Steder, hvor Hoved=Landeveiene ikke 
har den foreskrevne Brede skal Vei=Betjentene med vedkom= 
roende Øvrigheder og Jordegods=Eiere, paa den i IV Cap. 67 § 
foreskrevne maade, aftale Planen til Veienes behørende Ud= 
videlse; dog maae det, i de, under 2 § anførte, Provindser, 
hvor Fælledskabet allerede er ophævet, og Veienes Brede 
ved Udskiftningen er anseet tilstrækkelig til deres nærvæ= 
rende Brug, derved have til Forblivende, saalænge- indtil 
en tiltagende Færdsel nødvendigen udfordrer en større Brede. 
Men endogsaa i disse Provindser maa dog ingen Landeveies 
Brede være mindre end 12 Alen indenfor Grøfterne, hvor den 
findes smallere, skal det Nanglende af de tilstødende Lods= 
Eiere tillægges. Hvor Veien har Sving, samt hvor den maae 
over stelle Bakker, der udfordres en større Brede, endden 
sædvanlige, hvilken da, efter Stedernes beskaffenhed, bør 
bestemmes; desuden bør saadanne Steder forvares enten med 
Muur., Gelænder, Rækværker eller med Træer, som plantes 
saa nær ved hinanden, at al Fare for de reisende kan af
værges. De mindre Bredde fastsættes til 12 a 14 Alen, for~ 
uden Grøfterne. Sogne=, Kirke=, Nølle= og andre Biveies 
Brede bør i Almindelighed være 8 Alen; med dersom veienes 
Beskaffenhed eller stærkere Brug udfordrer en større Bre= 
de; saa kan, ved saadan Veies anlæg, s~mme af vedkommende 
bestemmes, efter Nødvendigheden; dog fastsættes udtrykke= 
ligen, at ingen indgrøftet Kjørevei skal være af mindre 
end 10-12 Alens brede, foruden Grøfter er, (Veiene til og 
fra enkelte Gaarde undtagne), og skal en alene, ved Ud= 
skiftningerne, Biveiene anlægges med denne Bredde, men end= 
ogsaa de gamle, hvor det er nødvendigt, og, uden betyde= 
lige Vanskeligheder, mueligt, dertil udvides, dog, hvor 
Steengjærder allerede ere satte, dybe Grøfter anlagte, 
eller dybe Huulveie gjøre Hinder, der kan efter General= 
Vei =Commissionens nærmere Undersøgelse, Undtagelse ven= 
tes tilladte. -" 

, :,:.CH+ PM h i - 41 C Ø. " #4.,G i . ~ l!h)...> -4 li .Øl$( 4; &P.401 ; p:fi,PI i @i.JJJ:ØI,.{ 



- 185 -

BILAG 13: Datering og afklaring af overflødigt matrikelkort fra 

Vindeby, Langeland, foretaget i forbindelse med kortregistrering. 

46-o3 Vindeby By, Lindelse sogn. 

Original 1: Kortet er opmålt af Bondesen i 18o2 og prøvet af Schultz 

i 1810. 

Original 2: Det kort, som er arkiveret som org. 2 er påtegnet: 
"Ubrugeligt" og endvidere "NB: Veiene maa ikke skygges paa begge Sider" 
Kortet er iøvrigt kopieret 1848 af El. Lind. Kortet har ingen ajour
føringer. 

1 ' kginal 3: Det fremgår ikke hvornår dette er kopieret, men det er 
påtegnet "Rigtig Copi - Schack11 

Det er min opfattelse, at org. 2-kopien er blevet kasseret, og at man 
har lavet en ny afkopiering (kaldet org. 3) på et tidspunkt der lig
ger ~fter 1848. Jeg har foretaget den sædvanlige datering på basis 
af ajourføringerne på org. 1-kortet og org. 3 kortet som gav følgende 
resultat: 

Original 1-kortet indeholder ajourføringer fra 1849 og 1852, som ikke 
findes på det såkaldte org. 2-kort. Dette underbygger påstanden om at 
kortet er kasseret. 
Original 3-kortet er kopieret i tidsrummet 1852 - 1856, og jeg har 
derfor valgt året 1854 som kopieringsår. 
i . 

1 NKLUSION: 

Original 1: 1810 - 1854 
Original 2: kopieret i 1848, men kasseret 
Original 3: 1854 - 1881 

4 marts 1986 RB. 
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BILAG 14. 

Nogle eksempler på, hvad aer i praksis er sket ved købstadsmatri

kuleringen. 

K - 02: Køge Købstad og Jorder (Markjorder). 

1808-1859: Original 1: Titel: ''Kjøge Kjøbstads Eiendomme under 

Roskilde Amt optaget i Juni 1805 af Søndergaard og 

Winther." 

Dette kort blev, som nævnt i bilag 1, opmålt under 

prøvematrikuleringen og godkendt ved kortprøve i 

1808. 

På kortet ses udstykninger af matr. nr. 3 (3 a-f) -

en meget tidlig udstykning, som er foretaget inden 

renskrivningen af sogneprotokollen, den kan ved hjælp 

af Arbejdsjournalen dateres til 1814, men der findes 

ingen sagsnummer (der gjaldt særlige regler for de

ling af købstadsjorder). 

"Lodden, Hatr. No 3 er deel t saaledes: Natr. nr. JA er kiøbt 
af Cancellie Raad Grel, Natr. No. 38 af Brændeviins Brænder 
Thannings Enke, Matr. No. JC af Garver Lars Nielsen, Matr. No. 
3D af Brandeviinsbrænder Jens Nielsen, Matr. No. JE af Slag
termester Krags Enke og Natr. No. JF af Told Casserer Møller. 
Iøvrigt er ingen flere Forandringer." (skrevet 13. okt. 1814) 
Arbejdsjournal Nr. 5, Ramsø Herred p. 638. 

1859-1865: På dette originalkort findes en skelregulering mel

lem Grundtakstgrund og Hartkornsgrund (dvs. bygrunde 

og jorder) i henhold til UJ 1860 nr. 3162,en udstyk

ning af matr. nr. 16 (16a og_l6b), samme sag; samt en 

udstykning af 16a (16c & 16d) ved UJ 1863 nr. 765. 

'.o3: Dette år begynder matrikuleringen af bygrundsjorder

ne. 

Kortet over købstadsjorderne (ovenfor) bliver kopieret med 

den da gældende situation, og dette kort (nu arkive-

ret som "berigtiget matrikelkort") bliver af Lsp. Søht 

undersøgt. 

Han skriver: (28 feb 1865): 

at der med Hensyn til Narkjorderne er skeet en forholds
vis stor Tilvækst af Jord fra Stranden siden Natriculskortets 
affattelse anseer jeg mig forpligtiget til at henlede det høie 
Indenrigsministeriums Opmærksomhed paa 1

'. 

(HCJ 1865 nr. 332 i Købstadspakken K-02). 

I perioden 1808 - 1863 er der altså sket aflejring af 

materiale, hvorved kystlinjen er flyttet udad. Sådan

ne naturlige landvindinger bliver ikke uden videre 

< • ' • " ' > ' ':!- , '- > •~•. •' < • ;-- , ' ' ,i/' :, < ' H 
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K-02 Køge Købstad, købstadsmatrikuleringen. 

) 

L 

registreret i matriklen, ejeren har næppe interesse 

i at forøge sit skattegrundlag, og registrering og 

ændringer i kystlinjen sker oftest først i forbindel

se med salg eller udstykning. 

Søht skulle derfor ikke foretage opmåling af strand

tilvæksten, han har blot med større præcision end 

hidtil indmålt den gældende situation (især omrid

set af lodderne, matr. nr. 4-10 på figuren over Køge 

Markjorder) på det berigtigede matrikelkort og lavet 

en ny arealberegning for markjorderne. Lodderne på 

markjorderne blev omnummererede 61-117 og der skete 

en del indlemmelser (ialt 74 tdr = 5290 kvadratalen) 

til bygrundene. 
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Øs fer 

Soen. 

K-02 Køge Købstads Markjorder. Lithograferet minoreret ma
trikelkort, 1:20.000. Udateret, dog fra perioden 1865-1897. 
~latrikelarkivet. 
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De arealer, der blev indlemmet, blev anført sidst i 

beregningen med nummer 12: 

"Forsaavidt i Henhold til Lovens § 4 nogen Deel af Kjøbstadens 
hartkornspligtige Jord henlægges til den egentlige Bygrund, 
bliver det samme efter Natriculen af 1844 paahvilende Hartkorn 
og Gammelskat at opføre i Slutningen af Natriculen over By
grundene som en hele Communen paahvilende Byrde med Bemærk
ning om, under hvilket Natriculsnummer samme findes i Natricu
len over Harkjorderne." 
( "Købs tadsma trikul eringsinstruksen" 17. april 1863 § 15). 

Med andre ord: De skatter til staten, som påhvilede 

de indlemmede hartkornspligtige jorder skulle fremti

dig udredes af kæmnerkassen. 

)5-1934: Efter stadfæstelsen af det "berigtigede matrikelkort" 

blev det kopieret, og kopien med de nye matrikelnum

re og angivelse af de areal, der er indlemmet under 

bygrundene (som i matriklen er anført som nr. 12) er

statter det foregående matrikelkort. 

1934 -

' ) 

Ved skrivelse fra Indenrigsministeriet af 23. juli 

1935 (K.K.J. Nr. 95/1935) blev ager- og enghartkorn 

for de under købstadsgrund inddragne markjorder ført 

til afgang, og matr. nr. 12 udgår derfor ved MCJ 1935 

nr. 2099. 

Herefter er matrikelkortene trykte, de ajourføres 

dog stadig med håndtegning. 

Begrebet "Køge Markjorder" er i tidens løb udvidet, 

idet forskellige områder er blevet indlemmet, lige 

som en del naboeierlav i dette århundrede er indlem

met som "Køge Jorder" (f.eks Gl. Kogegård, Lellinge 

m.fl.). 

KØGE BYGRUNDE, K-02. 

1863-1865: Bygrundene blev opmålt i 1:800 af Aug. Søht. Kortene 

består af 3 planer, den nordlige del omfatter de ind

lemmede områder, den sydvestlige og sydøstlige del 

resten af købstadens bygrunde. Kortene blev prøvet 

ved den oppermannske metode i dec. 1863 af Erik Mø

rup, middelfejl på samtlige punkter 0,35 alen (køb

stadspakke K-02) 



1865 -
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Matrikel og kort er stadfæstet af Indenrigsministe

riet 3. dec. 1865. 

I 1865 har Hochfeldt kopieret de 3 planer, og disse 

"original 2"-kort bliver ajourført på normal vis, men 

herefter begynder puslespillets brikker at udvikle 

tidsmæssige forskydninger. 

1865-1906: Plan 1, den sydvestlige del, bliver ajourført på sæd

vanlig vis: Nye skel med rød skygge etc., og der ses 

også ajourføringer af bygninger i forbindelse med ud

stykningerne. 

1906-1937: 

1865-1937: 

1865-1888: 

1888-1937 

s:z :: as :.:: s 

I 

l.;w~)f ,;-

Figur 60. Udsnit af plan 1, Køge Bygrunde (K-02) for perioden 
1865-1906. Ved sammenligning med figur 50\es udstykning af bl.a. 
matr. nr. 157 (157 a-c), men også bygningerne er ajourført i 
forbindelse med den pågældende udstykningssag. 

Plan 1 omtegnes 1906 af Cramer og ajourføres frem 

til 1937, hvorefter man går over til trykte kort. 

Plan 2, den nordlige del er kopieret af Hochfeldt og 

ajourført i perioden 1865-1937, hvorefter man over

går til trykte kort. 

Plan 3, den sydøstlige del, kopieret af Hochfeldt, 

er ajourført til 1888, hvorefter den omtegnes 

På plan 3, der omfatter havnen, er der sket en del 

havneudvidelser. 

)i. i :Ulk ;a; i. 44Z.U ;g : : :. :. ; en;u.u:; QIZJ. d4 .waw æ 
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I 1914 overføres en del havneområder fra plan 3 til 

en ny plan, plan 4. 

De øvrige områder ajourføres frem til de trykte kort 

i 1937. 

1914-1937: Plan 4 - dette kort over en del af havnen er påteg

net: 

"Arealerne er sammendraget dels efter Plan 3 og dels efter Ho

vedkortene i de forskellige sager Aar 1914 af Th. Rasmussen." 

Også plan 4 er omtegnet og trykt i 1937. 

1921-1926: I 1921 er der sket en opmåling: "Af Søterritoriet udfor 

Kjøge Kjøbstads Bygrunde", dvs. nogle arealer i havnen. 

Dette kort ligger som "plan 5" sammen med original 1-

kortene . 

. )926-1937: Plan 5 bliver kopieret af Johs. Jensen og ajourført 

indtil 1937. 

1937-1954: Ved overgangen til trykte kort i standardformat 

) 

(90 x 65 cm), et format, der er mindre end det, der 

i 1863 fastlagdes som maksimumformat for bygrunds

kort (nemlig 50 x 25 decimaltommer, svarende til 

ca. 157 x 78 cm) bliver man nødt til at fordele by

grundene på 7 planer i stedet for 5. Imidlertid sker 

omtegning og trykning i en omgang i 1937, og de en

kelte "puslespilbrikker" til Køge Købstads Bygrunde 

får derved et nyt udseende. 
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2-01 Ballerup By, Bykerne i l:8CXJ 
' 

0 · ' lk 1878 ' 1 40CXJ . b k • "He K . Ma 1 rigina ortet Tffilb 1 : er 1 y ernen pategnet: rover ort i ae-

stoksforholdet 1: 8CXJ". · 

Ballerup Byplan, i 1:800 er oµnålt 1885 og 1886 af lsp. A.G.Birk; det er 

kopieret af Hochfeldt og godkendt af Gregersen men iøvrigt er disse oplys

ninger udaterede. Kortet er omtegnet 1903. 
. . 1886 

Nyoµnåling af bykernen er.foretaget ifølge l-CJ 
1106 

Af denne sag fremgår det, at det nyopmålte kort i 1:8()() samt arealberegning 
er indsendt af A.G.Birk d.7 februar 1886. 

Endvidere findes to dokumenter i sagen med følgende ordlyd: 

Kiøbenhavn d .19 Juni 1886 . 

) 
Ved at tilskikke dette Ministerium een Fortegnelse 

over een Del fra Gaden i Ballerup indtagne Arealer, der 

ere optagne i Matrikulen, har Indenrigsministeriet i Skri

velse af 13de tlarts d:A: udbedt sig Underretning om, naar 

Salg'af de anmeldte Jordstykker har fundet Sted, saa at 

fornødne Notering i rlatrikulen desangaaende kan bli-
ve foranstaltet. 

Saaledes foranlediget skal man tjenstligt med-

dele, at efter de fremkomne Oplysninger, maa Finantsministe

riet gaa ud fra, at de nu som Matr.N° 131-134, 136-144 og 146-

147 skyldsatte Gadejordsarealer ere erhvervede ved Hevd 

af deres nuværende Besiddere, nemlig den i Indenrigsmi-
d N

o.s . 
r )teriets anførte Skrivelse udviste tilstøden e rlatr. Eiere 

saa at der ikke kan blive Spørgsmaal om Salg til dem 

af disse tidligere Gadejordsarealer. 

Angaaende de som Matr.nr. 135 og 148 skyldsatte Mark

jordstykker kan Ministeriet paa grund af endnu manglende 

Oplysninger ikke udtale nogen mening i Øjeblikket og hvad 

gadejordstykket rlatr. nr. 145 angaar, der ikke kan erkjendes 

for at være Statskassen frahændet er endelig Overenskomst 

om Salg endnu ikke truffen. 

Idet man derfor forbeholder sig rærværende Meddelel-

se om disse 3 skyldsatte Arealer, skal man tjenstlig henlede Op

rrærksomheden paa det Hensigtsrræssige i den af Indenrigs

ministeriet tidligere fulgte Fremgangsmaade, at Skyld-

sætning af arealer, der i rlatriklen ere opført som Gade-

jord på det tidligere Dorm:negods, først finder Sted, naar 
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2-01 Ballerup By, Bykerne 1:800 (fortsat) . 

je .ved Salg ere overgaaede i privat Eje, eller det er er

~jendt, at de ere frahændede Statskassen. En tidligere 

3kyldsætning, som der i indeværende tilfælde foretagen, 

vil, da Staten som Fortighedseier selvfølgelig ikke kan 

Jetale Skat af Gadejord som s~adan ikke kunne andet end 

foranledige Besværligheder ved Skatteopkrævningen. 

p.m.v. 

Caroz 

) 

:iøbenhavn d. 28 Juni 1886 

I forbindelse med Skrivelse forhen af 19de dennes 

kal man tjenstligt meddele Indenrigsministeriet, at 

følge yderligere modtagen Oplysning fra Kiøbenhavns 

mtsstue har det på den med det kongelige Ministeriums 

krivelse af 13de Marts d:A: hertil fremsendte fortegnelse over 

~ del fra Gaden i Ballerup indtagne Arealer, der ere op

~gne i Natrikulen, som Matr.nr. 135 nu Skyldsatte Gade

ordsareal har nu i umindelige tider været benyttet under den 

n~~raadets tilhørende Jordemoderbolig Matr.nr. 54 i 

L" . )up, der tilligemed Gadejordsarealet i Aaret 1868 

r kjøbt af Ballerup - ~Ealov kommune. Som følge her-

f vil der ikke blive Spørgsmaal om Salg af Statskassen 

f det bemeldte Gadejordsareal. 

p.m.v. 

Caroz 

~t viser sig at disse matrikelnumre er ajourført på nymålingskortet med 

xlt, mens de på Hochfeldts kopi er indtegnet med grå skygge. 

)chfeldt må have kopieret kortet efter 28. jw1i 1886, men da original

)rtet i 1:4000 san1tidig blev kopieret i 1886 må gyldighedsperioden for 

)rtet i 1:800 sættes til : 1886 - 1903. 

5.03. 1988 HLB/~IDF 
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Bilag 18. Kilde: MCJ 
1866 

118 
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-------
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!!Jcirn er lirrrnntt 1mb i ~o'tibrnJ 21rr11l .rUtr iffr, 

å. 

r.. 

r. 

!l)aub anlcrnec• mcb (il1111l~crbh,,11. 

231rn11ingtr llllhtgor(I 111~b (formin. 
E:.ig11ntnrrn fiJr <Sfou, (fog, 9.Piofc-, ~Jrbr, o. f. »., ubf1.JrrG f,111lrbrø, fom bru i Cllmtoird 

--bei·orubc ~lmt uboijrr. 

r /" h. 

9.Jl,hilrPotfrn, bcr nnbrr innrn Dmjlm1bii1~rbcr mRil nfp1111ttm:-d, njjil'Hrd mrb m ti1tni1br 

,,j minbp 1000 ~Hrn Virn bc minhr l'~ 111i1tbP 2000 1Urn }',111 br ~orrr Uoµif,111rt · rftrr 

~Jlnlrifu(Of,1itrtdJ ~Jl1111frPl\(; VJ?dlr111~g11bbcli11i3rn borlf,,lbrr. 
J)~or \!l'bt"-cr nf fN~jc!Hgc rllrr 11f f11ntmc Wfotrif11I-d1mntcrc fil!lrirnbjr ~1ii11111bm, an(\\'!1!VJ 

l 

I 
i. 

le 

rn <Sf\ltl!JC nf j1J,113t jc,rt S::ujq). 
-3 .\111t\m1t· nnlcr1313rd ft11113t jort ~11M1, ft•,1grrc rnb 6f\1i1i1crnr. 
_ppt,1i1ciJ µnn rt Ci"l1Vifonrt 'i!.l1bbcr fm jN·f(jdligr il)h1triful~fond, Mit1cr 8it11b1111t ni m1h1br, 

o~\W ,}1rt' fitr~iltc N11111111cr, rllcr Nb rn ~)\111trg11i11g i, r\lrr t•cb, ~l1'th11, jMfom: ~.llnlr. ~?c,. 
N. N. ,,f N. N. m\l I l1, f. \.1., l1tl fl1r ~t1crt 11cn\1ttct ~)l11trifll!Of1111rt h'gur~ m 9.111111\rftl\f, 

rntr11 it1brnfl'r t11Jrr ~hrn1111r1 eller tm'c> jL1rnøbrn ~J.',111h'o11i1t!l L1111, \1l1ørlil t-rn ~1rn!1Nrr. 

'. 1. E5fdftrn ff,,t, j11,\\.'i'vt 11111li~1t' 1h,1c i jiu rette etimtt:l, 111l1lr 1111111 ~111\' .\l,1,wtdl' 3\1bii'rr 

i111ob fi!l j 1"tibri11 i nu~bj11t ~)ldnin!l i i:rn jfol, 1.1\nt f11w, t11t-rli!\ l':l j,lll CTl'r, ,1t Nn fon lir· 

jcv mel> fubt•itnli!, !Jl1bc Di11c. f!Jif\1tdtrn 1\lll1ri1111N 111\'t> fmH~hn•ch· 2..h
1
~fl1Wt"l', i E3n'r°t't"' 

lc~(,cb 9)folrifnlvumucrd t'il ~\HIi, // /<: • , - n1 t:t":J" v' 

m. ~\1,1 G"t1µifo11r!d 1111tr!111rt\ \1t•ilfc G:irnh•111111c bcr filorirnl'jc 't'-m dlrr te bet)'llll lltf1.1\·!r ~l'°t'· 

brr, oo ~mhrg13cl'.I t,i~fc i f,11111uc mduhtg før \duaubrn, i \1t1i!frn tic finbcV p1111 ~lJl,,trifu!\'' 

fo11rld. ~1m1rnbrn fon ft'rfodc~ i 11\CII S!.obbcrnc Hll111C iffr l1TMt"~ )1\11 11,ir p1111 binontrn, 

nt G.lr11"11bfc[1c~rit1rlfrrm 1:-crNl' blillc \tfhwr.-
1\, ~ i" til 1 i iNnmcJ ~(jµ1111b fr,1 tic}1ifonrtdJ 2Jberfo11t, rjtcr tdfrJ <Storrdjc, 1111Uri11!w1 

m rrh•iufld 'iH11111mr 111cb fl1l'rfc fl1rtc 'linier. 
o. \lbrnfor ~h,m111rn l'tl t1cl;, tfo},ifo,1rldJ i\>bt1c~rc .\_-ijornc, \.'il '.l:(w1crrn b1wc 11! nnfcrr fti 9?,1N1. 

p. 9lttc~11lil'lli'II pn11 Cil1}>ifo11rlrnr 11bjl1rcV efter brn p11,1 lio11ll1int ftircjiut-rnbr %n.•ii.5uintl· 

&! ;u;;; li ,. Li i,ZZ: , • . - .t ; • ~- . 1.' " • ,,; .• .:~· __ a:; -" -- Jtt L t.lW/l'i 



' -- . --------- ~-- ···--· 

'1nl)l)Df1 ------
., 4 u lfl 

'lSRT lUll.1qJg ><R "'~ 'JIIJUIJJlVQJG, 11,?, WJllU!IIJIU~6p11,q11r; 

'· 
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JJU\11!.}~IJJ(j IIJIII b!l.t.>I~)\ IIIJ)J)HI JOJI NJJq.111j '1li!Jlllll Jq~llj 'pq!Jq.l)b Jl'Jj 'qJ11UJ.l ~ J.1q f 
:11pn .1JJf>., JJ.h1tl IIJq IH 111,J~<\' pfil'I N!Jll )!1'\ J~l»ll!~ Jlirn11J,li'l.1JM ! .uq JU 1\3J0uiqun ~ 1 ·o 

·p,,J(pJ.Jb ju qn 1JJfi1t!Jq pq_ quJ.Hlj '.11,1u,1.JJ1fi:ilG .t11j lJJJ~ v.1JJ1iJJ.\'lj '1».18;\JJ]lJ .1JJ6111.11cb 1/ 

J,W{i l\J 11,Jpfil1tq,1l(G qJ1'\ Jll'Ul.r Jl ØJqll!f! ·11(}1110 11.>lim1 ~JIii )!)Jq!IU{i.>,1 JUUI-H JIIJ~UUJll'll!fiJJ.Q ~-s ,,./ 

\ 'Jllq"11l0fl i' ... 
p,:i llJl'ijm1.11iJ J!,1 1.1q 11111J '11J.1111u.1tJJfiJZG JjJ11J.111j JU J1iJJq 11rn1 1 IIJJmO'l~ ju ~JHJl 'JJqJ1JO!q [; 

<lll'dlllG llJfillJ .tJqun 1J\1UIII 311Jp\1llll'.llllJJllUI((; uui{ .u.:p(}U!IU!.111 ·"IP Jpf\., ,11q1111jJJl.'lj IIJl.i!fnui; '!.. / 

~ 
l, 

JJ!f,1lG 'Jqm i' .,. 
,UJJl'l'i( .i,11u.1tJ16.>lG Ju 'JJUUJfiJ,h' Jq qrn1 \'.JJUfi11J!q O,, JJJJJUJ11pu\lfip1uq11G J!l ~ 11J\iup10JlG J '!J .~ 

•p.u1,JJJfit1ql!J l)J~j1l{jlJ JIIIIIIJ i 
l!•'i 'fi1.19 ,q1uqJJ!fit11.1.-{ 11J~ jt1 lh1!1!q,ri.1~ U!J3~11J .1JJjJ '1m!li11fi 111,,,4 u.1J 'uJ.hlJtulJ!UJlG l!J f 
-- lhi\l/G NIJ.1J11fiJ:t ,:iJm pn!\J.wj Jdq!J 11J~ - J,111,,ll~ JJUIIJfip,1 ,nOuNl,m IIJ,l li,, ppvuwfoD l 
111,1j p1.1uo1~111JJ.quw:; JJ,Wl'J 1.u.1J,1Jtlu 'JqJJll.'q J.u 'JJq1.11.1,1lJ .1,w1j mJJt11.111.>1J,<..)' '.IJJlnt)· ,.:i { 
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q,11,\b Jq_llJ1U:\l!lfot1,\ Jq !u lillpl~!!t\11){) HJfill! l'i11p1liJjUll~t i;>!1\(J 11Jq11 '.1111u.11J!liJrn J!I .l.ljJJ.uq l}J.IJt\JJjU jlllUj 
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-JI} HJll1q.tJ\lJN\l qJ1l Jq J.IK) ·nijBIQ i}:ipq.rnJ qm1 i}JN\\ll(p1} J)JllJj •[l1q.1J!1foJJJi; )!I ~J.lJllJJqll llhlJ 'pu15· ·ol 
'llJ.lJllllJJS .lllJ fiupJqJ~(i plhiu IIJ~IJ lt\OQIIJ!I} i}Jl.l!1ljl1VJ!}JID!,IJ 
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"Jl1jm6Jl; J.h1tJ mq 1>011 JUJJl.l 1p.11øi110:9 
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'JJUUllJJjJ<J 
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BILAG 20 

NOGLE OPLYSNINGER OM MÅLEENHEDER OG FARVEPIGMENTER. 

MÅLEENHEDER: 

Ved opmåling af 1682 brugtes sjællandske a·len, hvor 

1 rode= 10 alen 

1 alen= 4 kvarter. 

Iøvrigt nævnes i rapporterne følgende gamle mål: 

1 alen 

1 favn 

1 fod 

1 td. land 

= 2 fod = 62,8 cm 

= 3 alen = 1,884 m 

= 12 tommer - 31,4 cm 

= 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 pigmenterne kan fortyndes så de virker 
"gennemsigtigige", i modsætning til "dækkende" 
pigmenter). Farven har ringe holdbarhed for 
lys. Giftig, forhandles efter giftloven via 
apoteker. 

Terra di 

) Røde pigmenter: 

Siena: okkerart (dvs. forvitret jernoxydheldig 
feldspat), der udvindes i Italien. Mat-lyse
gul farve. Ved brænding bliver den brunrød. 

Kraplak 

Karmin: 

Blå pigmenter: 

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 bli~er 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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væsen, Kbh. 1937 

) 

lste Betænkning afgivet af Landbrugsministeriets 
nedsatte Kommission vedrørende Matrikulens Nymaa
linger m.v. ("1919-Kommissionen"), Kbh 1925 

Instrukser: Instruction for Landmaalerne ved den specielleste 
Opmaaling. (protokol 1854 A, Matrikelarkivet) 

"Matrikelinstruksen af 1806": 
Instruction, hvorefter de til Arbeidet ved den al
lernaadigst befarede Matriculering af Jordeiendom
me i Danmark ansatte Landinspecteurer og Landmaalere 
have at rette og forholde sig, Rentekammeret 14. 
juni 1806. 

''Tillæg til Matrikelinstruksen af 1807'': 
Circulaire om Tillæg til og nærmere Bestemmelser 
ved Instructionen for Matriculeringsarbeidet. Rente
kammeret 31. Marts 1807 

"Købstadsmatrikelinstruksen af 1863": 
Instrux for Udførelsen af de i Lov om den communale 
Beskatning i KjØbstæderne udenfor Kjøbenhavn af 11. 
Febr. 1863 § 5-7 omhandlede Arbeider. Indenrigs
ministeriet 17. April 1863. 

Ins trux fotjPrøvelsen af de i i-ienhold til Lov om den 
communale beskatning i KjQbstæderne udenfor Kjøben
havn af 11. Febr. ( jfr. Instr·. 1 7. April 1863) op
tagne Kort over KjØbstadsgrundene samt de berigti
gede Matrikulskort over de til Kjøbstæderne hørende 
Markjorder. Indenrigsministeriet 4. juli 1863. 

Opslagsbøger: Juridisk Ordbog, 3. udg. ved O.A.Borum og W.E.v. 
Eyben, Kbh. 1970. 
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KILDER, UTRYKTE ELLER IKKE-SKREVNE. 

Disse kilder findes antagelig kun i Matrikeldirektoratet eller 
Matrikelarkivet. 

Tegnereglementer: 

"Tegnereglement fra 1854": 
Regler, til Iagttagelse ved Tegning af Copikaart. 
Indenrigsministeriets 2. Departement, 8. Februar 
1854. (MCJ 1866 nr. 118) 

"Tegnereglement fra 1866": 
Regler til Iagttagelse ved Tegning af Copikort. 
Indenrigsministeriets 2. departement, 6. Januar 
1866 (MCJ 1866 nr. 118) 

"Tegnereglement fra 1911": 
Regler for Udførelsen af Tegnearbejder i Matrikuls
kontoret. Landbrugsministeriets Departement, 17. 
juni 1911. 

"Tegnevejledning fra 1968": 
Tegnevejledning. Almindelige Bestemmelser for om
tegning. Kortomtegningen 1.10.1968. 

"Tegnevejledning fra 1984": 
Tegnevejledning fra 1984. Kortomtegning&n, Matri
keldirektoratet 21. juni 1985. 

Interne ordrebøger: 

Protokolværker: 

"Den gule Ordrebog" Matrikeldirektoratets interne 
ordrebog fra 1884 - 1961. 
Afløst af "Den blå Ordrebog" ved MCJ 1962 nr. 123. 

''Den blå Oidrebog'': MAtrikeldirektoratets interne 
ordrebog fra 1962 ff. 

Protokol 1854 A-D. 

"Deliberationsprotokollen af 1805": 
Protokol for Deliberationerne ved Prøve-Matricu
lerings Arbeidet i Aaret 1805 (ad MJ 1805 nr. 
375 a No. l) 

"1805:_Registranten": 
En registrant i 3 bind omfattende kort, som blev 
indsendt til Rentekammeret 1805 ff. 

Arbejdsjournaler nr. 1-140 

Copibøger, diverse årgange. 

Sogneprotokoller (eller "Beregningsprotokoller") 

Tillægsberegninger (T-protokoller) 

Forandringsprotokoller (F-protokoller) 

Hartkornsekstrakter (ældste og yngste) 

Gamle Herredsmatrikler 

N~e eller "Gule" Herredsmatrikler 
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KILDER, UTRYKTE ELLER IKKE-SKREVNE. 

Disse kilder findes antagelig kun i Matrikeldirektoratet eller 
Matrikelarkivet. 

Protokolværker: 

Arkivalier: 

Kort: 

Tilføjelser: 

Sognematrikler 

MJ + registre, diverse årgange 

MCJ + registre, diverse årgange 

LCJ + registre, diverse årgange 

MAJ + registre, diverse årgange 

UJ + registre, diverse årgange 

Arkivpakker for Rytterdistriktsopmålingen 

Forskellige sager: MJ, MAJ, MCJ, LCJ, UJ. 

Rytterdistriktskort 

Æ-kort 

Udskiftningskort 

Originale Matrikelkort; arkiverede såvel som i
brugværende 

Nymålingskort 

Måleblade 

Vej mapper 

Danmarks Kirker, 1935 ff. 
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STIKORDSREGISTER. 

Amtsgrænser 58 
Arbejdsjournaler 5, 38, 39 
Arbejdskort, trykte 34, 65, 67 
Arealberegninger, boniteret jord 34 

Bakker 87 ff. 
Bebyggelsespligt 108 
Beregningsprotokoller (sogneprotokoller) 
Berigtigede matrikelkort 128, 129, 186, 
Beskrivelsesprotokol ler 39 
Blå Ordrebog 26 
Boniteret areal (reduceret areal) 35 
Bonitet 27 ff., 35, 36, 70, 71 
Brudpunkter på skel 155 
Bygninger 102 ff., 156 
Bygrunde 58, 126 ff. 

Concept-Beskrivelsesprotokoller 4 

Deliberationsprotokollen af 1805 69 

11, 35, 69 
187, 188 

Direktion (pile, der viser faldretning) 
Disproportion 6, 18, 22, 23 

32(fig. 7), 87, 88(fig. 27) 

Elevation, signaturer i .99, 103, 104, 110, 111 
Ellemoser 78, 94 
Enge 69 ff., 72, 73, 94 

) Fanon1ålit1gen 138 
Fikspunkter 140 ff. 
Fikspunkter, nummerering 147 
Fikspunkter, signatur.er 14G 
Fikspunl~ter, sikring af 141, 144, 145 
Fikspunktsafmærkning 141 
Forandri11gsprotokoller (F-protokoller) 12 
Forsogsmålinger i Frederiksborg Amt 1914-16 137 
Forsogsmålinger i Gentofte Kommune 1903-08 137 
Fo,·sogsmc'1linger i Ulsted Sogn, Ac1lborg Amt 1912-14 
Frederiksborg Amt, mc1trikulering 180 181 
Fredsskovsforord11ing 92 ff. 
Fredsskovsgrænser 100 
Fredsskovspligt 100 
Fællesskabets ophævelse, Frd. af 1781 3 

Gal.ger 151, 152 
Genbrugte matrikelkort 14, 17, 23 
Generalisering 33, 102 

NC &# i w;æ:J 2 !.X$i.2 C ;C WM•• J.' . t 2 _a; i L. ilt 

137, 142 

zs S:Zdii 1211 Z 2 il, 141 AO.J G4 



L 

- 207 -

Generalvejkommissionen' 116 
Gentofte Kommune, forsøgsmåling 1903-08 
Gentofte Kommune, nykonstruktioner 1923-28 
Gravhøje 89, 90 
Grundplaner 102, 103, 107-107, 111 
Grundtakster 127 
Grusgrave 148 
Græstedmålingen 1915 137 
Græsningsberettigede i skove 93 
Grøfter 56, 57 
Gule Herredsmatrikel 13 
Gul Ordrebog 26 
Gærder 48 ff. 
Gærdselskov 97 

Hartkorn 27, 36 
Hartkornsekstrakter 61 
Hartkornsskattens ophævelse 
Haver 111, 112, 131, 156 

) Heder 71, 72 

37 

Hegn 48 ff., 117, 118 
Hegnsforordning af 1794 
Helsingemålingen 1916 
Herredsgrænser 58, 63 

50, 51, 56 
137 

137 
137 

Herredsmatrikel (-Gamle Herredsmatrikler, "M-Matriklen") 12 

) 

Herredsmatrikel (Nye Herredsmatrikel, Gule Herredsmatrikel) 
Hllmlehaver 112 
Højdeforhold 87, 88 

Idealjord (taxt 24) 30 
Ikoniske signaturer 97 
Inddæmmede arealer 135 
Indkrympning (disproportion) 6, 18, 22, 23, 25, 129, 157 
Indkrympning af papir og lærred 18, 24, 157 
Indlemmede arealer (bygrunde) 188 

Jernbaner 124, 125 

Kirker 102 ff., 110, 132 
Komrnissioner til samarbejde mellem GI og MD 141, 143, 144 
Konstaterede skel 64 
Komsumptionsafgift 127 
Kopieringsmetode for håndtegnede kort 5, 155 
Korsudvisere 148, 149 
Kortprøve 20 ff., 38, 133, 167, 168 
Kæmpehøje (=gravhøje) 89, 90 
Københavns matrikelvæsen 10 
Købstadsgrunde 58, 126 ff. 
Købstadsjorder 58, 126 ff. 
Køge Købstad 131, 186-190 
Køkkenhaver 112 

13 
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Landevejsmålinger 144 
Lehmannske bakkestreger 87 
Lergrave 148 
Levende hegn 53 
Lovlige hegn 51, 57 

Matrikelkommissionens medlemmer 5 
Matriklen af 1688 28, 31, 91 
Matrikuleringsveje 124 
Minoreret matrikelkort 187 
M-~atrikel (Gamle Herredsmatrikel) 12 
M-Matrikel (ved metersystemets indførelse) 13 
Moser 78 
Møller 149, 150, 151 
Måleblade 142 
Målestok, konstruktion 25, 154 
Målestation 108, 109 
Måloplysninger 142 

Normaljord, taxt 24 30 
Nykonstruktion efter udstykningsmål, Gentofte Kommune 1923-28 137 
Nyopmålinger af bykerner 135, 140 

Omtegningskort 154 
Oppermannske kortprøve 133 
Original l, Original 2 etc. 
Overskov 93, 95, 97 
11 0pgive ævret" 48 

Papirtype 155 
Pligthuse 108 
Pløjeretning 87 

11, 14 

)Prøvekort 45 
··prøvelinjer (se også "Kortprøve") 157 

Prøvematrikulering, Roskilde Amt 1805 4, 30, 69, bilag 1 

Rammekort 16, 
Reduceret areal 
Rettersteder 
Risgærder 52, 

89, 90 
(boniteret areal) 
151, 152 
56, 120 

35 

Samarbejde mellem GI og MD 141, 143, 144 
Sandgrave 148 
Signaturforklaring 15, 40 ff., 182 
Skel 48 ff., 56 ff., 62 ff., 132 
Skeletopmåling 6, 16, 17, 163 
Skelskygning 16, 62 ff., 155 
Skov 91 ff. 
Skovgrund 93 
Skovfredning 94 

----·-··------- ··-··· 
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Skovskyld 91 
Skrifttyper 152, 153 
Sogneprotokoller ("Beregningsprotokoller") 11, 35, 61 
Stadfæstelse af købstadsmatrikler 134 
stengærder 49, 56, 120 
Storskov 95 
Søer 80 ff. 
Sønderjyllands matrikelvæsen 10 

Taxationsfod 29 
Taxering 27 ff., 38, 69 ff., 93 ff., 129 ff., 179 
Taxter på matrikelkort 32, 33, 155 
Taxtoriginal (trykte kort) 34 
Taxtstykker 178 
Tibirkemålingen 1914 137 
Tillægsberegriinger (T-protokoller) 12 
Tinglæsning af skøder 60 
Topografi i matrikelkort 55, 128 
Topografiske Matrikelkort, Risby og Herstedvester l3B 
Topografiske Matrikelkort, Søllerød Kommune 139 
Trykte kort, format 26 
Tørvemoser 73, 74, 78 ff. 

Udsholt og Hesselbjerg-målingerne 1916 137 
Udskiftningsforordning af 1781 35, 60 
Udskiftningskort 15, 29 
Udskilte veje 124 
Udstykning 179 
Udstykningsforordningen af 
Udstykningsforordningen af 
Udstykningsforordningen af 
Udstykningskort 61, 109 
Udstykningsveje ·124 
Udvisere 148, 149 

1769 
1810 
1819 

35 
10, 11, 35, 60, bilag 5 

36, 60 

Ulstedmålingen 1912-14 137, 142 
Undersøgelse~ 1838 61, 62 
Underskov 93, 95, 97 

Vandmøller 80 
Vandområder 
Varige hegn 
Veje 114 ff. 

BO ff., 157 
51 

Veje, farver 114, 156, 157 
;/eJforordniflgen af 1793 114 ff., 164 
Vejlitra 124 
Vej planer 144 
Volde 56, 57 

0-kort 16, 89 

Åer 80 ff. 

·, . • '•' ,,,- ,, !: . ) ~ . . .:: 



- 210 -

ABSTRACT. 

This Ph.D. thesis consist af 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 

af the Cartographic Language with Special Reference to Thema

tic Maps. 

To deal with this problem a profound knowledge af at least 

one type of thematic map is necessary, and during daily work 

with cadastral maps in the Danish Cadastral Archives I did not 

hesitate to make my choice. 

Speaking of any language - written, pictorial or cartogra

phic - first of all you must know the signs. Then you must 

learn the rules of using the signs, and a good deal of exer

cise in recognizing and building up meaningfull consensus will 

finally make you able to communicate. 

The history of enonomic mapping in Denmark begins in the 

1760'es. Several cadasters without mapping {"jordebøger" and 

"matrikler") preceded the 1844-Matrikel - which is now valid -

and the range of time in which the developement of signs in 

economic maps is to be examined will be more than 200 years. 

Part two af the thesis is titled ''1844-Matriklen'', ''Matri

kel" means Land Register. 

Danish cadasters existed from at least the thirteenth cen

tury - jordebøger - enacted by great landowners for taxation 

purposes. 

After the establishment af the absolute monarchy in 1660, 

')the crown was in need of money and a new basis for taxation had 

to be found. 

A revision procuced same registers af the 1660'es: 1660-Ma

triklen and 1664-Matriklen, but no survey or mapping had occur

red. 

The 1688-Matrikel was, on the other hand, based on a sur

vey, but no maps were made. 

The Survey af 1768-1772 is presented in part one of the the

sis. 

The danish 1844-Matrikel is supposed to be unique, because 

it forms a continuous record of landet property including par

celling out since 1810. In faet Matriklen - the Land Register -

----------- ·-~-----·--·---~-------------· .. -----·-· ~ 
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is a concept covering a system of records and registers star

ting with several concurrent journals in hand written ''Ger

man script" (see figure 4), ending up with a system of parish

level registers, which in 1986 was computerized. 

Some two million files are kept in the Danish Cadastral Ar

chives including as well: 45 000 maps, 60 000 source maps and 

an unknown number of maps and sketches concerning out-parcel

ling, road-surveying and construction of railways. 

The cadastral maps of the 1844-Matrikel were founded in the 

period of 1806-1822. Due to a lack of funds a proposal was put 

forward to re-use existing maps as far as possible. During the 

years of enclosure and re-allotment, starting in the 1770'es, 

a number of maps was made, and these maps were in 1805 collec-

)ted by Rentekammeret (the Exchequer) for copying. 

Some trials were set up in Roskilde Amt in 1805 considering 

methods of testing accuracy of existing maps, as well as recom

mendations for methods of valuation. 

The survey started in 1806, same 130 surveyors were engaged 

during the period. Figure land 2 shows the progress of survey

ing. 

About 8500 maps on the scale of 1:4000 covering the Kingdom 

were established, excluding the 70 købstæder (market towns) and 

København (Copenhagen still has its own cadaster). Sønderjyl

land (the southern.part of Jutland) - in those days forming 

a part of Hertugdømmet Slesvig (the Duchy of Schlesvig) was 

not surveyed; the territory was ceded during the war of 1864 

)and a preussian modelled cadaster was set up. Today Sønderjyl

land still has its own department of Land Register. 

After finishing the survey and valuation, a big amount of 

calculation still remained, but on January l.st 1844 the ca

daster was put into force. 

Through a system of files each incidence of out-parcelling 

has been recorded since 1810. The 8500 originally made maps 

were brought up to date currently by crossing out the former 

boundaries and adding the new statement. This caused an accu

mulating degree of attrition to the map, therefore a renovation 

became necessary. An accurately constructed copy showing the 

state of affairs was made for replacement, and so ''a new gene-

,.. ...... 
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ration'' of maps was established. These concurrent maps are 

enti tled "Original l", "Original 2", "Original 3" etc. each 

forming a range of validity, i.e. 

"1884-1929", "1929-1984", "1984 -

still valid. 

"1810-1852", "1852-1884", 

'' - the latter, of course, 

Most of the maps are hand-drawn, and therefore most pecu-

liar regarding style. 

Due to the faet that on a rough estimate half of the ''Ori

ginal l'' maps are re-used re-allotment maps (from 1770-1805), 

the mapping of the 1844-Matrikel shows a great varity of style. 

Of course some attempts at uniformity was made, at least at 

the time of ''second generation'' of rnaps (the 1850'es). 

At the time of finishing this thesis a couple of 

"Menter, til J)anttagel(c ucb. ([cnninnrn or ([opil\oarl. 
11 Ru s to be .ta!~en in Conside:cation by Copying !laps" da ted Fe

were found by chance bruary 

(filed 

8th, 1854 and January 

by MCJ 1866 no. 118), 

6th, 1866 

but these rules were not avail-

able at the time of writing p. 1-135 of the thesis. 

Nevertheless, the daily work forms an awareness of a gradu

ally standardized feature of map-content through the concur

rent generations ot cadastral rnaps. 

Sorne observation will figure out stages of conformity of 

signs: The 1850'es, kØbstadsmatrikuleringen (the survey of 

market towns) starting 1863, the change-over to the metric 

syste~ in 1911/12, the development of printed maps after 1925, 

some changes of rnap content in 1970 and today: The appearance 

) of digitalized cadastral maps. 

Each symbol or feature occurring on cadastral maps are con

sidered in the thesis, starting with the test of accuracy. 

Figure 3 shows information concerning the test marked in 

red colour. 

Aline between aset of solid marks was staked out and mea

sured with the chain, and the corresponding line was drawn up 

on the map. 

This procedure was repeated four or five times (see figure 3). 

The digits noted on the map are measurements from field. 

Measurernents on the map are found by using the scale. If dispro

portion between field and map measurements exceeded 0,5%, the 

map was rejected. Figure 4 shows information about the test of 

--·---·-----~-".l 
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the map showed in figure 3. disproportion of 

The testlines are 

and as paper shrinks 

tion has increased. 

found in the following 

it will be possible to 

generations of maps, 

control if dispropor-

In the 1920'es printed cadastral maps were developed. This 

implied the use of a standard size (90 x 65 cm), and as many ori-

ginal maps were of larger size, they were cut up into several 

pieces, so expression oftestlines (also cut into pieces) was 

senseless. 

Therefore information concerning test of disproportion has 

been removed from the printed cadastral maps. 

The valuation of arable land was the crucial point. Several 

methods had been used, figure 5 shows a sample from a valuation 

journal of the 1768-Survey. Figure 6 displays the legends from 

two re-allotment maps from the 1770'es. The idea was to counter

part a larger area of poor soil to a standard size of ''first 

class'' soil, but the disjoined affairs of re-allotment valua

tion were not comparable. 

In Denmark productive capacity of arable land was expressed 

in "tønder hartkorn". 

One "tØnde land" was the area on which a tønde (barre! of 

four bushels) of hard corn - rye or barley - would be needed 

for sowing. 

One "tØnde hartkorn" equaled a number of "tønder landn, de

pending on the quality: 

1st. class; best quality 2 "tønder land" equal to 1 "tønder hartkorn" 

2nd. class; good quali ty 4 do. l do. 

3rd. class; average quality 6 do. l do. 

4th. class; below average quality 9 do. l do. 

5th. class; poor quali ty 12 do. 1 do. 

6th. class; poorest quality 16 do. l do. 

These six classes of quality were used in 1686 in Jylland. In 

the 1688-Matrikel only four classes occurred, and as mentioned in 

figure 6 these individual valuations were not comparable. 

Preparing the 1844-Matrikel fresh equable methods of valua

tion was to be established. It was decided to use a scale ran

ging from zero ( valuation of sand dunes) to 24 ( "first class" 

arable land). 

.!ID lii Jiii! )ti id lit Jill i li Li db i Li. 
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Figure 7 shows the expression of valuation on cadastral maps: 

The parcelsofarable land has been divided up into segments of 

homogeneous value (characterized by numbers and litra). Knowing 

the areas of the segments the proportion of "reduced areas" of 

each parcel can be calculated: 

11 reduced area'' = l: value x area 
24 

The "reduced areas" of the parcels were comparable and formed 

the base of taxation. 

So, at the time of enacting the 1844-Matrikel each parcel was 

burdened with "hartkorn"-taxes. 

Due to Udstykningsforordningen af 1810 (the 1810 Ordinance 

concerning parcelling out) the hartkorn-taxas had to be distri

~uted on each new parcel. A surveyor was requested, copies of 

out-parcelling map and calculations were filed, but no registra

tion of deed proceeded untill approval from Rentekammeret (the 

Exchequer) was available. 

This, of course, meant building-in of Government control of 

distribution of private property. But, on the other hand, it 

might be a security for tenants and copy-holders, because the 

discretionary character of. rent was prevented. 

Nevertheless, the distribution of "hartkorn" became unjust 

during the 19th century due to a number of influences, i.e.: 

1. Developement og cultivation methods. 

A parcel consisting of poor soil (sand or swamp), valued from 

j to 8 was burdened with a low "hartkorn". Through improving 

methods of cultivation (fertilizers, drainage) the outcome has 

increased considerably, but the ''hartkorn'' is still a fixed va

lue. As this fixed value is used for distribution of taxes when 

parcelling out, each parcel will be burdened below average con

sidering value of harvest. 

2. Site value. 

The expansion of towns and especially railway towns caused 

a considerable activity of out-parcelling. A valuation of land 

based on crop outcome, not making allowance for site would soon 

become unjust. 

So the "hartkorn"-taxes was abolished by Law of May 15th 1903 

and replaced by a sort of ''market value''. 



- 215 -

The information of valuation remain in the cadastral maps 

untill 1970, due to an ordinance of fixed minimum size of prin

cipal lots. 

Legend. A danish cadastral map shows no legend, so an unexpe

rienced map-user is rather handicapped. 

The prescriptions for legends are extremely vague, but through 

careful examination some clues will appear. 

Ina 1795-Manual by Thomas Bugge, one of the leading survey

ors, figure 8 and 9 are displayed as supplements. According to 

Bugge, these copperplates had been distributed to the surveyors 

by Rentekammeret "in arder to introduce style and uniformity on 

surveyed maps". 

The plates are supposed to be approved precepts for the 

l )maps of the 1844-Matrikel, although they give preference to to

pography; boundaries, title numbers and valuation segments are 

not mentioned. 

Figure 10 shows the signs of valuation (enlarged from figure 

8) • 

V mould 4 clay soil 

'fj'~~ more mould than clay soil 

cf::o~:fJ.i equal quantity of both 

0 

0°g0
0 

sandy soil 

These signs have never been used for valuation in economic 

mapping. 

) Figure 11 is a legend used for training surveyors since 1860. 

The succeeding pages present a number of symbols appearing on 

economic and cadastral maps since the 1768-Survey. 

The collection of signs from the 1768-Survey, presented in 

part one of the thesis, will be used as well as the legends 

from figure 8 (made by "Arctander") and figure 11 (made by "Lum

holtz"), supplied by signs collected by Francois de Dainville: 

Le Langage des Geographes, Paris 1964. 

Boundaries and fences. 

Since the development of agrarian communities a separation 

of cattle and crop became urgent. In the 17th and 18th century 

the untethered cattle was kept away ·by fences. 
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For the sake of readers, unfamiliar with the 17th. and 18th 

century agrarian community system of Denmark, an excursus will 

follow: 

The figure below shows a model of a village with a parish 

Io,} F,~h pon<1 

"'a. tt I<- fe" «: 
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church, sited near a gentle flowing stream with marshes and a 

peat bog. 

The village is surrounded by arable land, in south connected 

to a road which leads to a market town (Godtkøbing). In south

west the fringle of a forest is shown. 

The village consists of a rectory (to the north of the church), 

three farmhouses and one house. The vicarage, the farmhouses 

and the house have a small garden of their own enclosed by stone 

walls like the churchyard, but the central part of the village 

with the pond is common owned. Here we find the meeting place, 

sometimes marked by a circle of stenes, sited under an old tree. 

All matters of importance were debated as well as ploughing, 

sowing and harvesting. The central part of the village is cal

led "farten", and this area was aften paved. 

') Just outside the gardenwalls the three farmers and the vicar 

have a piece of land, sometimes used as enclosure for small 

animals like hens, geese and goats, or as fruit or hop garden 

(the vicar has a fish pond). We sametimes name this separate 

pi•ce of land ''toften''. 

Thearable land was divided up into three fields: Dyssevang, 

Skovvang og Åvang ("Cairnfield", "Woodfield" and "Streamfield"), 

and we call it "the th.ree field system". 

These fields - or ''vange'' - were separated by fences and 

they were divided into a number of blocks named "åse", which 

were once more stripped up in small holdings named "agre". 

Each peasant - as well as the vicar - had at least one, but 

,aften two or three smal! strip holdings - agre - in each ås, 
J 
·which means, that his arable land was scattered all about the 

three fields. 

The ploughing was, in those days, carried out with a very 

heavy wheel plough, drawn by four or six horses, so this .di

stribution of land forced the farmers into a joint cultivation 

system. 

The "three field system" was a shifting cultivation system 

of rye, barley and fallow. One year they would sow rye in ''Cairn

field", barley in "Woodfield" and have fallow in "Streamfield". 

The next year they would sow barley in "Cairnfield", have 

fallow in "Woodfield" and sow rye in "Streamfi,eld" and so on. 

The cattle were kept in the fallow field, or grazing in pas

tures in the outskirts - "overdrevet" - an area used in common 
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with neighbour hamlets or villages. Looking at the figure 

you will find the southwestern forest as well as a small a

rea of scrubland in the northeast being a part of the out

skirts. Besides, the scrubland served as a resource for re

paring the wattles. 

After harvest the cattle were allowed to feed on all ara

ble land as the wattle fences were broken. 

As you can see, the separation of cattle and crop was 

done by enclosing the three fields. 

The next figure will show a model of the same village af

ter the process of re-allotment. 

At the time of enclosure and re-allotment the 1688-Ma-

) trikel was still valid. As each peasant was burdened with a 

''hartkorn'' according to the 1688-Matrikel, all lots of arable 

land was to be surveyed and valued. The surveyor sat up a 

proposal for re-allotment trying, as far as possible, to di

stribute fertile and poor soil. 

The aim was interchange of the many scattered lots into 

one, or if necessary two or three coherent areas of arable 

land, but the new, re-allotted parcels were still b~rdened 

with "hartkorn" according to the 1688-Matrikel. 

Looking at the figure you will find a re-allotment into 

five separate parcels sited like beams from a star. 

Marshes and peat bog, forest and scrubland have not been 

changed yet, although some rules and ordinances were set up 

) later (connected with the 1844-Matrikel). 

After approving the plan of re-allotment, some of the for

mer wattles separating the three fields were removed and new 

fences were made. 

Obvious more fencing were requested, and in particular 

permanent fencing. An ordinance of fencing were passed in 

1794, prescribing directives for permanent fencing and en

closure of beast. 

A number of typical re-allotment plans has been discribed: 

The regular concentric star (or fan-like re-allotment) is 

the type presented in this figure. Besides, you may find se

veral star-like types and stellate re-allotment with movement 

away from village center. 

------·-- ··--------------------- ...... 
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Block re-allotment is characterized by more or less rectan

gular shapes of holdings and often moving away from village cen

ter. 

A third type may be added: The strip type, in which the hol

dings are at least four times as long as they are broad. 

Figure 12a shows the signs of stone walls (stengærder), a 

symbol lasting for exact 200 years. 

Figure 12b shows the preface of the "Ordinance of Fencing, 

December the 29th, 1794". This ordinance was set up for "security 

of peace", which in those days meant allowing the cultivation of 

land without disturbance from foreign untethered beast. The "se

curity of peace'' was carried out by permanent fencing of cropped 

land, keeping your own cattle enclosed and foreign beast "ex"

closed. 

) Besides the stone walls (figure 12a), different types of fen

ces are shown in figure 13: Wattles (risgærder),figure 14a: Hedge

rows (levende hegn) and figure 14b: Banks and ditches (volde and 

grøfter) . 

Nevertheless most boundaries on a cadastral map are marked 

without reference to type of fencing. The boundaries are marked 

by lines of Indian ink, shadowed with a colour. The colour of sha

dowing has, during the 19th century, been standardized. 

The shadowing of boundaries in the first generation of maps, 

"Original 1", are either blue or red. New statements, i.e. out

parcelling, are carried out by using a different colour of shadow

ing:red, green or blue (except fora check-up in field 1838-40, 

where adjustments were exposed by yellow shadowing). 

) The second generation, copied in the early 1850'es, expose the 

state of affairs by grey shadowing and up-dating by blue, green 

or red shadowing. 

At the end of the 19th century updating of boundaries were car: 

ried out by red shadowing. 

The change-over to printed maps implied omitting of shadowing; 

(with grey see figure 17: At the 

shadowed boundaries) 

top is shown a hand 

and below: A printed 

drawn map 

cadastral map. 

Figure 18 shows a legend of boundaries an{ fences of printed 

cadastral maps. 

Meadowland. 

The value of meadowland, pasture and heath was indicated by the 

scale of 24, but the valuation was made up by loads of hay or es-
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timated value of grazing. 

The valuation of meadowland was carried out by estimating 

the outcome of an area of one "tønde land": 

If the outcome of 1 td. land is 5 loads of hay (1st class 

quality), this area is given the value of 24 ( - 16 if the qua

lity of hay is 2nd class and 12 if the quality of outcome is 

3rd class). So this method implies valuation of quantity (loads 

of hay) as well as quality (first, second or third class). 

The valuation of pasture and he~th was carried out by simi

lar methods (practicable number of grazing cattle, i.e. cows, 

goats and sheep). 

Figure 20 shows legends for swamp and rush, meadowland and 

heather. The symbol for heather (still to be seen on topogra-

phic maps) is mentioned in a collection of map symbols made 
.- <-'-

1831 by Captain Olsen. (By coincidence, the sign:~'::,,::_. might 

look like the handwriting of the name "Olsen".) 
,~.· . .. ...... 

Information recorded in the Land Registry concerning out-

. parcelling, changing of boundaries etc. was brought up to date 

on the cadastral maps, but it must be emphasized that rnap con

tent concerning valuation to the scale of 24, growth (grass, 

reed and rush, alder-rnarsh and heather) and position of streams 

and rivers are not brought up to date om the succeeding gene

rations of cadastral maps. 

During the second part of the 19th century areas of meadow

land was drained and pastures and heather were cultivated 1 so 

) the correspondence between map and actual scenery becarne more 

and more inadequate concerning topography. Subsequent all in

formation concerning growth (excepting forest) has been rerno

ved from the printed cadastral maps (since the 1920'ties). 

Figure 21 A-B is a five generation cadastral map display. 

"Original l", the first cadastral map, is a "re-used" map; 

the area was surveyed 1798 by J.N.Berg and the arable land was 

re-allotted and enclosed 1799. To an unexperienced map user 

it may appear chaotic, but all information save title num

bers ("N~ 9"), lot area ("254.620 /al"= square alen) and 

names of tenants ("Jens Madsen", Poul Jensen") has been men

tioned previously. 

The second generation cadastral map is a copy made 1853. 

(Figure 21 A, middle position). 
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(appearing in the southwest corner of The sign for peat bog 

the 1798/99-map, }i;j,°(b.!) has been replaced by signs for meadow

land. Names of tenants are not brought up to date. 

During the war of 1864 the Duchy of Slesvig-Holsten was ceded, 

and this reduction of area raised a campaign to reinforce gai-

ning of arable land. Mead6wland and pastures were drained and 

areas of heather in the central and western part of Jylland were 

brought into cultivation. As mentioned before, the information 

of growth was not brought up to date on the cadastral maps; the 

distribution of pasture, moors, peat bog and heather according 

to the state Df affairs at the time of surveying was merely co

pied through succeeding generations of maps. 

The "Original 3"' map in figure 21A was copied 1884. The vir

tue of soil (i.e. valuation, expressed by small numbers and let-

) ters of segments) and the distribution of growth may have chan

ged since the beginning of the century. Nevertheless some of 

the small segments of pasture has been omitted from the 1884-

copy. 
Originally each holding was provided with a title number: 1, 

2; 3 etc. displayed by large numbers on the map. If the genuine 

number 4 is parcelled out in preparation for selling, each new 

parcel is provided with a "litra": Title number 4 - 4a, 4b, 

4c etc. 

If number Sa is·parcelled out, the new parcels will be tit

led according to alphabetic rank: Sz, 5æ, Sø, Saa, Sab etc. 

These are the simple rules of generating title numbers, but 

change of numbers rnay always be explained by studing records and 
·, 

. ) files of Matriklen, the Land Registry. 

The latest cadastral map, printed 1982 (figure 21B) is still 

in force ( in future all maps of Fyn will be in. digital form). All 

information concerning growth and valuation has been removed 

from the map. Since 1982 title number Sad has been amalgamated 

to the neighbouring parcel, 9a: The title number and the boun

dary are crossed out. 

Figure 23 shows legends for different types of moors: Alder

swamp, reed and peat bog. 

Figure 24 are legends for water areas. 

Some of the old, hand drawn economic maps are water coloured, 

but due to the faet that water areas often appear more green 

than blue, th topic has been further investigated. 
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According to Francois de Dainville (Le Langage de Geographes, 

Paris 1964) ... ''la convention moderne de colorer la mer en bleu 

n' est pas etablie dans la cartographie ancienne" (ibid. p. 100) . 

Except for the Red Sea, green was the prime colour. Nevertheless, 

some of Dainvilles cartographic sources point up the beauty of a 

sea, coloured like "bleu celeste". 

Pigments of blue colour certainly caused troubles to the pain

ters. The natural produet lapis lazuli is sparse and expensive. 

Artificial blue pigments were not fast, and some were well-known 

to become green in time. 

As displayed by figure 24, lakes and rivers sometimes are 

provided with small lines or strokes (perhaps symbolizing stream 

or ripples) to discriminate from sand holes or roads. 

The cadastral maps of this century displays streams, lakes 

_1nd sea by blue colouring. 

Contour lines are not found on cadastral maps, but some maps 

content information about heights. 

Figure 27 indicates a ridge by hachures and figure 28 are legends 

fo~ ridges, hills and hollows. The use of hachures sometimes cause 

an incorrect image by amplifying the steeps of actually fairly 

gentle slopes. 

Burial mounds from the bronze age are part of a danish pastoral 

scenery. Some of these now protected relics from the past have been 

levelled during ages of ploughing and cultivating, although most of 

them have been protected by rural myths. The cadastral map serve 

as source for the Danish National Museum record of protected re-

lics. 
) Arrows are symbolizing gradient, either showing direction of 

streams or directions of ploughing (see figure 27). As proven in 

part one of the thesis, the direction of ploughing correspond to 

the gradient of slope as the furrows effect like a drain system. 

Information like hachures and slope gradient arrows has been 

removed from the cadastral map, but protected relics like burial 

mounds are still displayed. 

Forest. 

Untill the end of the 18th century the forest served several 

purposes to the rural community. Wood were used for buildings, 

manufacturing tools and for firewood, wattle fences were made of 

twigs etc. Grazing cattle and omnivorous pigs were allowed in the 

forest, damaging all young growth. This uncontrolled exploitation 



- 224 -

lead to a continous ~eduction of forest. At the beginning of 

the 19th century the forests of Denmark were at their minimum 

considering area and fertility. 

In 1805 a very urgent "Law of Forest" was passed and new 

priviliges of rules for exploiting forest were set up. 

exploiting were separated by exchange of 

The 

areas and the concept 

of "fredsskov" ( "peace forest") emerged, meaning precl usion of 

all damaging cattle to let the forest grow andrecover "in 

peace". 

Figure 30 and 32 show some 18th century legends of forest 

and bushwood. Figure 32 even displays different species of tree 

(oak, beech, spruce, pine, fruit tree etc.) . By comparision, 

figure 31 is a collection of )egends made by Dainville. 

During the 19th century the symbols were simplified (figure 

. ) 33) and today no discrimination is made between deciduous fo

rest and coniferous forest. Figure 34, a sample of printed ca

dastral maps, certainly is the exception showing deciduous as 

well as coniferous trees. 

Buildings. 

Buildings are displayed on the hand drawn cadastral maps by 

outline figures. Today some experts in preservation of ancient 

buildings are keen on knowing if the outline of buildings are 

showing structure of ground plans. 

Figure 35 illustrates the scale factor of using area and 

point symbols, and I decided to do some research by carrying 

out a test. 

·) The ground plan of the parish church has changed very little 

s: r aa 

during the last 3-400 years. Figure 36 is a copy from the col

lected work Danmarks Kirker (The Churches of Denmark), contai

ning records and specifications og churches, their furniture, 

equipment, rebuilding and preservation and their ground plans 

in scale 1:300. 

A number of maps of the 1768-72-Survey was studied, the pa

rish church identified and the outline copied. The correspon

ding ground plan of today was copied and reduced to Ecale 

1:4000. A comparision was made and the results are presented 

in figure 37, 38 and 39. 

Looking for unambiguous rules, you will become disappoin

ted: Some surveyors were very keen on imitating ground plans; 

in figure 39 the church of Sorterup has several sights, 
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same surveyors were more careless or they simply sketched 

a profile church. 

So the presentation of buildings on the cadastral map seem 

to be close related to the habits of each surveyor. 

Figure 41 shows buildings and gardens as they are seen 

on hand drawn maps. 

Like the topographic information mentioned befare, buil

. dings were not continuously brought up to date on the maps. 

Maps in scale 1:2000 or greater (i.e. market towns in scale 

1:800) displays buildings. 

The cadastral map in scale 1:4000 were in same cases sup

plied with buildings of solitary named farmhouses (this in

formation were generally obtained from an ordnance survey 

map), but site of buildings as well as their actual presence 

'._) is information of dubious truth. Buildings have been omitted 

from cadastral maps since 1970. 

Hop gardens are found near farmhouses on many old economic 

maps. The danish - and northern european - symbol for hop 

is very much like the symbol for wine as figure 42 will show. 

Figure 43 displays legends for roads collected from 1768-

survey maps. 

In the 18th century the state of roads did not favour quick 

and reliable carriage transport. A survey of roads were set 

up and a collection of road maps are kept in Rigsarkivet (The 

National Archives) in Copenhagen. 

In 1793 an "Ordinance of Roads" were passed, the 97 para

graphs prescribe obligations of work and duties to the rural 

population in order to improve and preserve the national road 

system. 

A classification of roads was advertised: 

1. Highways with ditches (30 alen/ 18,8 meter) 

2. Roads with ditches (22 alen/ 13,8 meter) 

3. Byways (12 alen/ 7,5 meter) 

4. Private routes (6 alen/ 3,8 meter) 

On the cadastral map each road is displayed and classified 

according to this ordinance whatever breadth it may actually 

have. 

A sample of pattern from 109 maps is presented in figure 45 

and same legends for roads are displayed in figure 44. Type 

of ditching and fencing are sometimes indicated. 
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The breadth of road classified by 30 - 22 - 12 - 6 alen 

is mentioned on the cadastral map while the actual breadth 

is undetermined. Figure 46 is a map section showing soms 

6 alen routes. Originally the width was about 1 mm, but 

through corrections they have been broadened to about 5 mm 

(i.e. 20 meters in scale 1:4000) - an exaggeration of 3-500 

per cent 

Figure 48 is a copy made 1848. The copy was rejected, 

possibly due to breaking of some subtle rules for map-copy

ing. A note was written on the map, saying: "NB: The roads 

must not show shadowing of: both edges" - and the shadow

ing is crossed out. 

The colouring of roads is yellow or light brown '(burnt 

sienna). 

Railways were added to the maps since 1847. Areas sub

mitted to construction of railways are grey coloured and 

the boundaries shaded in red. 

The Survey of Market Towns. 

Themarket towns were not submitted to the 1844 Matrikel, 

as their tax system was quite different. The basic land 

rate in market towns was calculated from area, site (favour

ing trade or craft) and build-up, and the market towns had 

their own cadaster. 

As the towns were expanding and spreading over surroun

ding rural areas, some problems of calculating rates arose. 

The solutions were not simple; and as the taxing system 

grow more and more complicated, it was decided to cancel 

the former system of municipal taxing of market towns. 

Asa replacement a survey of market towns was set up, 

and a valuation in "hartkorn" was effectuated. 

The survey of market towns started 1863. 

First the boundary between urban and rural areas had 

to be established. Ona copy of the cadastral map showing 

rural surroundings of the market town, the actual state of 

build-up was brought up to date. 

Figure 49 shows the map of the market town of Slagelse 

in scale 1:4000. Buildings and streets are quite distinct, 

but no details of urban oarcels are displayed. As the town 

expanded, a number of lots was parcelled out from the rural 

surrounding areas (as seen in the periphery). Through regu-
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lation of the urban boundary, these areas have been subjected 

to the market town (marked by a broad red shaded line). 

The survey of market towns was carried out by more modern 

methods due to a development of equipment since the beginning 

of the century. The scale was 1: 800, and the maps exposed boun

daries, buildings, streets etc. 

The aim of surveying was to set up valuations corresponding 

to the 1844-matrikel, although build-up areas, courtyards, store 

rooms, gardens etc. precedently were rated 24. 

The maps of The Market Town Survey appear more legible than 

most of the early 1844-Survey maps. Figure 50 is a section of 

the central part of Køge. Fencing like wall, hoarding and rai

ling are distinctly made in accordance with the Lumholtz-Stan

dard Legend of the 1860'es (exposed at the bottom of figure 50). 

) ("købstad", market town, is a registered designation of commer

cial privileged towns; the number at January 1st. 1900 was 72). 

Cadastral Resurvey. 

During the surveying of the 1844-Matrikel the hamlets and 

villages called upon little attention. These areas sametimes 

turned out to be quite inaccurately exposed on the cadastral 

maps, and through out-parcelling the graphic distortion became 

,.10re and more preceptible. 

During the second part of the 19th century some renewal was 

done by occational resurveying of expanding villages and towns 

Like the Survey of Market Towns the resurveying of villages 

and towns was done in scale 1:800. Figure 52 is a section of 

) the original cadastral map (1878-1886) of the village of Balle

rup. The exposed area was resurveyed in 1885 and the map says~ 

"This area is mapped in scale 1:800". 

The resurveying between 1870 and 1940 was not carried out by 

methodical planning; it was, to same extend, stressed by emer

gency. 

Due to the permanent development of technology and equip

ment some trial surveys were set up through the first three de

cades of the 20th century, and simultaneously the debate of a 

"new ca·dastral surveying" emerged. 

The cadastral survey was not connected to a national g-rid 

system. As this request became urgent, the establishment of 

survey control points was considered, and through a nation-wide 

·-----.---·------ -------- -·--·-·-------
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survey of roads in the 1930'es a network of fixed survey points 

were established. Today these control points has reached a num

ber of 346.000. 

Figure 54, a section of a map in scale 1:2000, displays the 

control points on the road "Middelfartvej" by circles, supplied 

with a designation number ( "-1120", "-661" etc.). 

Additionally a few symbols should be mentioned. Clay and sand 

pits were common· share and free from "hartkorn" taxing. Figure 

55 shows the Arctander legend of clay pit ("Leergrube") and sand 

pit ("Sandgrube"). 

On the early cadastral maps these areas are featured by yel

low colouring (figure 55, section labelled "gruusgrav"). The 

succeeding maps expose these areas by brown, like the roads (burnt 

)ienna). 

According to the thematic unit, the economic maps appear 

like "island" maps. The village surrounded by arable land forms 

a community called "ejerlav" ("guild of owners") as an economic 

unit. As each surveyor was responsible for surveying one econo

mic unit at a time, the mapped area emerged as an irregular is

land (like pieces of a jig-saw puzzle), but names of neighbour

ing ejerlav should be mentioned on the map along the boundary. 

Figure 56 shows some points of intersection between the boun

daries of three ejerlav (one symbolized by a flag, the others by 

crosses. The crosses have become standardized on printed maps). 

Gradually this jig-saw puzzle will aggregate to a coherent fea

ture (see the figure), and the intersection-crosses will disap-

Jpear. 
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Mills were displayed on the old cadastral maps (like buil

dings). Arctander proposes several symbols, associating diffe

rent purposes, i.e. paper mill, oil mill, powder mill, windmill 

and dutch type windmill. Dainville has a collection of similar 

signs (figure 57). 

Actually most surveyors have simply discriminated between 

watermills (symbolized by the mill wheel) and windmills (a pro

file symbol). 

Places of execution are exposed on some of the old cadastra1· 

maps. This somehow gloomy theme has, to my knowledge, not been 

further investigated, but gallow hills and places of execution 

may be found on old cadastral maps. 

Figure 58 shows the fashion of these signs; the symbols pro

posed by Arctander and Mads Rasmussen correspond to the collec

tion made by Dainville. 

Conclusion. 

The aim of cadastral mapping has been tax imposal, but today 

these maps serve several purposes. 

First of all the maps are handled by skilled map-users like 

the staff of the Danish National Cadastre as well as survey

ing enterprises. 

Furthermore they are used for municipal planning, for contriv

ing natural gas pipelines etc. 

These map users are quite conscious about the value of map 

content, and will easily pickup the necessary information, al

though they may not be familiar with the substantial nature of 

cadastral mapping. 

A small, but still increasing group of map-users are people 

doing some kind of research. To these, rather new and unexperi

enced map-users, this may serve as a guidance to valuation of 

map information from the ~uccessive generations of cadastral 

maps. 

Finally the English summary may serve as an introduction to 

cartographic skilled people and researchers from outside Den

mark. 
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