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Disposition:
• terminologi og baggrund – 3 lag i kortene
• indholdet i de 3 lag
• bearbejdning/digitalisering af kortene
• indholdet i de enkelte lag – fortolkning og 

anvendelsesmuligheder
• afslutning – samlet vurdering af værdien af kortene



Udskiftningskort
Baggrund:
Udskiftningen ca. 1770-1810 

ophævelse af dyrkningsfællesskabet 
omfordeling af jorden
målet: samlet af al jord så tæt på driftsenheden som muligt
fra: individuel dyrkning og fælles beslutningsret
til: individuel dyrkning og beslutningsret



Udskiftningskort
•1781-udskiftningsforordningen § 33:

• Da til efterretning i fremtiden og til sikkerhed og oplysning for 
vedkommende i forefaldende tilfælde, ved tvistigheder eller 
uvished om enhvers lod og grændser er nødvendigt at over alle 
udskiftninger, som herefter foretages, haves ordentlige karter
og skriftlige forretninger, …

• Målforhold 1:4000



Udskiftningskort
Nyt landskab:

Nye markskel 
Nye veje
Brugernavne og –numre
(ny bebyggelse)



Udskiftningskort
Gammelt landskab

Bebyggelse – (eksisterende)
Arealanvendelse
Veje
(vangeskel)
(markinddelinger)
(marknavne)
(gravhøje)



Matrikelkort
1802: en ny matrikel til afløsning af 1688 overvejes– mere 

retfærdigt skattegrundlag
6-6-1806: instruks for arbejdet med matrikulering
Kort fremskaffes som 1. led i arbejdet

Udskiftningskort efterprøves: max ½% afvigelse
Nye kort tegnes

Indholdet i matrikelkort:
Matrikelskel (incl. forandringer i det udskiftede billede)
Matrikelnummer pr. selvstændig driftsenhed – gård – hus
Arealberegning – i kvadratalen (14.000 = 1 tønde land)
Bonitet – skala 0-24



Matrikelkort - 2
Indeholder ikke nye oplysninger om:

Bebyggelse
Arealanvendelse

Original I (ældste matrikelkort)
Original II

Original III



Digitalisering
Scanning af økort
Georeferering af rasterfil
Warpning

Tekniske data
Brug af Airphoto

Transformationsmetode: 
Polynomial

Interpolation: Fine (ikke den 
store betydning)

Kan levere raster-filer i GIS-
format (eks. med tab-fil til 
Mapinfo)

Realistisk præcision: 10-20m
Afhængig af landskabet (dvs. 

genkendelige punkter)



Arctanders signaturtavle



Eksempel på en signaturtavle i praksis

(Ørsø fjerding, 
Dronninglund sogn 
og herred)



Marie Louise Brandts arbejde med
signaturer på økonomiske kort



Operationalisering af digitalisering i lag
• Arealanvendelse
• Administrative grænser
• Naturlige grænser
• Bebyggelse
• Infrastruktur
• Forhistorie (=gravhøje)



Arealanvendelse
Klit
Råstof (grav)
Sø

Forte
Tomt
Have
Kirkegård

Ager
Eng
Skov
Krat
Overdrev
(Tørve-)mose
Lynghede



Arealanvendelse - tolkning



Administrative grænser
Matrikelgrænse (med nr.)
Bonitet (med værdier 1-24)
Ejerlav
(Sogn)

Fredskov (1805-loven)

Marknavn
Gærde (ris-)
Stengærde



Udvikling i arealanvendelse
Opdyrket hede:
Lynghede med 
bonitet > 1
10,8% af heden 
opdyrket
4,8% af samlet 
areal



Bonitetsmønstre
Fremlagt og diskuteret i:
Den gode jord – et natur- og 
kulturfænomen
Af Charlotte Fabech, Mogens Humlekrog Greve, 
Charlotte Skotte Hansen, Lars Krogh, Poul 
Erhard Larsen, Per Grau Møller, Jytte Ringtved, 
Eva Overby Bach (kort layout)

i Foranderlige Landskaber –
integration af natur og kultur i 
forvaltning  og forskning
Red. af  Per Grau Møller, Rasmus 
Ejrnæs, Jesper Madsen, Andreas Höll
og Lars Krogh
Syddansk Universitetsforlag 2002



Eksempel på gamle grænser

Ålborggård, Torslev sogn, Dronninglund herred



Naturlige grænser
Vandløb
Kanaler (dog menneskeskabte!)
Kystlinie



Bebyggelse
Bygning
Kirke
(Kirkegård)
Vandmølle
Vindmølle
(Have)



Infrastruktur
Veje 6 (op til 6 alens bredde)
Veje 12 (op til 12 alens bredde)
Veje 20 (over 12 alens bredde)
Stier
Gamle veje
Gamle stier



Forhistorie 
Gravhøje

Eks. Torslev sogn



Konklusion
Landsdækkende kortsæt (- Sønderjylland)
Flere lag, herunder rester af dyrkningsfællesskabet
Detaljeret – målforhold 1:4000
Økonomiske kort med topografiske elementer
Store muligheder i landskabshistorisk sammenhæng –

herunder retrospektive studier
Værd at omsætte til digital form
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