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Mit udgangspunkt er at se på nogle overordnede mønstre for veje i et regionalt 
område. Hvorfor forløber vejene som de gør i landskabet, og hvordan kan de 
klassificeres efter deres udnyttelse, formål med anlæggelse og evt. bredde og 
udstyr? Den periode, som jeg tager fat på, er slutningen af dyrkningsfælles-
skabets periode, og kildegrundlaget er original-I kortenes udsagn om veje. 
Kortene ligger omkring 1800 og rammer derfor lige udskiftningstiden, men 
med gode muligheder for retrospektion i 16- og 1700-tallet. Fokus i forsknin-
gen har hidtil været på de større veje, landevejene, som staten har taget et an-
svar for at sikre var i brugbar stand ved at udstede forordninger om, hvordan 
man organiserer og betaler vejes og broers vedligeholdelse (Matthiesen 1933, 
Klitgaard 1936, Nørregaard Hansen 1984, Pedersen 1986, Elmer Jørgensen 
2001). Det har affødt meget kildemateriale, som giver mulighed for at bedøm-
me deres forløb og tilstand og problemer hermed på forskellige tidspunkter fra 
1500-tallet. Dette gælder også i Vendsyssel, hvor den aktive lokalhistoriker 
postmester Carl Klitgaard i 1936 udgav bogen om Vendsysselske Veje – netop 
omkring denne emnekreds og med det nævnte kildemateriale. De mindre veje 
har slet ikke på den måde haft offentlighedens bevågenhed i samtiden, men 
kan måske blot betragtes som sædvaneveje. Det gør dem egentlig ikke mindre 
interessante som kommunikationsfænomen, og det valgte kildemateriale gør 
det muligt at trænge dybere ned i dette emne.

KILDEGRUNDLAGET
Allerførst lidt om området, kildegrundlaget og kortene. Undersøgelsesom-
rådet er Dronninglund og Børglum herreder midt i Vendsyssel. Her har vi 
undersøgelsesområde inden for projektet Digitalt Atlas over Kulturmiljøer 
i Danmark (se http://www.humaniora.sdu.dk/kulturmiljoe/), og i projektet 
indgår en nøje digitalisering (vektorisering) af alle original-I kort til et sam-
menhængende landskabsbillede. Det vil sige, at der ud over vejdata også kan 
trækkes på tilsvarende data over f.eks. arealanvendelse. Kortene er som be-
kendt tegnet i målforholdet 1:4.000, hvilket betyder et meget præcist land-
skabsbillede, også af vejene (se figur 1).

Kommunikationsstrukturer i Vendsyssel i 1600- og 1700-tallet
PER GRAU MØLLER, KARTOGRAFISK DOKUMENTATIONSCENTER, SDU

figur 1

 Umiddelbart er veje og deres klassifikation et spørgsmål, som kan angri-
bes på mange måder. Men netop original-I kort giver en enestående og enkel 
måde at angribe dette problem på. Formålet med original-I kort var at udgøre 
det kartografiske grundlag for skattefastsættelsen til 1844-matriklen. Dvs. 
grundlaget for en nøje opmåling og bonitering af jorden med henblik på at nå 
til et bestemt tal i tønder hartkorn pr. driftsenhed (se Møller 2004). I denne 
sammenhæng skulle veje selvfølgelig ikke indgå i det beskattede areal, men 
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blev fraregnet arealet efter faste normer. Dvs. det, der fratrækkes, er ikke 
vejens faktiske bredde, men den bredde, som vejen normativt kan tilkomme 
i forhold til sit formål. Og det er vel lige netop det, som jeg efterspørger her: 
nemlig en klassifikation af vejenes funktion i landskabet – og formentlig der-
med også et udtryk for trafikbelastningen og vejens bredde og tilstand – om 
end ikke nødvendigvis den faktiske tilstand.
 Vejene er på original-I kortet klassificeret i bredder på 30 alen, 22 alen, 
(lagt sammen til gruppen: over 20 alen), 12 alen og 6 alen. Der kan være min-
dre afvigelser især på de største vejtyper, men digitaliseringen er sket i disse 
tre hovedklasser. 
 Dermed afviger den fra normerne udstukket i 1793-vejforordningen, hvor 
de store landeveje skulle være på 20 alen inden for grøfterne (dem skulle der 
ingen være af i Vendsyssel), mindre landeveje skulle være på 12-14 alen – det 
var veje mellem købstæder og til færgesteder og ladepladser. Alle øvrige veje 
var at opfatte som biveje efter deres forskellige formål, og de skulle være af 8 
alens bredde. Dvs. at vi med klassifikation af hensyn til skattefradrag o. 1810-
20 får et mere nuanceret billede både af de større og de mindre veje.
 Ydermere er kortene lavet – for landsby-ejerlavenes vedkommende - ved 
udskiftningen, hvilket i mange tilfælde har ført til en omlægning af vejene 
gennem udretning og tilpasning til de nye markskel. Det betyder, at der på 
kortene også optræder veje og stier, der er overstreget og dermed gået ud af 
brug til fordel for nye.

OVERORDNET VEJNET
De større veje, landevejene, var også i Vendsyssel forbindelsesveje mellem 
købstæderne.  Undersøgelsesområdet blev berørt af linierne Sæby – Hjørring, 
Sæby-Nørre Sundby, Hjørring-Nr. Sundby, Sæby–Frederikshavn. Sammen-
ligner man med Videnskabernes Selskabs kort er der overordnet god overens-
stemmelse omkring linieføringen med original-I kortene. Bortset fra, at der 
på VSK er anført nogle øst-vest gående landeveje midt i området omkring 
Vrejlev–Jerslev–Tårs og vest herfor igen over mod Vrensted (Løkken). Det 
kan være et spørgsmål om klassifikation og tolkning heraf på VSK (se figur 
2). (På figuren er anvendt en digitalisering af vejtemaet på VSK, som er fore-

stået af Dansk Kulturhistorisk Centralregister – forskelle i linieføring skal 
forstås på baggrund af forskellig skala i kortmaterialet.)
 Ellers er det et gennemgående træk for placeringen af disse veje, at det er 
regionale veje med overordnede mål, dvs. købstæder og færgebyer og lade-
pladser, herunder til Voerså på østkysten. Der er ingen forbindelse til sogne-
kirker eller landsbyer. Det bugtede forløb, som især fremtræder på original-I 
kortene er udtryk for en tilpasning til terrænet, således at passagen bliver mest 
lempelig. Og et af de træk, der dominerer i hvert fald den gamle, sydlige vej 
mellem Sæby og Nørre Sundby er, at den stort set følger et overordnet vand-
skel i terrænet, dvs. de højeste og dermed mest tørre punkter, hvor vandet 
løber til hver sin side.

figur 2
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 Der forekommer også nye veje på original-I kortene, dvs. veje som er an-
lagt i første halvdel af 1800-tallet – det er udtryk for, at kortene er ajourført 
med nye veje som et særligt matrikulært tema, da det har stor skattemæssig 
betydning. Men i mange tilfælde virker de nye vejanlæg ikke som påklistrede 
til kortets øvrige informationer, på den anden side er der ejerlav, som mangler 
disse linieføringer, hvilket kan forklares med en utakt i ajourføringen. De 
veje, der er blevet udrettet, er to veje, nemlig en helt ny linieføring på Sæby 
-Nr. Sundby vejen nord om Dronninglund Storskov og gennem Jyske Ås – en 
længere linieføring på 29 km, som man tog fat på i 1840’rne (Klitgaard, 1936, 
s. 73). Den gamle vej kaldes den dag i dag den ”gamle kongevej” – det er 
næppe en kongevej i den forstand som de kendes fra 1500- og 1600-tallets 
Sjælland og Sydjylland anlagt af og kun for kongen, men snarere ”blot” en 
landevej, hvor kongen selvfølgelig har færdedes, når han har været på de kan-
ter, og som er blevet nedgraderet ved omlægning af landevejssystemet. 
 Et interessant sted på den gamle linieføring på Sæby–Nørre Sundbyve-
jen gennem Dronninglund sogn er det såkaldte Vadet – et vadested, der har 
eksisteret som sådan lige op til vores tid. I hvert fald kan det følges lige fra 
original-I kortet og frem til de seneste målebordsblade fra 1943 (figur 3-4). 

Vadesteder er karakteriseret ved en kombination af ringe vanddybde og stabil 
jordbund (Wittendorff 1973, s. 69) – denne kombination må have været til 
stede her gennem lang tid.
 Den anden strækning er Hjørring–Nr. Sundbyvejen på strækningen syd 
for Serritslev. Her er vejen blevet rettet ud, så den kom til at gå lige øst for 
Vester Brønderslev (kernen i den senere købstad). Anlægget med vejen star-
tede her i 1827 med afsætningen af vejen i den nordlige del, og i 1832 var 
vejen anlagt over Ø. Brønderslev enge (Klitgaard, 1936, s. 4-5). Vrangdrup i 
V. Brønderslev sogn et godt eks., hvor der er kommet en ny hovedlandevej til 

figur 3

figur 4
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(efter 1793-forordningen), klassificeret til 30 alens bredde, samtidig med at 
den gamle vej er blevet nedklassificeret til 12 alens bredde.

LOKALE VEJE (VEJE AF 12 OG 6 ALENS BREDDE)
De mindre veje af 12 og 6 alens bredde vil jeg for overskuelighedens skyld 
behandle ved tre udvalgte sogne (figur 5). De er udvalgt i henhold til land-

skabsformerne (ældre moræne, yoldia, litorina), kulturlandskabet, hvor fakto-
rer som opdyrkningsgrad, andel af eng og lynghede er afgørende, samt ende-
lig bebyggelsen, hvor variationer som udbredelsen af landsby og enestegårde 
spiller ind. Disse faktorer formodes i forskellig grad at kunne have påvirket 
dannelsen af og klassifikationen af veje i landskabet som udtryk for forskellige 
kommunikationsbehov.

Overordnet betragtet kan de tre sogne perspektiveres ved at sætte de forskel-
lige vejklassifikationer på original-I kortene i relation til arealet. Det gøres 
ved at måle længden af vejen pr. hektar i sognet. Her viser der sig påfaldende 
store forskelle. Når det gælder veje klassificeret til 12 alens bredde, de lidt 
større lokale veje (figur 6), er spændvidden fra knap 7 m pr. ha til 26,5 m. 

figur 5

figur 6

Umiddelbart ser det ud til, at den største udbredelse af disse veje var på de 
gamle moræneflader, mens de yngre jorder, specielt de lavtliggende littorina-
jorder, betød ret få veje af denne type.
 Når det gælder de mindste lokalveje klassificeret til 6 alens bredde (figur 
7), er billedet anderledes, men ikke det diametralt modsatte. Statistisk går 
skalaen her fra knap 2 til knap 19 km vej pr. ha i sognet. Stadig ligger litorina-
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sognene i den lave ende af skalaen, men nu ser det ikke ud til, at landskabet 
direkte forklarer udbredelsen af disse veje længere. Mere slående er det, at de 
små sogne har den største udbredelse af disse veje. Måske er sognestørrelsen 
udtryk for en mere intensiv udnyttelse af landskabet, som giver sig udslag i 
dette forhold.

 I Hellum sogn er der o. 1800 40,8 km veje, som er klassificeret til 12 
alens bredde, dvs. betydende lokale veje (figur 8). Det hører til i enden med 
de tættest besatte sogne i undersøgelsesområdet, nemlig 21 m pr. ha i sognet. 
Hvorfor denne tæthed i dette sogn? Sognet ligger i et morænelandsskab – ret 
kuperet og højt liggende med et hovedvandskel gående ned i den østlige del 
af sognet, som altså er højest. Opdyrkningsgraden er o. 1800 31%, og der er 
meget uopdyrket lynghede i den østlige del af sognet. I sognet var 10% af 
gårdene i 1688 enestegårde, mens resten lå i landsbyen – det sidste er en relativ 
høj andel i Vendsyssel. 

 At der fra landsbyen med kirken stråler en række veje af karakter som 
sogneveje ud i det omgivende sogn, er derfor ikke så underligt – det har de 
gjort og skullet gøre siden landskabslovenes tid (og måske før) (figur 9). Går 
vi lidt uden for centrum i sognet – mod nord – ser vi, at vejene søger mod 
nabosognet (figur 10). Vejen går også hen over uopdyrket hede, som er ret 
højtliggende – og dermed tør. Undervejs ligger flere enestegårde, som ikke 
har direkte vejforbindelse af denne type – forbindelsen sker med private veje 
det sidste stykke. Mod nord ind i Jerslev sogn har to gårde slået sig ned på hver 
side af overgangen over det lille vandløb (den store Ryå begynder faktisk her i 
Hellum sogn – i den vestlige del). Mønstret er det samme i den sydøstlige del, 

figur 7

figur 8
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hvor nogle enestegårde ligger tættere på 12-alen vejene (figur 11). Det høje og 
ret tørre terræn må have betydet, at der var gode muligheder for anlæggelse af 
veje og samtidig behov herfor – i kommunikation med nabosognene. 
 Ser vi på de mindre veje i Hellum sogn, var der kun 3,5 km veje med 6 
alens bredde – eller 1,8 m pr. ha – et af de laveste mål i undersøgelsesområ-
det. Og årsagen er ikke, at vejene er nedklassificeret til stier, for der er ingen 
klassificeret som sådan i sognet. Sammenhængen må være, at stort set alle 
veje i sognet er blevet klassificeret som sogneveje, dvs. veje som har en stor 
betydning for en flerhed af mennesker og ikke blot enkelte husstande – og 
vejene ud til enestegårdene har været private veje. Omvendt vil det også sige, 
at bønderne har fået et relativt stort skattefradrag for vejene i sognet – vejens 
bredde behøver jo ikke at have været 12 alen!

figur 9

figur 10

figur 11
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Går vi lidt længere mod vest kommer vi til Øster Brønderslev sogn (figur 12). 
Sognet er delt mellem de tre i Vendsyssel gængse landskabstyper: Mod nord 
finder vi morænelandskabet – det ældre, mere kuperede landskab. Midt i sog-
net og sydligst er det hævede yoldialandskab – en lidt yngre landskabstype, 
som her er omgivet af en havarm. Denne er siden blevet tørlagt ved land-
hævning og gjort til land som litorinalandskab og er den yngste, fladeste og 
vådeste type. Interessant på dette kort er at få bekræftet det tidligere udsagn, 
hvorledes den gamle landevej holder sig til det højereliggende moræneland-
skab, mens den nye landevej fra o. 1830 sker midt igennem de fugtige enge. 
Bebyggelsen ligger hovedsagelig på kanten af morænen og yoldia samt i den 
sydlige del af yoldialandskabet. 
 Sognet hører til i mellemgruppen af de mest opdyrkede i området, nemlig 
med 33% opdyrket o. 1800, mens der var 35% eng og 30 % lynghede. Are-
alanvendelsen fulgte dog ikke landskabselementerne, idet lyngheden f.eks. var 
udbredt både på morænen og i litorina. Engen var til gengæld mest udbredt i 
de yngste landskabselementer. 
 Hvordan så vejnettet ud i disse omgivelser? Sognevejene (veje normeret 
til 12 alens bredde) fyldte i alt knap 60 km i sognet, dvs. 13 m pr ha – noget 
mindre end Hellum. Men en forklaring herpå finder vi, når vi ser på kultur-
landskabet (figur 13). På den ene side udgjorde de store engområder mod syd 

figur 12

figur 13

en barriere for passage – den gamle landevej holdt sig også øst herfor. På den 
anden side var engen også potentielt foderkammer. Derfor går der nogle mar-
kante sogneveje ned i engen – og ikke videre. Alle bønder skulle have mulig-
hed for at komme ud til deres engområde, men heller ikke videre. Passage over 
Ryå, der løber midt gennem engen, var ikke det nemmeste. Vi ser også igen 
sognevejene stråle ud fra kirkelandsbyen og søge mod nabosognene – dog ikke 
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mod nord, hvor sognegrænsen til Jerslev ikke krydses af denne type vej. Igen 
går de fleste veje gennem opdyrket areal, men heden/overdrevet er ikke nogen 
hindring for passage. Landevejen bliver krydset af flere af sognevejene – den 
ligger nærmest som et fremmedelement i sognets interne forbindelseslinier. 
 Bebyggelsen i sognet er udpræget samlet i landsbyer – de to store Øster 
Brønderslev og Hvilshøj. Det er selvfølgelig med til at koncentrere vejnettet 
til større sogneveje gående ud fra bebyggelsen. 
 Veje af mindre karakter – 6 alens bredde – fylder i sognet knap 24 km 
– eller 5,2 m pr. ha. Det er noget mindre end sognevejene – knap 1/3 af sog-
nevejenes udbredelse. De antager klart karakter af at fylde ud i nettet mellem 
sognevejene (figur 14). Det gælder specielt på den dyrkede jord og i engen, 

mens der kun er få veje af denne type på heden, mest i den sydlige del. Igen 
går ingen vej hen over sognegrænsen mod nord – først når vi kommer til sti-
erne er der markeret en sti hen til grænsen.
 Det tredje sogn, jeg har udvalgt til illustration af emnet, er Voer sogn i 
den østlige del af Vendsyssel (figur 15). Landskabsmæssigt ligger det i den 

yngre del af landskabsdannelsen med overvejende yoldiadannelser men med 
et mindre indslag af moræne i den sydlige del (højere kuperet) og endelig med 
litorinadannelser midt i sognet i de lavestliggende områder, hvor Voers å lø-
ber. Det er et udpræget enestegårdssogn med over halvdelen (55%) af gårdene 
i 1688 klassificeret som enestegårde. Ydermere rummer sognet en hovedgård, 
Voergård. 
 Gennem sognet gik i den sydlige del landevejen Sæby–Nr. Sundby – lige 
på kanten af morænen. Og ligeledes er den nye landevej efter 1840 anlagt 
gennem den nordlige del af sognet. Her i sognet kan det ses, at denne landevej 

figur 14

figur 15
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har haft stor betydning som sognevej, idet faktisk kun få sogneveje af 12 alens 
bredde er anlagt (eller klassificeret) som sådan i den sydlige del (figur 16). Det 
er også et område med udpræget enestegårde, så behovet for transport ligger 
mere på den enkelte husstands niveau. Der er dog en sognevej fra landevejen 
og ind til kirken. I den nordlige del af sognet, hvor der ikke var nogen gam-
mel landevej, er der flere sogneveje – også veje der fører hen til hovedgården. 
Samlet var der 43,9 km sogneveje i sognet eller 9 m pr. ha, hvilket hører til i 
den lave ende af skalaen i sognet.
 Lægger vi veje af 6 alens bredde på, kommer der en større tæthed, især i 
den sydlige del af sognet med alle enestegårde (figur 17). Til gengæld er der 

ingen på hovedgårdsjorden – af naturlige grunde – det var et enemærke for 
godset. Samlet var der 60 km veje af 6 alens bredde eller 12,5 m pr. ha, hvilket 
hører til i den absolutte top. Af den lavere klasse af veje, stier, var der kun en 
ubetydelighed i sognet. 
 Af særlig interesse kan nævnes, at nedlagte veje (”Gammel vej”) også fin-
des markeret på kortene fra Voer sogn (figur 18). Størsteparten af dem findes i 
hedeområder – antagelig er der tale om, at disse hedeområder bliver taget ind 
under dyrkning og samtidig nedlægges vejene. 

Sammenfattende kan siges, at der er en række faktorer, som har betydning 
for vejnettets udbredelse og udformning. Allerførst er der naturforhold, her 
forstået som højdeforhold og gennemtrængelighed, især i forhold til fugtige 
områder. Helt klart kommer det til udtryk i de gamle landeveje, som i før-
ste række følger hovedvandskel og i anden række ligger i det højereliggende 
morænelandskab. Det er helt tydeligt, at vejene har meget lidt relation til 
bebyggelser, herunder kirker. For sogneveje (12 alens bredde) er der tale om, 

figur 16

figur 17
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at de i væsentlig grad undgår engområder – til gengæld er hedeområder ingen 
hindring for dem.
 Dernæst er der en række kulturelle forhold, som har betydning. Land-
skaber præget af landsbyer lægger op til et større antal sogneveje af 12 alen, 
mens til gengæld enestegårdsområder er domineret af veje af mindre bredde 
(6 alen). Ligeså er hovedgårde præget af, at der er få store veje til dem, men 
ingen mindre veje (bedømt på ét eksempel).
 Den kommunikation, der kan forventes på vejene af lokal beskaffenhed, 
er:
• Færdsel til kirke – hvor vejnettet skal være til stede for alle sognets beboere 
og orienteret mod kirken, der oftest er i centrum af sognet og ofte placeret i 
en stor landsby. Selvfølgelig er vejen helt fra enestegården ikke en betydelig 
sognevej (af 12 alens bredde), men den samler sig efterhånden i veje af denne 
type omkring kirken – og må formodes at have været sådan siden middelalde-
rens begyndelse (og kirkens anlæggelse).
• Færdsel til centrale ressourcer: det være sig ager, enge eller heder eller møl-
ler. Ager er nok mere problematisk at vurdere i denne sammenhæng, da ager 
ofte ligger tæt på bebyggelsen, som – i hvert fald når det gælder landsbyer - er 
forbundet med større sogneveje, så det er vanskeligt at pege på agerressourcen 
som et særskilt behov. Men specielt større enge er som i Øster Brønderslev do-
kumenteret med særlige veje førende til dem. Disse behov skal dække kørsel 
med vogne, og de kan derfor antages at have sat sig særlige spor.
• Andre særlige kommunikationsbehov kan være vanskelige at efterspore, 
men kan siges at burde kunne dækkes af de overordnede veje eller de omtalte 
lokale veje, hvis de overhovedet har sat sig spor i landskabet i form af veje eller 
hjulspor – alm. gang skal jo være en hær eller tilsvarende, før den sætter sig 
spor.
Mange faktorer viser sig at være i spil, når man dykker ned i et emne som de 
mindre veje, og der viser sig også store variationer, som har sine forklaringer, 
både i forhold til de naturlige forhold, og ikke mindst i forhold til de kultur-
landskabelige, når man ser på, hvordan mennesker har færdedes eller rettere 
haft mulighed for at færdes i landskabet.

figur 18
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Det GIS-baserede bebyggelses- og ejerlavskort
1681-1688
PEDER DAM 2004

INDLEDNING

Det GIS-baserede bebyggelses- og ejerlavskort 1681-1688 består – som navnet 
indikerer – reelt af to delkort. Da kortene er udarbejdet samtidigt og med fordel 
kan anvendes sammen, bearbejdes de også her samlet. Det GIS-baserede kort 
er udarbejdet 2002-2003 i forbindelse med mit speciale i kombineret Geografi 
og Historie, og bliver hermed givet frit med håb om, at også andre kan have 
glæde af at benytte det i deres forskning og formidling.

Bebyggelses- og Ejerlavskortet bygger direkte og indirekte på Chr. V’s matrikel 
(1681-1688). Bebyggelserne er defineret ud fra denne kilde. De data, som er 
tilknyttet hver landsby, hovedgård og enkeltgård/enkelthus, kommer ligeledes 
fra Chr. V’s matrikel. Ejerlavene (området tilhørende en eller i nogle tilfælde 
flere bebyggelser) har også delvist matriklen som kilde.

CHR. V’S MATRIKEL

Efter statsomvæltningen og enevældets indførelse i 1660 var en af kongemagtens 
første handlinger at udskrive en ny og forhøjet skat på alle landbrug i 
kongeriget. I første omgang blev skatten fastsat efter landgilden; dvs. den afgift, 
som fæstebønderne måtte betale for brugsretten af deres gård. Som grundlag 
for beskatning var landgilden dog ikke ideel. Landgilden afhang naturligvis 
til dels af gårdens produktionsevne, men den kunne også variere fra landsdel 
til landsdel, fra gods til gods og endda fra gård til gård. Resultatet blev, at de 
bønder, som var hårdest presset af landgilden, tillige blev tungest beskattet.1

Figur 1: Udsnit af bebyggelses- og ejerlavskortet (Sydsjælland) med tabeldata for 
Glænø. Kun de væsentligste af tabeldataene er vist.

Formålet med denne metadatabeskrivelse til bebyggelses- og ejerlavskortet 
1681-1688 er dels at give en beskrivelse af datastrukturen i GIS-kortet, og dels 
at give en kildekritisk vurdering af det. Ved brug af kortet til landbrugshistoriske 
analyser kan der forekomme usikkerheder og problemstillinger – nogle skyldes 
metoden bag digitaliseringen, mens andre skyldes selve kilden: Chr. V’s 
matrikel.
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Enevælden var ikke blind overfor dette problem, og allerede 1681 påbegyndte 
man den nye matrikel, som senere blev kendt som Chr. V’s matrikel. Med 
inspiration fra Sverige og ikke mindst matrikuleringen af Skånelandene skulle 
taksterne som noget nyt sættes efter ”jordens storhed og godhed” – altså en 
reel opmåling samt en vurdering af den dyrkningsmæssige værdi (en såkaldt 
bonitering) af landbrugsarealerne. Ideen bag matrikuleringen var, at der skulle 
være proportionalitet mellem gårdenes ydeevne og deres hartkornssats i 
matriklen. En gård vurderet til 10 tdr. hartkorn skulle således være i stand til at 
yde en dobbelt så stor skat som en gård fastsat til 5 tdr. hartkorn.2

Det meget ambitiøse projekt var færdigt i 1688. Og lige siden har først 
administrationen og bønderne og siden historikere skændtes om, hvor 
vellykket projektet var. Der kan dog ikke være tvivl om, at matriklen hører til 
blandt de vigtigste kilder til dansk landbrugshistorie før landbrugsreformerne: 
Den giver et stort, synkront og detaljeret indblik i bebyggelsestyperne, 
produktionsstørrelserne samt dyrkningssystemerne, og den har da også været 
en væsentlig kilde i de fleste af periodens landbrugshistoriske undersøgelser.

OPMÅLING OG BONITERING AF AGEREN
Typisk blev hver af de højryggede agre opmålt enkeltvist: Kun hvor alle agrene 
i et område tilhørte én gård (f.eks. enkeltgårde eller hovedgårde), nøjedes man 
visse steder med at opmåle hele fald. Opmålingsarbejdets vigtigste redskab 
var målekæder af jern med en total længde på 30 sjællandske alen og med 
et kædeled på en halv alen. Den sjællandske alen (ca. 63 cm) var sammen 
med flademålet tdr. land (14.000 kvadratalen) de nye standardmål, som blev 
indført i forbindelse med matriklen. Udover målekæder havde konduktørerne 
kun målestokke og vinkeljern til rådighed, og ageropmålingen var geometrisk 
set oftest meget simpel. Typisk blev agrene kun opmålt som trapezer; dvs. et 
længdemål samt to breddemål.3

Næste skridt var boniteringen af agrene. Til dette formål blev der udkommanderet 
’takserbønder’, som i overværelse af konduktøren skulle fastsætte jorden i 
bonitetsklasser efter dens dykningsværdi. Bonitetsklasserne blev forenklet og 
ændret af flere omgange, men den endelige liste for øerne øst for Lillebælt samt 
for Jylland ses i figur 2. Bonitetssatserne blev angivet i hvor mange tdr. land, der 
gik pr. ’tønde hartkorn’. Hartkorn betød oprindeligt ”hårdt korn”, dvs. byg eller 
rug, men den gamle landgildeenhed havde i Chr. V’s matrikel kun karakter af 
en fællesenhed uden anden betydning end den skattemæssige fastsættelse.

Figur 2: Endelige bonitetsklasser og bonitetssatser ved Chr. V ’s matrikel 1681-1688. 
(Pedersen 1985: 99-102; Pedersen 1928: 48-49).

Den sidste vigtige matrikuleringsopgave var fastsættelse af rotationen eller 
brug-/hvileforholdet; dvs. hvor mange år ageren blev dyrket i forhold til de år, 
som den lå hen til fælled. Ved matriklen var dette en særdeles vigtig faktor, da 
f.eks. det traditionelle 3-vangsbrug, som blev dyrket to år for derefter at hvile 
et år, fik et fradrag på en 1/3 af den endelige hartkornssats. Der skulle således 
ikke betales skat af den hvilende jord.4

Alle oplysninger om ageren blev samlet i særskilte ’markbøger’ for hver 
bebyggelse, hvilket typisk vil sige en landsby, men en bebyggelse kunne også 
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bestå af én hovedgård eller én enkeltgård. Markbogen indledtes typisk med 
en overordnet ’generelbeskrivelse’ af hele bebyggelsen, hvor antallet af gårde og 
huse, antallet af vange og rotationen anføres. Dernæst fulgte ’protokollen’, hvor 
de typisk mange hundrede agerstrimler opremses efter vang og fald. Hertil 
anførtes også oplysninger om fæstebruger, agrenes længde og bredde samt 
boniteringen. Til sidst blev oplysningerne samlet gårdvis i ’ekstrakten’.5

OVERDREV, ENG OG SKOV
Vurderingen af de øvrige arealer – overdrevene, engene og skovene – skete efter 
andre principper end ved ageren. F.eks. blev disse områder ikke opmålt, og 
man valgte i stedet kun at skønne, hvor stor produktionen var. Igen blev dette 
foretaget af udkommanderede bønder i overværelse af konduktøren, og igen 
skete der flere ændringer af taksterne, inden de lå endeligt fast.

Figur 3: Endelige satser for overdrev, eng og skov ved Chr. V ’s matrikel 1681-1688. 
(Pedersen 1985: 99-102; Pedersen 1928: 49).

KILDEMÆSSIGE PROBLEMSTILLINGER
Den kildemæssige værdi af Chr. V’s matrikel har længe været omdiskuteret. Der 
er her ikke er plads til en fyldestgørende diskussion, men de tre væsentligste 
problemstillinger skal diskuteres, mens der ved yderligere studier må henvises 
til de anførte kildehenvisninger.

1) Hartkornssatsen gennemgik frem til den endelige matrikel 1688 flere 
ændringer:

- Mulige fejlmålinger og fejlvurderinger blev forsøgt justeret – ofte som følge 
af klager fra bønder.6

- På Fyn samt Lolland-Falster blev alle gårde, hvis nye hartkornssats lå under 
1664-satsen, forhøjet med 1/12, mens den i Jylland kun blev forhøjet med 1/16. 
På Sjælland blev den slet ikke forhøjet.7 Begrundelsen for differentieringen 
mellem landsdelene var officielt et forsøg på at udjævne uretmæssige forskelle, 
men den fremstår umiddelbart noget vilkårlig.
- Satserne ved både ageren, overdrevet, engen og skoven blev ændret og 
forenklet til færre klasser.

Det elektroniske bebyggelses- og ejerlavskort indeholder oplysninger fra 
den endelige matrikel 1688, men flere historikere foretrækker at benytte 
markbøgerne (1681-1683) eller modelbøgerne (1684/1686), der tillige 
indeholder mere detaljerede oplysninger.

2) Reduktionen af hartkornssatsen for den hvilende ager, f.eks. 1/3 ved 
traditionelle 3-vangsbrug, skete på grundlag af generelbeskrivelsen. Ved nogle 
bebyggelser fandtes der dog tillige oplysninger om faldenes brug- og hvile- 
forhold, men disse blev af kommissionen bag matriklen kun anset for at afspejle 
en vurdering og ikke de reelle forhold. Dette er dog siden blev betvivlet.8

3) Det er ligeledes et åbent spørgsmål om overdrevene, engene og skovene blev 
takseret ligeså relativt højt som agrene. Flere historikere er af den opfattelse, 
at Chr. V’s matrikel primært er en agertaksation, mens de øvrige områder blev 
takseret uforholdsmæssigt lavt.9 
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BEBYGGELSESKORTET
Det elektroniske bebyggelseskort består af 12.351 bebyggelsespunkter samt af 
1.704 sogne-, herreds- og amtssammentællinger. Dataene ligger dels i Excel-
format, dels som GIS-punktkort til MapInfo og ArcView/ArcMap. Kortets 
oplysninger om bebyggelserne i 1680’erne er taget fra Henrik Pedersens De 
danske landbrug (1928), som bygger på den endelige matrikel 1688. I tabelværket 
er hver bebyggelse grupperet efter amt, herred og sogn.

DATATABELLEN
Pedersens tabelværk blev skannet, og ved brug af programmet Omnipage 
Pro er oplysningerne overført til Excel. Både i Omnipage, men specielt i 
Excel blev der foretaget en ganske omfattende kontrol af dataene. Alderen 
og typografien i Pedersens tabelværk resulterede i en række fejllæsninger, 
som måtte rettes. Heldigvis gav subtraktionerne på sogne- og herredsbasis et 
ideelt grundlag for denne kontrol. Ved hvert sogn og igen ved hvert herred 
blev oplysninger kontrolleret: Dvs. om der var overensstemmelse mellem 
summen af alle bebyggelsernes tal i sognet/herredet og de af Pedersen anførte 
sogne- og herredssammentællinger. De fundne fejl blev rettet manuelt. Af 
praktiske årsager blev de 3 hartkornssatser ved hver bebyggelse (gårdhartkorn, 
hushartkorn og anden skyldsat hartkorn) ligeledes sammenholdt med den 
samlede hartkornssats, hvorved fejlene hurtigere kunne findes. Endelig blev 
bebyggelsesnavne kontrolleret manuelt.

Datatabellen består af følgende kolonner ved hver bebyggelse. Hvor intet andet 
er anført, er oplysningerne taget fra tabelværket:

Bebyggelsesnummer (NR)
Det unikke nummer er defineret som [bebyggelsens sidenummer i Pedersens 
tabelværk] * 100 + [dens placering på den pågældende side]. F.eks. har landsbyen 
Pilgaarde nr. 16102, da den er anført som den anden øverste på side 161.
Bebyggelsens stednavn (STEDNAVN)
Bebyggelsens sogn (SOGN)
Bebyggelsens herred (HERRED)
Bebyggelsens amt (AMT)
Antallet af gårde (GAARDE)
Defineret af Henrik Pedersen som husstande med mindst 1 tdr. hartkorn
Tønder hartkorn, gårde (HK_G)
Antallet af huse m. jord (HUSE_MJ)
Defineret af Henrik Pedersen som husstande med mindre end 1 tdr. hartkorn
Tønder hartkorn, huse m. jord (HK_H)
Antallet af huse u. jord (HUSE_UJ)
Tønder hartkorn, anden skyldsat jord (HK_A)
Tønder hartkorn i alt (HK_IALT)
Tdr. land dyrket areal (DYRKET)
Bemærk at dette er det samlede areal i omdrift; dvs. den dyrkede ager + den 
hvilende ager. Angivet i tønder land = 14.000 kvadratalen = 0,55162 hektar.
Bebyggelsestype (TYPE)
Bortset fra hovedgårdskategorien (mindst 200 tdr. hartkorn fæstegods), der er 
defineret ud fra Henrik Pedersens oplysninger, er denne klassifikation foretaget 
ud fra egen kategorisering. Bemærk at kategorisering bygger på antallet af 
gårde, mens antallet af huse og hartkornssats ikke indgår.
 



18

Figur 4: Bebyggelsestyper.

Usikker placering (USIK_PL)
Se nedenstående afsnit om digitaliseringen
Notefelt (NOTE) 
Notefelt vedr. div. problemstillinger og usikkerheder

DIGITALISERINGEN
Bebyggelserne blev digitaliseret i ArcView og ArcMap på grundlag af 
Danmarks Administrative Inddeling (herefter DAI) ved Karl-Erik Frandsen 
1984. Kortbladene i DAI for 1682-83 har oftest samtlige bebyggelser, da dens 
egentlige kilde netop er Chr. V’s matrikel. Men der er dog en række bebyggelser, 
som ikke er anført i DAI: a) enkelthuse er som udgangspunkt ikke medtaget, 
b) bebyggelser, hvis benævnelse i tabelværket/matriklen ikke kan betegnes som 
et reelt stednavn10 og c) reelle manglende bebyggelser ved DAI. Bebyggelser, 
hvis præcise placering har været problematisk pga. mangler i DAI, er medtaget 
på bebyggelseskortet, men disse har fået klassificeret usikkerheden i kolonnen 
USIK_PL:

Figur 5: Usikkerhedskategorier samt andelen af disse bebyggelser.

Ved klassifikationen 1 er beliggenheden uvis, og bebyggelsen er placeret 
tilfældigt inden for sognet. Ved klassifikationen 2 er usikkerheden mere 
begrænset, da der vha. af stednavnet kan foretages et mere eller mindre 
kvalificeret ”gæt”. F.eks. ved Norden Kirken (NR 16730) eller Dueholms Mølle 
(NR 34419). Klassifikationen 3 blev brugt, hvor der var én bebyggelse tilbage 
inden for sognet på såvel DAI som i tabelværket, og hvor disse på trods af 
stednavneforskelle i de to kilder blev vurderet til at være identiske.

Som det fremgår af figur 5, udgør de helt eller delvis usikre placerede bebyggelser 
godt 10%. Den høje andel skyldes dog, at det primært er enkelthuse og mindre 
gårde. Andelen af gårde udgør kun godt 2%, mens andelen af hartkorn, hvis 
placering er usikre, udgør knap 1½%. Flere af de usikre bebyggelser kan ganske 
givet lokaliseres nærmere ved brug af ældre kort (f.eks. original-I kort) og div. 
matrikulære kilder. Da dette ville være et tidskrævende projekt at foretage på 
landsplan, er det – i det mindste indtil videre – udeladt. Særligt ved brug af 
bebyggelseskortet i mindre områder må det derfor tilrådes at undersøge andelen 
og typen af usikre placeringer.

GEOGRAFISK UDBREDELSE
Kortet omfatter alle bebyggelser medtaget i tabelværket, og det dækker dermed 
hele det nutidige Danmark med undtagelse af Sønderjylland og Bornholm, der 
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pga. af øens særlige status efter svenskekrigene ikke blev omfattet af matriklen. 
Hvor der derudover ”mangler” bebyggelser i forhold til DAI (95 stk.), er disse 
punktdigitaliseret i det separate punktkort Mangler_1682-83. De ”manglende” 
bebyggelser skyldes typisk, at det ikke har været muligt at finde en bebyggelse 
i tabelværket, hvis stednavn sandsynliggjorde, at disse var identiske. Der er 
derfor ofte bebyggelser på bebyggelseskortet, hvis lokaliteter er ukendte, som 
er afsat som ”manglende” bebyggelser i Mangler_1682-83.

USIKKERHEDER OG PROBLEMSTILLINGER
Kvaliteten af Henrik Pedersens arbejde må generelt vurderes som høj. 
Som eksempel på hans grundighed kan nævnes, at der ved kontrol af hans 
sammenregninger i Excel kun er fundet 3 mindre fejl11 i det store tabelværk! 
Dermed ikke sagt, at der ikke findes andre fejl – for det gør der – men det viser 
noget om grundigheden af hans arbejde. Af andre problemstillinger/fejl kan 
nævnes, at Jørgen Rydén Rømer har kunnet konstatere, at enkeltgårdene i Madum 
sogn er anført som en landsby11, mens der i forbindelse med udarbejdelsen af 
DAI blev fundet enkelte fejl i hans herreds- og sogneinddeling.13

Overførelsen af talværdier fra tabelværket til elektronisk form skulle ikke 
have kunnet resultere i fejl, da det var muligt at kontrollere værdierne vha. 
af flere sammentællinger. Anderledes med stednavnene. Disse er ganske vist 
kontrolleret igennem manuelt, men det vil uundgåeligt ske, at man overser 
fejl blandt de i alt godt 14.000 stednavne. Endelig skal det bemærkes, at 
bebyggelserne i tabelværket flere steder staves anderledes end i dag. F.eks. 
anvendes der ikke ”å”.

Matriklens ”definition” på en bebyggelse er ukendt, og forholdet er da også 
omdiskuteret. Karl-Erik Frandsen vurderer, at ”det afgørende kriterium for, at 
en bebyggelse optræder som en enhed i disse kamerale kilder, synes at være 
det, at bebyggelsen havde et navn, der omfattede samtlige dens elementer.14 
Helt så entydigt og konsekvent har det næppe været. F.eks. optræder der 25 
bebyggelser, der består af to stednavne adskilt af ’og’ i tabelværket, og Adam 
Schacke har konstateret flere enligliggende gårde med stednavne (dog typisk 
i dyrkningsfællesskab med landsbyer), som ikke er anført som en selvstændig 
bebyggelse.15 Også Jørgen Rydén Rømer har vist, at grænsen mellem samlinger 
af enkeltgårde og landsbyer i det sandjords- og hededominerede Ulfborg herred 
er flydende. Hvor det i Østdanmark (Øerne og delvist Østjylland) typisk er 
klart, hvad der er en selvstændig bebyggelse, bliver grænsen generelt mere og 
mere flydende, jo mere marginale jorderne er.16 Alt tyder således på, at der var en 
glidende overgang for, hvornår en gård var en del af en bebyggelse, og hvornår 
den blev anset for en selvstændig enkeltgård. Matriklen er tilsyneladende ikke 
helt konsekvent i kategoriseringen.

Et andet større problem ved kortet er selve placeringen. Det har ikke været 
muligt at stedfæste godt 10% af bebyggelserne præcist, og selvom disse kun 
udgør knap 1½% af hartkornet, må det – særligt ved brug af kortet i mindre 
områder – tilrådes at undersøge usikkerhedsraten, da denne varierer meget. I 
figur 6 ses den samlede andel af usikre placerede bebyggelser pr. sogn.
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EJERLAVSKORTET
Det elektroniske ejerlavskort indeholder godt 7.000 ejerlav. Det er udarbejdet 
i samarbejde med Peter Korsgaard (Kort- og Matrikelstyrelsen, herefter KMS) 
på grundlag af det GIS-baserede matrikelkort (KMS 2002) og Danmarks 
Administrative Inddeling (herefter DAI) ved Karl-Erik Frandsen 1984. I alt er 
der fremstillet tre ejerlavskort: et nutidigt, et visende perioden omkring 1820 
og endelig et anno 1682/83. Rettigheder til de to førstnævnte tilhører KMS, 
mens rettigheder til 1682/83-kortet tilhører undertegnede.

Ejerlavsbegrebet er om muligt endnu mere komplekst og omdiskuteret end 
bebyggelsesbegrebet. Kort fortalt er et ejerlav et ressourceområde, der (typisk) 
hører til ét dyrkningsfællesskab.17 Dermed er der ikke nødvendigvis sammenfald 
mellem bebyggelserne og ejerlavene. En bebyggelse defineret efter Chr. V’s 
matrikel udgør ikke nødvendigvis et samlet og separat dyrkningsfællesskab. 
Tværtimod findes der talrige eksempler på, at flere bebyggelser indgik i 
integrerede fællesskaber, uden at det er muligt at drage en entydig grænse 
mellem bebyggelserne. I de fleste tilfælde er der dog overensstemmelse mellem 
de to delkort, og et ejerlav består oftest af én bebyggelse. Undtagelserne med 
ejerlav indeholdende flere landsbyer og/eller enkeltgårde findes primært i Vest- 
og Nordjylland.

Figur 6: Usikre placerede bebyggelser på bebyggelseskortet.
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Figur 7: Antal og andel af ejerlavstyper 1682/83. Landsbyer er defineret som en 
bebyggelse med mindst 2 gårde i et dyrkningsfællesskab. Hovedgårde som gårde med 
mindst 200 tønder hartkorn fæstegods. 
Der er ikke taget højde for ”huse” (< 1 tønde hartkorn).

GEO - REFERERING AF GRUNDKORT
Hovedkilden til ejerlavskortene er grundkortene i DAI. Grundkortene er 
fremstillet på grundlag af ”de minorerede herredskort” og ”de minorerede 
sognekort” fra første halvdel af 1800-tallet, og disse bygger igen på de enkelte 
ejerlavs ”matrikelkort”, som blev kopieret, reduceret og sammensat inden 
for hvert sogn og herred. Den egentlige kilde til grundkortene er således 
matrikelkortene.18

Matrikelkortene er taksationskort i målestoksforholdet 1:4.000, hvor 
hvert landbrugslod blev boniteret (hartkornssat) til brug ved beskatningen 
af landbrugerne. Taksationen betegnes oftest som 1844-matriklen, da 
beskatningen trådte i kraft dette år, men grundlaget for den er flere årtier 
ældre. Bestemmelserne og retningslinierne for matrikuleringen var udarbejdet 
allerede i 1806, og omkring 1820 var selve feltarbejdet ved ansættelsen stort set 
færdigt. Størstedelen af kortene er udskiftningskort, hvorpå hartkornssatsen 
er anført. I mange tilfælde blev der dog foretaget rettelser og korrektioner, 
ligesom der også blev foretaget helt nye opmålinger og kortlægninger, hvor 
dette var påkrævet.19

De første udarbejdede grundkort er en ren reduktion og sammenfletning 
af herredskortene og sognekortene til kort i 1:150.000. Disse benævnes 
1820-grundkortene, selvom årstallet 1820 ganske vist er misvisende, da 
matrikelkortene blev udarbejdet over en længere periode. 1682/83-grundkortet 
er udarbejdet retrospektivt ud fra dette kort: Dvs. at udgangspunktet var 1820-
grundkortet, hvorpå samtlige historisk kendte ændringer af forholdene blev 
rettet og indført. I forhold til den præcise lokalisering af ejerlavsgrænserne kan 
metoden dog have været mangelfuld. Ganske vist kunne større ændringer af 
ejerlavenes områder konstateres ud fra Chr. V’s matrikels markbøger, hvor de 
enkelte vange og marker omtales med stednavne, og gennem udskiftningskortene 
kunne grænseændringer mellem ejerlavene (f.eks. udretninger af grænser samt 
mageskift) foretaget i forbindelse med udskiftningen registreres. Men mindre 
ændringer i den mellemliggende periode kan være umulige at konstatere.20

De skannede grundkort blev placeret geografisk (geo-refereret) i ArcView 3.3 
med ImageWarp 2.0 samt med ArcMap 8.0. Processen foretages ved, at der 
udvælges identiske lokaliteter (fikspunkter) på dels de skannede kort og dels 
et kort, der allerede er geografisk placeret. Herefter ”vrides” og placeres det nye 
kort efter punkterne. Som referencekort blev det nutidige ejerlavskort valgt, og 
fikspunkterne blev sat ved karakteristiske ejerlavsgrænseforløb. Efter afsætning 
af hvert fikspunkt har man mulighed for at kontrollere i hvor høj grad, dets 
placering afviger i forhold til de øvrige, og (mulige) forkerte lokaliteter kan 
derved fravælges. I bilag 1-2 kan antallet af fikspunkter og afvigelserne for 
hvert kort ses. Afvigelserne angiver, hvor meget fiks-punkterne er forskubbet 
fra referencekortet (det nutidige ejerlavskort) til de placerede grundkort.

DIGITALISERINGEN
Næste skridt var at ændre grænserne på det nutidige ejerlavskort, så det stemte 
overens med 1820-grundkortet. Resultatet blev således et ejerlavskort anno 
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1820. Hvorvidt en forskel mellem grundkort og det nutidige ejerlavskort 
skyldtes en matrikulær ændring, hvilket medførte, at grænsen måtte flyttes, 
eller om forskelle bundede i usikkerheder i kortet, byggede i sidste ende på 
en vurdering. Som udgangspunkt er forskelle på mere end 50 meter blevet 
tolket som matrikulære ændringer, og disse er dermed blevet ændret. Mindre 
forskelle er forblevet uændret.  Der er dog flere undtagelser:
 
1) Systematisk geografisk forskydning af et område på grundkortet. Disse 
afvigelser må skyldes en fejl i grundkortene eller i min geo-referering/opretning, 
og der er derfor ikke foretaget ændringer.

2) Havneanlæggelserne (molerne m.m.) blev slettet uanset størrelse. De 
er i mange tilfælde mindre end 50 meter fra den gamle kystlinie, men 
konstruktionerne er tydeligvis nutidige.

3) I områder med bymæssig bebyggelse og større trafikale anlæg er grænserne 
til tider fyldt med ”firkantede” indhug. Disse udjævnes/slettes, selvom afvigelsen 
er mindre end 50 meter. Indhuggene skønnes i disse tilfælde at være opstået i 
nyere tid ved, at en grund på en side af ejerlavet har fået tilføjet en mindre del 
af grunden på den modsatte side af ejerlavsgrænsen.

Mindre grænseflytninger bygger således på mit umiddelbare skøn og min 
vurdering med hjælp fra bl.a. 4-cm kort (KMS, 1996) og i enkelte tilfælde de 

høje Målebordsblade (1868-1899).

Figur 8: Ejerlavskortene: nederst det skannede grundkort (sorte grænselinier), 
dernæst de nutidige ejerlavsgrænser (blå grænselinier) og øverst de udarbejdede 
1820-grænser (røde grænselinier). 1820-linierne dækker de nutidige, hvor disse er 
identiske. Området er udvalgt, fordi der her er sket forholdsvis mange matrikulære 
ændringer, og fordi grundkortet generelt fremstår præcist.
Ved andre lokaliteter er afvigelser mellem kortene større.

Samme fremgangsmåde blev foretaget ved 1682/83 kortene: De skannede 
1682/83-grundkort blev geo-refereret og oprettet, og grænserne på 1820-
ejerlavskortet blev flyttet, så der var overensstemmelse med grundkortene. 
Resultatet var således et 1682/83-ejerlavskort.

DATATABELLEN
Koderne og stednavnene for ejerlavene, sognene og herrederne er identiske med 
dem, som benyttes af KMS i matrikelkortet. Kun hvor der ved ejerlavskortene 



23
1820 og 1682/83 er områder, som ikke findes i dag, er der blevet udarbejdet nye 
koder. Disse nye 1820- og 1682/83-koder er fundet ved at lægge en til værdien 
af det nutidige ejerlav/sogn/herred, området udgik fra.

KMS’s nutidige ejerlavskoder er 5, 6 eller 7-cifret. Det første eller de første 2 
eller 3 cifre angiver en unik kode for herredet, de næste to cifre angiver et nr. for 
hvert sogn inden for herredet, og de sidste to cifre angiver hvert ejerlav inden for 
sognet. KMS’s ejerlavskode 1270253 angiver således Kragelunds ejerlav i Bække 
sogn (sognekode 1270200) i Andst herred (herredskode 1270000). Men denne 
afkodning kan ikke benyttes i 1820- eller 1682/83-ejerlavskortet. Årsagen er, 
at de nutidige ejerlavskoder er overført til 1820- og 1682/83-kortet, selvom 
ejerlavet evt. ændrede sogne- eller herredstilhørsforhold. Dette blev anset for 
mest hensigtsmæssigt, da hvert ejerlav dermed har samme kode i alle kortene. 
Til gengæld betyder det, at ejerlavskoden kun kan bruges til identifikation 
af ejerlavet og ikke til identifikation af sognet eller herredet. F.eks. har Øm 
ejerlav i 1682/83-kortet nr. 30454, men det ligger i Kirke Syv sogn (50800) 
i Ramsø herred (50000). Derfor: I 1820- og 1682/83-ejerlavskortet angiver 
ejerlavskoden kun selve ejerlavet. Det fortæller intet om sognet eller herredet.

Ejerlavstabellerne indeholder følgende kolonner:
Ejerlavskode (ELAVKODE)
Ejerlavets nummer fra KMS
Delejerlavskode (DEL_ELAV)
Såfremt ejerlavet består af flere enklaver, der er geografisk adskilt, nummereres 
disse. Hovedejerlavet – dvs. enklaven med selve bebyggelsen – har værdien 1, 
mens de øvrige og ofte mindre enklaver har de fortløbende værdier. Langt 
hovedparten af ejerlavene er dog ikke delt, og disse har værdien 0.
Unik ejerlavskode (UNI_ELAV)
Unik kode for hver ejerlavsenklave. Består af [Ejerlavskode] + ’_’ + 
[Delejerlavskode].
Dyrkningsejerlavskode (DYR_ELAV)
Kode for hvert ”dyrkningsejerlav”, dvs. det eller evt. de ejerlav, som indgår i et 
dyrkningsfællesskab.
Ejerlavets stednavn (STEDNAVN)
Sognekode (SOGNKODE)
Sognets stednavn (SOGN)
Herredets kode (HERKODE)
Herreds stednavn (HERRED)
Kort nummer (KORTNR)
Nummeret på det kortblad fra DAI, som har dannet grundlag for 
ejerlavskortet.
Ejerlavets areal (AREAL)
Angivet i hektar.
Notefelt (NOTE) 
Notefelt ved div. problemstillinger og usikkerheder

De 3 forskellige ejerlavskoder er nødvendige, da ejerlavsbegrebet kan anvendes 
i forskellige betydninger. Den første ejerlavskode (ELAVKODE) er taget 
direkte fra KMS’s system. Den næste (UNIKELAV) er en unik kode for hvert 
ejerlav eller ejerlavsenklave på kortene; denne er således f.eks. anvendelig ved 
administrative undersøgelser. Den sidste ejerlavskode – DYRKELAV – angiver 
hvilket ejerlav enklaverne hører til i landbrugsmæssig henseende. I langt de 
fleste tilfælde er de tre ejerlavskoder dog identiske.

USIKKERHEDER OG PROBLEMSTILLINGER
At tage udgangspunkt i det nutidige ejerlavskort og rette grænserne til over 
to gange (1820 og 1682/83) har næppe været hurtigere end at digitalisere 
1682/83-ejerlavet helt forfra. Til gengæld er resultatet mere præcist. Gennem 
det nutidige ejerlavskort kan grundkortene rettes bedre op, og det er muligt 
løbende at tjekke afvigelserne. Og efterhånden opnår man gennem studier 
af grundkortene, ejerlavskortet og andre kort et grundlag og en viden til at 
kunne finde selv små grænseflytninger. De største problemstillinger ved kortet 
er dels i hvor høj grad, den retrospektive konstruktion af grundkortet 1682/83 
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har kunnet fange alle grænseændringerne, dels hvor geografisk præcist jeg har 
kunnet fastsætte grænserne.

Som eksempel på en kartografisk fejl eller mangel ved den retrospektive 
konstruktion kan nævnes Svenstrup landsby beliggende i Vejlø sogn, Hammer 
herred. Når man sammenkører ejerlavskortet med bebyggelseskortet, kan man 
konstatere, at opdyrkningsprocenten 1682, dvs. det dyrkede areal delt med 
hele ejerlavets areal, var 717,11%... Årsagen må være, at Svenstrup ejerlav 
reelt var større, end kortet viser. På tilsvarende måde kan der konstateres 26 
andre ”fejl-ejerlav” med en opdyrkningsprocent større end 100%. Ingen har 
dog så ekstreme fejl som Svenstrup: De øvrige 26 opdyrkningsprocenter ligger 
alle under 200%. Ejerlavene ligger spredt over hele landet, men de har det 
fællestræk, at de arealmæssigt er små.

Den geografiske usikkerhed, dvs. afvigelser som ikke skyldes deciderede fejl, 
forventes at være mindre end 50 meter. De to kilder til kortet – Matrikelkortet 
og grundkortene i DAI – har målestoksforhold på henholdsvis 1:5.000 og 
1:150.000, og den teoretiske usikkerhed skulle således være 15 meter. Pga. de 
særlige forhold og fremgangsmåden må den altså forventes at være større; op 
til 50 meter.
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Kort Antal 
punkter

X-afvigelse
(meter)

Y-afvigelse
(meter)

Kort Antal 
punkter

Afvigelse
(meter)

1a 14 19,9 23,6 11a 9 25,6
1b 20 17,3 10,2 11b 14 40,8
2a 12 20,0 12,3 12a 16 28,7
2b 18 21,4 18,5 12b 11 27,6
3a (Samsø) 9 7,1 14,0 13a 16 22,2
3a (Sjælland) 16 22,3 12,9 13b 15 21,9
3b 31 29,8 27,0 14a 17 29,8
4a 25 22,4 28,0 14b 16 27,4
4b 19 22,6 18,2 15a 17 29,0
5a 19 11,1 14,1 15b 17 33,1
5b 23 22,1 25,5 16a 16 22,8
6a 16 29,4 20,7 16b 18 19,8
7a 26 40,3 35,8 17a 28 60,3
7b 19 58,0 42,2 17b 23 29,2
8a 14 35,7 21,4 18a 24 50,4
8b 11 25,9 16,7 18b 18 37,9
9a 12 26,7 21,0 19a 16 22,6
9b (Fyn) 8 13,5 29,3 19b 16 30,0
9b (Langeland) 8 17,7 13,5 20a 15 40,3
10a 15 52,7 37,6 20b 17 23,8
10b (Jylland) 8 19,3 29,3 21a 18 37,5
10b (Læsø) 7 41,2 37,8 21b 18 47,6

22a 22 36,8
22b 17 47,7

Bilag
Bilag 1: Antal af fikspunkter samt gennemsnitlige afvigelser ved georefere-
ring af 1820-grundkortene fra Danmarks Administrative Inddeling (Frand-
sen 1984). Geo-refereringen foretaget i ArcView/ImageWarp (kort 1a – 10b) 
og i ArcMap (kort 11a – 22b).

Bilag 2: Antal af fikspunkter samt gennemsnitlige afvigelser ved geo-
referering af 1682/83-grundkortene fra Danmarks Administrative Inddeling 
(Frandsen 1984). Geo-refereringen er foretaget i ArcMap.

Kort Antal 
punkter

Afvigelse Kort Antal
punkter

Afvigelse

1a 14 23,8 13a 15 31,9
1b 12 22,5 13b 12 21,6
2a 10 21,8 14a 14 19,8
2b 17 22,6 14b 17 38,6
3a (Samsø) 7 30,6 15a 14 24,1
3a (Sjælland) 7 17,5 15b 15 27,3
3b 17 28,4 16a 16 25,4
4a 16 24,1 16b 15 23,9
4b 16 24,9 17a 15 39,0
5a 13 18,7 17b 13 26,5
5b 14 22,5 18a 15 41,2
7a 14 58,2 18b 14 36,6
7b 13 92,6 19a 10 19,8
8a 14 27,2 19b 9 28,0
8b 13 15,9 20aN 10 28,0
9a 15 32,9 20aS 12 34,5
9b (Fyn) 7 23,6 20bN 9 19,6
9b (Langeland) 8 25,6 20bS 9 35,4
10a 10 39,6 21aN 12 37,5
10b (Jylland) 9 60,1 21aS 9 45,7
10b (Læsø) 5 37,7 21bN 10 47,8
11a 12 53,6 21bS 7 41,9
11b 13 30,9 22aN 9 43,0
12a 10 25,7 22aS 9 54,0
12b 7 32,2 22b 10 44,5
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4 Frandsen 1983: 250-253 XXX
5 Pedersen 1985: 115 ff. XXX
6 Hansen & Steensberg 1951: 77-87
7 Pedersen 1985: 137
8 Se Pedersen 1985 samt den efterfølgende debat i Fortid og Nutid: Frandsen 
1986: s. 117-123, Pedersen 1986: s. 194-196 og Rømer 1989: 204-215.
9 Porsmose 1981: 93 ff. og Dam 2004: 38-39
10 Som eksempel på bebyggelser, hvis navn/betegnelse i tabelværket og 
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19616). Fejlene og rettelserne er forklaret i notefeltet.
12 Med undtagelse af Madumflod er alle gårde fejlagtigt anført som én 
bebyggelse. Rømer 2000: 277.
13 F.eks. Frandsen 1984-II: 24-25
14 Frandsen 1984-II: 12
15 Schacke 2003: 43
16 Rømer 2000: 275-277
17 Karl-Erik Frandsen (1984-II: 11): I sin oprindelse synes begrebet ejerlav at 
være synonymt med ordet bylav, altså den juridiske (og sociale) korporation der 
traf beslutninger om de forskellige funktioner indenfor et dyrkningsfællesskab. 
Han læner sig dermed op ad Ole Widding (1949: 145), som skrev, at Ejerlavet 
har altsaa for saa vidt Forbindelse med Fællesskabet.
18 Frandsen 1984-II: 15
19 Møller 2004
20 Frandsen 1984-II: 20-21
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Som den første videnskabelige kortlægning af Danmark er kortene fra Vi-
denskabernes Selskabs opmåling blevet brugt i mange historiske analyser. 
Udviklingen, dels på det digitale område, dels med den store interesse for 
kulturlandskabet i forskning og administration, har øget deres anvendelse 
kraftigt inden for de seneste år. Benytterne har ikke altid taget deres tilbli-
velsessituation tilstrækkeligt i betragtning, når der skulle hentes data ud af 
kortene, men vurderingen af datakvalitet er lige så væsentlig ved benyttel-
sen af historiske kort som ved benyttelsen af  moderne. Denne artikel tager 
hul på de kildemæssige problemer omkring kortene.

Videnskabernes Selskabs kortlægning (1762-1820) af Danmark med Slesvig 
og en stor del af Holsten var den første systematiske, videnskabelige kortlæg-
ning af Danmark. Den er tidligere blevet behandlet indgående i værker spæn-
dende fra AsgerLomholt (1961), som især tog sig af det organisatoriske, over 
N.E.Nørlunds (1943) store værk over den danske kortlægning til det mere 
tekniske hos Keld Nielsen (1982). 

I nyere tid er der foretaget en undersøgelse af et lokalområde af Bjørn Wester-
bek Dahl (2001), mens Peder Dam (RUC), Morten Stenak (SDU) og Mor-
ten Pedersen (Aalborg Historiske Museum) hver for sig i utrykte afhandlinger 
har udnyttet de digitale teknikker til undersøgelser enten af specialtemaer eller 
lokalområder. Niels Hansen (1982) har i forbindelse sit speciale ved geografi-
studiet været i marken for direkte at efterprøve måleteknikkerne. Eiler Wor-
søe (2000) har sammenholdt de to udgaver af Videnskabernes Selskabs kort 
(konceptkortene og de trykte) med de første matrikelkort (Original 1) ved en 
undersøgelse af deres gengivelse af skove og krat.

At kortværket har været genstand for denne store interesse, er ikke uden grund. 
I modsætning til senere opmålinger blev det til i civilt regi, så præmisserne 
blev lagt åbent frem, og allerede i samtiden var der debat omkring kortenes 
form og kvalitet. Især er arkivalierne i Videnskabernes Selskabs arkiv gode til 
at belyse tilblivelsen og ændringerne undervejs, selv om de desværre ofte ikke 
kan besvare netop de spørgsmål, som en moderne tid rejser med hensyn til ens-
artethed i og kvalitet af kortene. Men som det første landsdækkende kortværk 
bliver det brugt meget og i meget forskellige sammenhænge. Derfor trænger en 
vurdering af dets kvalitet sig på.

Dette bliver yderligere forstærket af, at den digitale udvikling i de seneste år har 
givet dem en langt større anvendelse, bl.a. i forbindelse med analyser af kultur-
landskabet. Det er derfor på sin plads at se på opmålingen og kortgengivelserne 
for at få et indtryk af, hvad de kan bære af tolkning.
Men allerede inden da bør det understreges, at et materiale med mere end 40 
års spredning i sin tilblivelse vanskeligt kan bære en synkron opfattelse. Dels 
ændrede landskabet sig gennem denne periode (f.eks. udskiftning, udflytning, 
fredsskovforordning), dels ændrede måleteknikker og udvælgelse sig. Det kan 
være en ringe trøst, at den næste opmåling af Danmark (på det tidspunkt minus 
Slesvig og Holsten) tog næsten lige så lang tid.

I dag findes kortene i to udgaver: konceptkortene i 1:20.000 og de stukne kort 
i 1:80.000-120.000. De første er tegnede og unika, de sidste findes i mange 
eksemplarer – for de fire sjællandske og to fynske korts vedkommende endda i 
to udgaver. Produktionsgangen kan skitseres således:

Videnskabernes Selskabs kort
PETER KORSGAARD, KORT & MATRIKELSTYRELSEN
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Landskab som kartografen tolker og tegner et
Målebordsblad hvorefter kartografen foretager en
Opklæbning af målebordsbladene til helheder hvorefter kartografen udfører en
Rentegning til konceptkort hvorefter kartografen, dog som of- 
 test en anden, udfører en 
Reduktion af konceptkortene til forlæg for  kobberstikkeren ved stikning af  
 en
Trykplade i kobber som bogtrykkeren benytter til tryk-  
 ning af et
Papirkort som tolkes af en
Bruger

I hver af disse faser er der muligheder for tolkninger og fejl, nogle af kom-
munikationsmæssig art, nogle angående målestokken. Ved opklæbningen skete 
krympning, ved stikningen var fortolkningsmuligheder (således var der util-
fredshed med nogle friheder, kobberstikkeren tog sig ved Bornholmskortet), 
i løbet af trykkeprocessen blev pladen af kobber presset større, og papirkortet 
krymper. Disse skal der ikke gøres mere ud af. 

Vi har i dag bevaret tre kilder: konceptkortene, kobberpladerne og de tryk-
te kort. I det følgende vil jeg primært tage udgangspunkt i konceptkortenes 
problematikker med særligt henblik på landskabsgengivelsen, men dog også 
komme lidt ind på de trykte kort.

I den oprindelige instruks blev det angivet, at opmålingen skulle ske i 1:20.000, 
mens det trykte værk skulle være i mindre målestok. Dette måtte smitte af på 
nøjagtigheden, og den mindste enhed på kortene er med 25 alen (knap 16 m) 
svarende til målekædens længde. Målemetoden skal ikke beskrives her, kun at 
det ikke var en ægte målebordsmåling, og på steder anvendtes fremskrivning, 
således at usikkerheden adderedes op. Metoden gav særligt problemer ved 
svært definerbare objekter såsom skovbryn og kystlinje. Niels Hansens rekon-
struktion af opmålingen omkring Ågerup ved Holbæk giver dog et indtryk af 
en stor pålidelighed. Peder Dam og Morten Pedersens viser en vis unøjagtig-
hed på punkter, men gennemgående er unøjagtigheden til at leve med. Dog er 
det problematisk, at det ikke er til på forhånd at afgøre, hvilken opmåler eller 
hvilket område, som er dårligt. Dette bør haves in mente ved georefereringer.

I den kongelige resolution, som satte det hele i gang, lød det i instruksen, at 
det handlede ”alene om den geografiske og generelle, hvorved bliver fastsat, 
hvor meget land og vand .. hvorledes de begge er beliggende… og som viser 
alle købstæders, kirkers, slottes, offentlige bygningers, fabrikkers og herregår-
des indbyrdes placering og afstande, søernes antal og størrelse, landevejenes så 
vel som åers og bækkes forløb med deres væsentligste bugtninger, men især 
strandbredder og søkyster, med deres skær og klipper”. Der er således udeladt 
meget,  herunder højdeforskelle og grænser i kulturlandskabet. At begge dele 
efterhånden kom med, skal vi kun være glade for. Karakteristisk er nemlig en 
tendens til, at mere og mere kom med, efterhånden som ønskerne kom. F.eks. 
er landsbyerne på Sjælland normalt kun gengivet ved en samling opstalter af 
bygninger, altså blot en signatur. I Nordjylland er der ofte tale om, at toften er 
angivet, mens man i Slesvig ofte ser de enkelte gårde angivet, også i landsbyen. 
Det kom ind i instruksen omkring de blandede distrikter i Slesvig (hvor nogle 
gårde i en landsby hørte til Jylland, andre til Slesvig – det gjaldt langt på vest-
kysten helt ned til Föhr og Amrum), men er også blevet brugt uden for disse 
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områder.

En typisk landsbysignatur på Sjælland. Kirkebyen er markeret med kirken og et par 

bygninger. Ågerup syd for Holbæk.
En typisk nordjysk angivelse af en kirkeby. Landsbyens tofter er markeret med en 
omkreds. Ferslev syd for Aalborg. Den lille skive på kirketårnet angiver, hvortil man 

sigtede ved opmålingen.
I Slesvig varierer bysignaturen meget. Den kan ligne den nørrejyske som i Ferslev, 
den kan som her i Vesterland på Sild være firkanter (gårde?), og firkanterne kan være 
erstattede af små bygninger.

Definitionen af de forskellige kulturer varierede fra opmåler til opmåler og 
måske også over tid hos den samme. Det gælder især enge, moser og hede, hvor 
der findes flere varianter. Selv om der må være tale om en vis fælles opfattelse, 
idet der i høj grad var tale om uddannelse ved mesterlære, har mester og elev 
undertiden forskellig opfattelse af, hvorledes der skal sondres mellem elemen-
terne. Det giver sig bl.a. udslag i signaturtavlerne, som både varierer inden for 
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konceptkortene (i de tilfælde hvor de har en tavle) og de trykte kort.
Signaturtavler fra området vest for Lemvig (t.v.) af Ellung 1791 og området ved 
Kompedal (ovenfor) af Iversen 1792. Ellung har bl.a. signaturer for eng , engmose 
og grønninger, hvilket man også kunne forvente var til stede på det andet kort. Des-
uden har han flyvesand og krat.

Det kan være instruktivt at se, hvorledes kulturelementer som eng og skov er 
gengivet på forskellige steder i landet. Først Avderød i Nordsjælland. Koncept-
kortet fra 1764 er her sammenholdt med et minoreret sognekort, som nogen-
lunde gengiver kulturelementerne fra matrikelkortet, hvis grundlag er et ud-
skiftningskort fra 1786. På sognekortet ses, at omkring halvdelen af ejerlavets 
areal er vådområde, mens vådområdet mangler totalt på konceptkortet. I disse 
områder er skov i nogle tilfælde kommet med, nok i de tilfælde, der har været 

tale om indhegnet og klart afgrænset skov.

Konceptkortet fra Avderød af Thomas Bugge 1764 viser ingen kultursignatur, hvil-
ket normalt tolkes som ager. Der er ingen bakkestreger, som angiver højdeforskelle. 
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De kommer til senere.

Sognekortet viser tydeligt de mange vådområder – situationen 1786.

Tolkningen af landskabet vil naturligvis variere fra person til person. Et ek-
sempel på dette er tolkningen af området nord for Dyrby nord for Randers. 
Den følgende illustration er et sammenklip af to konceptkort, tegnet af hhv. 
J.Johnsen (øst 1783) og C.Heiberg (vest 1783), og som dækker et overdrevs-
område op mod Kastbjerg Å, som danner herredsgrænse. Tolkningen af om-
rådet har været meget forskellig hos de to, hvor Johnsen har angivet en omfat-
tende kratbevoksning, mens Heiberg kun har vådområder. O.Wahrberg, som 
sammentegnede oplægget til det trykte kort, har valgt kun at have vådområde. 

Matrikelkortet viser så sent som 1816 tydeligt en (krat)skov.
Dette kort er sammensat af udklip fra to konceptkort. Grænsen er ikke lodret, men går 
i syd fra lige øst for de to gravhøje mod SV og til lige øst for midten i nord. Kortene 
passer godt sammen mht. herredsgrænse og skrænt i N og landsbyen i S, kun den Ø-V 
gående engvej i N hænger ikke sammen. Mellem skrænten og bakken i centrum er på 
Østkortet (i det store E)  en tydelig kratskovsignatur, på Vestkortet intet i forlængelse 
heraf.

I forbindelse med redaktionen til det trykte kort er det også værd at lægge 
mærke til området syd for Dyrby, hvor der er en udbredt hede. Omkring Al-
strupgård ligger på konceptkortet ageren nord for bygningerne, på det trykte 
kort ligger den rundt om gården. Der sker undertiden et skred i beskrivelsen af 
kulturudnyttelsen fra konceptkort til trykt kort.
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Skovene blev målt til skovbrynet. Hvis der var veje i en skov, er de kun med på 
øjemål. Men agre i skovene kom normalt heller ikke med. Det skyldes dels op-
målingen, men hvad er nok så væsentligt, den generalisering, som var nødven-
dig for slutproduktet. Brugeren af sognekortet må ikke blive for fokuseret på 
den gode målestok 1:20.000; kortene skulle aldrig trykkes i denne. Således kan 
brugeren ikke forvente, at alle typer af detaljer på konceptkortet har samme 
kvalitet. Og i hvert fald på det trykte kort er der sket store forenklinger.

Et udmærket eksempel på dette er forskoven ved Andkær sydøst for Vejle. 
Forskoven er et lidt ekstremt eksempel på det brogede mønster af ager og skov, 
som kunne findes før fredsskovforordningen af 1805. Kortet er fra før udskift-
ningen, tegnet i 1793. Dette for kulturhistorikeren så interessante fænomen er 
ikke kommet med på konceptkortet, tegnet 1777, hvor opmåleren har nøjedes 
med en tilnærmet gengivelse af det skovbryn, som også er svært at definere. På 

selve det trykte kort fra 1787 bliver gengivelsen endnu mere generaliseret.
Andkær forskov på kort fra 1793. Kortet er blevet vendt, så nord er opad. Nordligst 
er skov, sydligst ager. Forskoven består af ager- og sikkert også englodder omkranset 
af bevoksning.
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Konceptkortet fra 1777 (S.Bruun) viser tydeligt forenklingen af forskoven. 

Generaliseringen og prioriteringen ud fra instruksen rammer især svært de-
finerbare og ”uinteressante” temaer som især vådområder og heder. Skove er 
lettere at definere (med de nævnte problemer) og også økonomisk mere in-
teressante. Vådområderne bliver bedre registrerede i løbet af kortlægningen, 
hvad punktundersøgelser tydeligt viser. En mere overordnet måde at se på dette 
har været Morten Stenaks undersøgelse af 24 nordfynske sogne. Stenak har 
sammenlignet arealfordelingen i sognene på Videnskabernes Selskabs kort fra 
1776 og på original-I kortene (ca. 1780-1809). Her er nogle klare tendenser. 
Skoven er i langt de fleste tilfælde bedre kommet med på original-I kortene 
end VS kortene. Der er dog et par tilfælde i den modsatte retning, og differen-
cen varierer i øvrigt en del. Lagt mere grelt ser det ud for vådområderne. De 
udgør på original-I kortene oftest 20-30% af det samlede areal, mens de på VS 

kortene kun i enkelte tilfælde sniger sig op på 10%.
Det er en god skik at kontrollere en kilde med andre kilder, som fortæller 
om det samme. I dette tilfælde er der flere grupper: udskiftningskortene og 
Original 1 kortene (de første matrikelkort), andre topografiske kort som gene-
ralkvartermesterstabens kort (øst for Storebælt fra ca. 1808), de vejkort, som 
blev lavet i forbindelse med de store vejanlæg omkring 1800, og endelig søkort. 
Men de to sidste grupper kan desværre ikke bruges, idet konceptkortene blev 
brugt som forlæg i forbindelse med disse kortlægninger. Generalkvarterme-
sterstabens kort er så sene i tid, at de er problematiske for de fleste temaer. Til 
gengæld er de baseret på ægte målebordsmålinger, og når man bruger dem til 
at kontrollere kystlinjen, vil man tydeligt se en forbedring. Tilbage står de land-
økonomiske kort, som er nogenlunde samtidige og gennemgående vil kunne 
bruges, når man husker, at de er blevet til med et andet formål.
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Men data gik også tilbage til de trykte kort. Vejkortene blev senere brugt i 
forbindelse med omstikningen af kobberpladerne, idet de nye hovedlandeveje 
blev ført på, i øvrigt på begæring af kronprins Frederik (VII). Stikkeren be-
holdt imidlertid den gamle kartouche med årstallet, så på et stukket kort fra 
efter 1808 står der stadig det gamle trykkeår, f.eks. 1771. Dette gælder de fire 
kort over Sjælland og de to over Fyn. Ved den lejlighed har stikkeren også un-
dertiden medtaget planlagte veje, blandt andet den planlagte landevej mellem 

Næstved og Rønnede, som endnu i skrivende stund ikke er blevet anlagt.
Den planlagte, men endnu ikke anlagte, landevej i lige linie mellem Næstved og 
Rønnede. Genoptryk efter 1808.

Som nævnt i starten, spænder kortværket over mange år, og alene af den grund 
er anvendelse på landsplan af foranderlige temaer problematisk. Men også va-
riationen mellem kortbladene maner til varsomhed. Det vil være vigtigt for an-
vendelsen af hvert enkelt kortblad at få en vurdering af dets tilblivelsessituation 
for at kunne få en mere præcis vurdering af kvaliteten. Både Morten Pedersen 
og Peder Dam har i forbindelse med deres undersøgelse af nøjagtigheden i 
kortene uden held prøvet, om fejlene kunne relateres til en periode eller nogle 
bestemte personer. Mit umiddelbare skøn er, at de enkelte opmålere er ret kon-
sekvente i deres valg af signaturer.

Da jeg forelagde problemerne for et publikum for et par år siden, var en af til-
hørernes umiddelbare reaktion, at man skulle undgå brugen af Videnskabernes 
Selskabs kort. Det er at skyde langt over målet. Men man skal heller ikke regne 
skovarealet ud i procenter med decimaler. Ved brugen af kortene til analyser er 
det vigtigt at gå i dybden med kortene, betragte hvert konceptkort for sig og 
konferere med andre kilder, i det mindste i form af punktundersøgelser. Så vil 
man kunne lå langt. For disse kort er en vigtig kilde til bebyggelse, landskab, 
stednavne og meget andet.
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Videnskabernes Selskabs kort
En introduktion til såvel analog som digital brug

AF PEDER DAM

Videnskabernes Selskabs (VS) kort var den første videnskabelige og systemati-
ske kortlægning af Danmark. Kortsættet er ikke kun det ældste, det er også det 
eneste landsdækkende fra perioden, og dermed en enestående kilde til belys-
ning af det datidige landskab, som det så ud før landvindingerne, landborefor-
merne og den teknologiske udvikling, der medførte en dramatisk forandring af 
landet i løbet af 1800-tallet.

Historiske kort har længe været en vigtig kilde til fortiden. Arkæologer har 
søgt efter direkte eller indirekte vidnesbyrd om forsvundne anlæg og bebyggel-
ser, stednavneforskere har fundet mark- og bebyggelsesnavne, som for længst 
er gået ud af brug, og landbrugshistorikere har undersøgt de markante land-
skabsændringer. Også inden for offentlig planlægning har historiske kort været 
flittigt benyttet. Dette har ikke mindst været tilfældet inden for de sidste års 
arbejde med kulturmiljøerne. Kortene kan kort sagt være en skatkiste af meget 
forskelligartede informationer, som man ofte ikke har adgang til i de skriftlige 
kilder.

I de sidste 5-10 år har brugen af historiske kort været stærkt stigende inden 
for såvel offentlig planlægning, historieformidling som i en bred vifte af forsk-
ningsområder. Udbredelsen af digitale kort og GIS (Geografisk Informations 
System) har i mange tilfælde bidraget til en forbedring af tilgængeligheden, 
men det har også åbnet en række nye muligheder, som før ikke var teknisk eller 
økonomisk mulige. Ved brug af vektoriseringer – polygonbaseret digitaliserin-
ger – kan de historiske kort sammenflettes og sammenlignes med andre kort. 
Når først de historiske data findes digitalt, kan tendenser - eller mangel på 
samme - mellem forskellige kort dermed forholdsvis let undersøges.

Uanset om man benytter VS-kort analogt eller digitalt, støder man dog på 
de samme problemstillinger. Kortene var ganske vist en stor i forholdet til de 
tidligere kortlægninger, men sammenlignet med moderne kort har de en ræk-
ke meget markante problemstillinger. Når man benytter kortene er det derfor 
nødvendigt at være bevidst om baggrunden for kortlægningen og selvfølgelig 
ikke mindst deres mangler og svagheder.

KORTLÆGNINGEN
Efter forslag fra bl.a. professor Christen Hee bevilgede Frederik V (1746-1766) 
et årligt beløb på 1600 rdl. til en landmåling og kortlægning af kongeriget. Le-
delsen og tilsynet med projektet blev lagt under en landmålingskommission 
ved Det Kongelige Videnskabernes Selskab. Efter et år med prøvetagninger 
blev selve arbejdet påbegyndt i 1763, og et område svarende til det nuværende 
Danmark blev færdigkortlagt i 1805. Herefter fulgte arbejdet med den sydlige 
del af Slesvig i de følgende årtier.

De to første landmålere var Thomas Bugge og Peter Wilster, som påbegyndte 
arbejdet omkring København. Til at assistere sig havde de 4 ”studenter”, som 
sideløbende blev oplært i faget, og derudover deltog en række lokale hjælpere. 
De lokale var bønder fra de kongelige besiddelser, men ved kongeligt reskript 
af 22. april 1763 blev det ligeledes bestemt, at landmålerne fra hver by kunne 
forlange:
frie Skydts-Vogne og en ledig Hest, om behøves, samt medgives til følge 4 á 6 Bønder-
Karle, hvilke sidste maae ey være for gamle, men hellere unge Drenge, dog ey under 
16ten Aar, blandt hvilke maatte være en aldrende, som vel kiendte de omkringlig-
gende Stæder, samt Grændse-Linierne imellem Amter, Herreder, Sogne etc.

Det store behov for mandskab skyldtes det meget tidskrævende arbejde. Den 
detaljerede opmåling skete vha. jernmålekæder (25 alen = 50 fod lange), måle-
stokke og vinkelmålinger.  Observationerne blev håndtegnet på målebord i fel-
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ten, og disse blev efterfølgende samlet og rentegnet. Resultatet var de såkaldte 
”konceptkort” i målestok 1:20.000.

Landet blev inddelt i en række parallelle nordsyd-gående ”hovedlinjer” med en 
indbyrdes afstand af 10.000 alen (~ 6,3 km) afstukket med målestokke og op-
målt med kæder. Landmålerne med assistenter og medhjælpere begyndte her-
efter opmålingen mellem hovedlinierne og arbejdede sig nord- eller sydpå, ind-
til rækken var fuldført. Herefter kunne man så begynde på den næste række.

For at fejlene ikke skulle ophobes, efterhånden som arbejdet skred frem, ud-
lagde man et trianguleringsnet af 1. grad over hele landet. Man opmålte af-
standen mellem Brøndbyhøj og Tinghøj ved Mørkhøj by med stor nøjagtighed 
til 14.515 alen, og ud fra denne længde og målte vinkler kunne man vha. af 
geometriske udregninger finde længderne af de to resterende sider i en trekant. 
Denne fremgangsmåde kunne herefter fortsættes, så man i teorien alene ved 
vinkelmålinger kunne skabe et net af trekanter. Man kombinerede dog med 
astronomiske målinger, ligesom man også opmålte flere sider for at verificere 
og korrigere linierne. Trianguleringsnettet af 1. grad var således et efter dati-
dige forhold meget nøjagtigt net af trekanter og fungerede som sådan som et 
”skelet” for kortserien.

De tidligere omtalte konceptkort i 1:20.000 var aldrig tiltænkt til udgivelse, 
men skulle kun bruges som grundlag for de endelige kort. Observationerne og 
oplysningerne på konceptkortene blev forenklet og målestoksforholdet reduce-
ret til 1:120.000 på de endelige kort.

Figur 1: Konceptkort dækkende Rødovre Sø (1762-63)
samt øverst til højre det tilsvarende område fra det udgivne VS-kort (1768).

Figur 1 er et udsnit af konceptkortet for Rødovre Sø og omegn, og det tilsva-
rende område på det trykte kort er indsat i øverste højre hjørne. På koncept-
kortet ses opmålingslinierne med dertilhørende afstande angivet i alen. Denne 
er altid delelig med 25; dvs. længden af målekæden i alen. Ved reducering til 



38
1:120.000 på det trykte kort skete en vis forenkling af linieforløbene; i det viste 
eksempel langs søbredden, vejene og åerne. I øvrigt ses en vej på det trykte kort 
sydsydvest for Rødovre, som ikke er afsat på konceptkortet. Muligvis er det 
sigtelinien, som på konceptkortet ses på den tilsvarende lokalitet, der fejlagtig 
er blevet opfattet som en vej. Reduceringen fra konceptkortet medførte altså en 
generel forenkling, ligesom skridtet også indebar en risiko for fejltagelser.

Staben af landmålere blev øget efterhånden, så der i perioder var otte, og der-
til kom selvfølgelig en række assistenter og medhjælpere. Thomas Bugge fik 
efterhånden flere administrative opgaver, og han overtog i 1780 ledelsen af 
opmålingsarbejdet efter Christen Hee. I 1769 blev Caspar Wessel udnævnt 
til landmåler, og med tiden blev han en af de mest produktive. Casper Wessel 
var allerede i 1764 blevet ansat som assistent, og efter at være blevet landmåler 
udnævntes han til landmålerinspektør i 1798. Som landmåler og korttegner fik 
Caspar Wessel et godt ry. Foruden at være ansvarlig for flere af konceptkortene 
og førstegradstrianguleringen i Jylland, havde han ansvaret for reduceringen og 
korrektionen af de første udgivne kort i 1:120.000.

Den sidste del af processen – kobberstikningen af trykpladerne – viste sig fra 
starten at volde problemer. Man indså, at man måtte tilkalde to franske kob-
berstikkere (Martin og C.A. Guiter) til at varetage arbejdet. Sideløbende med 
at de varetog arbejdet ved de første kort, fik de i 1781 bevilget 100 rdl. om 
året til at oplære den dengang 13-årige G.N. Angelo fra Flensborg i faget. 
Han overtog senere arbejdet, men der blev gentagne gange klaget over ham for 
langsommelighed og forsømmelighed.

På figur 2 ses hvilke områder de enkelte trykte kort dækker, mens det af figur 3 
ses hvilke personer, som har reduceret/tegnet og stukket dem. Årstallet angiver, 
hvornår kortet var færdigtegnet og reduceret i 1:120.000. Kobberstikningen var 
typisk først færdig et par år efter.

Figur 2: Kortenes dækningsområde.
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Figur 3: De 19 kort dækkende det nutidige Danmark, grupperet efter år. 

SIGNATURERNE PÅ VS-KORTENE
Signaturerne varierer en del fra kort til kort, men følgende eksempler er for-
holdsvis repræsentative.

Figur 4: Arealsignaturer på VS-kort.

 Kort nr.  Region  Reduceret/tegnet af  Stukket af År 
 14  Sjælland Nordøst  C. Wessel  Defehrt og Martin 1768 
 16  Sjælland Sydøst  C. Wessel  Martin 1770 
 13  Sjælland Nordvest  C. Wessel  Martin og Guiter 1771 
 15  Sjælland Sydvest  C. Wessel  C.A. Guiter 1772 
 17  Lolland Falster Møn  H. Skanke  C.A. Guiter 1776 
 12  Fyn Nord  C. Wessel  C.A. Guiter 1780 
 11  Slesvig Øst og Fyn Syd  H. Skanke  C.A. Guiter 1783 
 1  Østjylland  O. Warberg  G.N. Angelo 1787 
 2  Djursland  O. Warberg  G.N. Angelo 1789 
 3  Østlige Limfjord  P. Harboe  G.N. Angelo 1791 
 19  Anholt  O. Warberg  G.N. Angelo 1792 
 20  Læsø  P. Harboe  G.N. Angelo 1792 
 4  Vendsyssel  P. Harboe  G.N. Angelo 1793 
 5  Thy og Mors  P. Harboe  G.N. Angelo 1795 
 6  Sydvestlige Limfjord  P. Harboe  G.N. Angelo 1800 
 7  Vestjylland v. Ringkøbing  P. Harboe  G.N. Angelo 1803 
 8  Vestjylland v. Blåvand  T. Bugge og F. Wilster  I. Sonne 1804 
 9  Slesvig Vest  T. Bugge og F. Wilster  G.N. Angelo 1805 
 18  Bornholm  T. Bugge og F. Wilster  G.N. Angelo 1805 

Figur 3: De 19 kort dækkende det nutidige Danmark, grupperet efter år.  

Signaturerne på VS-kortene 
Signaturerne varierer en del fra kort til kort, men følgende eksempler er forholdsvis repræsentative. 
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Figur 6: Punktsignaturer på VS-kort.

Ud over de her viste signaturer ses punktlokaliteter, som kun optræder på en-
kelte af kortene. På de første kort er kongelige landslotte og herregårde vist 
med selvstændig signatur: en større bygning med tårn og tre kors. Ligeledes 
er vildtbane- og milepæle markeret på de ældste kort. På de senere kort er til 
gengæld i et vist omfang afsat skanser, militære batterier, teglovne og diger.

FEJL OG MANGLER VED KLASSIFIKATIONERNE
Det næste naturlige spørgsmål er, hvor systematiske de bagvedliggende klas-
sifikationer af forholdene og signaturerne var. Dette vil her forsøges belyst ved 
at fremvise fundne fejl og mangler.

Inden for det nuværende Danmark blev der på VS-kortene indtegnet 89 køb-
stæder. Ved en gennemgang af disse er fundet to fejl. Løgstør er anført som 
købstad. Byen havde ganske vist enkelte privilegier omkring år 1800, men den 
fik først reelt status af købstad i 1900. Omvendt er Store Heddinge, som al-
lerede i 1441 fik købstadsprivilegier, ikke indtegnet som købstad; til gengæld er 
den på kortet afsat med en atypisk og større kirke.

De to ”fejl” – endda med specielle forhold ved begge – er i forhold til et samlet 
antal købstæder på 89 ikke overvældende. Klassifikationsproblemerne viser sig 
tydeligere ved den landlige arealanvendelse. Det ældste kort, nr. 14 dækkende 

Figur 5: Liniesignaturer på VS-kort.
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Nordøstsjælland, har f.eks. hverken kratskov eller indsand/klit. Man skulle el-
lers forvente klynger af kratskov spredt over Nordsjælland, og indsand/klit som 
minimum ved det omfattende Tisvilde Hegn. Men disse klassifikationer blev 
først indført ved senere kortlægninger. En lignende problemstilling findes i 
forbindelse med marsken, der blev taget i brug ved kort nr. 8. Men der findes 
f.eks. mindre marskområder i den sydlige del af Ringkøbing Fjord (kort nr. 7), 
som ikke er registreret.

Ph.d. Morten Stenak (SDU) har i en ikke-publiceret undersøgelse sammen-
lignet arealanvendelsen på VS-kortene med Original-I kortene (1:4.000) på 
Nordfyn. På sognebasis var overensstemmelsen forholdsvis høj ved andelen af 
skov, mens Original-I kortene havde betydelig flere vådbundsområder. Denne 
observation kan selvfølgelig ikke automatisk overføres til landsplan, da ud-
formningen af begge korttyper varierer. Men gennem i længere tid at have 
arbejdet med kortene visuelt, er det min vurdering, at noget tilsvarende er til-
fældet i størstedelen af landet; specielt på de ældre kort. At VS-kortene viser 
en mindre andel af vådbundsområder kan skyldes, at disse områder ofte er små 
eller smalle, men også at landmålerne fra VS har defineret typen anderledes. 
Der er en glidende overgang fra mose, eng, overdrev og over til hede.
 
En helt speciel og markant problemstilling findes ved landevejene. Der blev 
gennem årene trykt så mange kort, at man var nødsaget til at opstikke trykpla-
derne i starten af 1800-tallet, fordi de ganske enkelt var blevet slidt. I forbin-
delse med den ”nye” kobberstikning valgte man efter indstilling fra kronprinsen 
(senere Kong Frederik VI) at tilføje de nye landeveje. Det er oftest kort fra de 
nye trykplader, vi benytter i dag, og selvom der stadig blev trykt årstallet for den 
første udgivelse på kortene, viser landevejsnettet altså ved disse kort, hvordan 
situationen var adskillige årtier senere! Indtil videre har ændringer/opdaterin-
ger i forbindelse med de nye kobberstikninger dog kun kunnet konstateres ved 
landevejene.

De her omtalte (klassifikations)problemer ved VS-kortene kan ikke anses for 
fyldestgørende; hertil har man fortsat for lidt viden. Men de kan forhåbentligt 
tjene som eksempler på, at ikke alle oplysningerne på kortene ukritisk kan tages 
for sandhed.

DIGITALISERINGEN
En landsdækkende digitalisering (vektorvisering) af VS-kort er nu ved at blive 
en realitet. Arbejdet med kortene blev påbegyndt i 1997, og arealtemaerne var 
færdig inden for det nuværende Danmark i december 2002. Linie- og punkt-
temaerne forventes færdige i løbet af 2003.

Arbejdet med en elektronisk udgave af VS-kortene var oprindeligt påbegyndt 
af flere institutioner uafhængigt af hinanden. Gennem det nyoprettede fo-
rum ”HisKIS” og med midler fra det landbrugshistoriske forskningsprojekt 
”Agrar2000” blev samtlige digitaliseringer samlet, ”ensrettet” og afsluttet af 
Kulturarvsstyrelsen. Følgende institutioner og personer har bidraget:

- Peter Steen Nielsen, Århus Universitet
- Det Kulturhistoriske Centralregister (DKC)/Kulturarvsstyrelsen (KUAS),
   v. Claus Dam
- Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)/Agrar 2000, v. Peder Dam
- Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, v. Jan Bill m.fl.

Hvor de enkelte kort ikke var digitaliseret helt (kort 1-2, 8-9 og 11-12), blev 
dette afsluttet med de samme indskanninger og georeferencer. Kun ved de 6 
kort, som skulle påbegyndes fra bunden (kort 3-4, 7, 15-16 og 18), blev der 
benyttet nye opretninger og georefereringer fra KMS. Figur 7 viser hvilke om-
råder, der er digitaliseret af hvem. Derudover har Jan Bill (Nationalmuseet) 
digitaliseret flere landsdækkende temaer - bl.a. alle landsbyerne – og disse vil 
blive benyttet ved færdiggørelsen af det landsdækkende kort.
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 Figur 7: VS-kortene inddelt efter digitaliseringen.

De fleste af kortene er bearbejdet i MapInfo. Dette gælder dog ikke kort nr. 5-6 
og 13-14, hvor arbejdet blev foretaget i ArcView/ImageWarp. De 6 nydigita-
liserede kort er oprettet og georefereret i InterGraf af KMS, men digitaliseret 
i MapInfo. Med tiden er det tiltænkt, at digitaliseringen skal gives fri, så også 
andre kan benytte det landsdækkende kort.

GEOGRAFISKE USIKKERHEDER
Når kortene er digitaliseret, er det muligt at undersøge, hvor stor kortenes geo-
grafiske usikkerhed er. Dette vil her blive vurderet ved at udvælge lokaliteter 
(kirker og herregårde) på VS-kortene og måle, hvor meget disse positioner 
afviger fra tilsvarende lokaliteter på andre kortkilder. Afvigelserne kan skyldes 
usikkerhed ved opmålingen, korttegningen, stikningen af trykpladerne, skader 
på det trykte kort, georefereringen, eller de kan skyldes fejl ved stedfastsættelse 
af lokaliteter. Det er umiddelbart svært at fastslå, hvad fejlene skyldes, men det 
er i denne sammenhæng heller ikke det mest interessante. Det væsentlige er, at 
afstandene viser, hvor stor usikkerhed man som bruger af den digitale udgave 
må forvente.

I den første undersøgelse er der udvalgt ti tilfældige kirker på VS-kortene, og 
afstanden til de ”officielle” kirkekoordinater fra KMS blev derefter fundet:

Geografiske usikkerheder 
Når kortene er digitaliseret, er det muligt at undersøge, hvor stor kortenes geografiske usikkerhed er. Dette 
vil her blive vurderet ved at udvælge lokaliteter (kirker og herregårde) på VS-kortene, og måle, hvor meget 
disse positioner afviger fra tilsvarende lokaliteter på andre kortkilder. Afvigelserne kan skyldes usikkerhed 
ved opmålingen, korttegningen, stikningen af trykpladerne, skader på det trykte kort, geo-refereringen, eller 
de kan skyldes fejl ved stedfastsættelse af lokaliteter. Det er umiddelbart svært at fastslå, hvad fejlene 
skyldes, men det er i denne sammenhæng heller ikke det mest interessante. Det væsentlige er, at afstandene 
viser, hvor stor usikkerhed man som bruger af den digitale udgave må forvente. 

I den første undersøgelse er der udvalgt ti tilfældige kirker på VS-kortene, og afstanden til de ”officielle” 
kirkekoordinater fra KMS blev derefter fundet: 
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Figur 8: Afstanden i meter mellem kirkerne på VS-kortene (målt fra nederste del af kirketårnet) og KMS’es officielle 
kirkekoordinater, typisk ved kirketårnet. Der er udvalgt 10 tilfældige (dog geografisk spredte) lokaliteter på hvert 

kort. Læsø- og Anholt-kortene indgår ikke. 

Gennemsnitlig afvigelse for samtlige 170 kirkepunkter er 119 m, men dette dækker over en betydelig 
variation. To kirker ligger mere end 400 m fra KMS’s officielle positioner, mens ca. halvdelen af kirkerne 
har en afvigelse på mindre end 100 m. Dette lyder som – og er da også – en ret voldsom usikkerhed efter 
nutidig standard. Men for at sætte tallene i perspektiv, bør det nævnes, at selve kirkesignaturen på VS-
kortene dækker et område svarende til 400 x 400 m. 

En tilsvarende undersøgelse blev foretaget med hovedgårdene. Den gennemsnitlige afvigelse er her 168 m, 
og dermed knap en halv gang større end ved kirkerne. Dette skal bl.a. ses ud fra, at hovedgårdene ikke i så 

Figur 8: Afstanden i meter mellem kirkerne på VS-kortene (målt fra nederste del 
af kirketårnet) og KMS’ officielle kirkekoordinater, typisk ved kirketårnet. Der er 
udvalgt 10 tilfældige (dog geografisk spredte) lokaliteter på hvert kort. Læsø- og An-
holt-kortene indgår ikke.
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Gennemsnitlig afvigelse for samtlige 170 kirkepunkter er 119 m, men dette 
dækker over en betydelig variation. To kirker ligger mere end 400 m fra KMS’ 
officielle positioner, mens ca. halvdelen af kirkerne har en afvigelse på mindre 
end 100 m. Dette lyder som – og er da også – en ret voldsom usikkerhed efter 
nutidig standard. Men for at sætte tallene i perspektiv, bør det nævnes, at selve 
kirkesignaturen på VS-kortene dækker et område svarende til 400 x 400 m.

En tilsvarende undersøgelse blev foretaget med hovedgårdene. Den gennem-
snitlige afvigelse er her 168 m, og dermed knap en halv gang større end ved 
kirkerne. Dette skal bl.a. ses ud fra, at hovedgårdene ikke i så høj grad indgik i 
trianguleringsnettet af 2. grad, men årsagen kan ligeledes være, at den præcise 
fastsættelse af hovedgårdene på 4cm-kortene var problematisk. Dette skyldes, 
at hovedgårdene arealmæssigt fylder mere, og det er dermed sværere at fast-

høj grad indgik i trianguleringsnettet af 2. grad, men årsagen kan ligeledes være, at den præcise fastsættelse 
af hovedgårdene på 4-cm kortene var problematisk. Dette skyldes, at hovedgårdene arealmæssigt fylder 
mere, og det er dermed sværere at fastlægge den nøjagtige placering. 
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Figur 9: Afstanden i meter mellem hovedgårde på VS-kortene og de nutidige 4 cm-kort. Der blev udvalgt 10 
tilfældige (dog geografisk spredte) lokaliteter på hvert kort. Læsø-kortet, Anholt-kortet samt kort 9 og 18 indgår ikke. 

Der kunne ikke lokaliseres 10 herregårde på de to små kort, hvilket også gjaldt for ”den danske del” af kort 9. På 
Bornholm-kortet var der ikke vist hovedgårde.  

Konklusionen på de to undersøgelser må være, at usikkerheden typisk er 100-200 m, og at usikkerheden 
enkelte steder endda kan være betydelig større. Endelig kan det konstateres, at der er betydelig forskel 
kortene imellem. Kort med store afvigelser ved kirkerne har typisk også store afvigelser ved hovedgårdene. 
Nedenstående tabel kan dermed give et vist indblik i hvilke kort, som indeholder de største afvigelser: 

Kort NR Gennemsnitlig
afvigelse (m) Kort NR Gennemsnitlig 

afvigelse (m) 
1 68 (132) 11 100 (162) 
2 122 (163) 12 69 (142) 
3 158 (242) 13 50 (99) 
4 239 (236) 14 60 (89) 
5 138 (167) 15 149 (205) 
6 82 (233) 16 188 (238) 
7 127 (163) 17 72 (115) 
8 91 (139) 18 215 (-) 
9 89 (-) 

Figur 10: Gennemsnitlig afvigelse for kirker og hovedgårde (i parentes) for hvert af kortene. 

lægge den nøjagtige placering.
Figur 9: Afstanden i meter mellem hovedgårde på VS-kortene og de nutidige 4 cm-
kort. Der blev udvalgt 10 tilfældige (dog geografisk spredte) lokaliteter på hvert kort. 
Læsø-kortet, Anholt-kortet samt kort 9 og 18 indgår ikke. Der kunne ikke lokaliseres 
10 herregårde på de to små kort, hvilket også gjaldt for ”den danske del” af kort 9. På 
Bornholm-kortet var der ikke vist hovedgårde. 

Konklusionen på de to undersøgelser må være, at usikkerheden typisk er 100-
200 m, og at usikkerheden enkelte steder endda kan være betydelig større. En-
delig kan det konstateres, at der er betydelig forskel kortene imellem. Kort med 
store afvigelser ved kirkerne har typisk også store afvigelser ved hovedgårdene. 
Nedenstående tabel kan dermed give et vist indblik i, hvilke kort som indehol-
der de største afvigelser:

høj grad indgik i trianguleringsnettet af 2. grad, men årsagen kan ligeledes være, at den præcise fastsættelse 
af hovedgårdene på 4-cm kortene var problematisk. Dette skyldes, at hovedgårdene arealmæssigt fylder 
mere, og det er dermed sværere at fastlægge den nøjagtige placering. 
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Figur 9: Afstanden i meter mellem hovedgårde på VS-kortene og de nutidige 4 cm-kort. Der blev udvalgt 10 
tilfældige (dog geografisk spredte) lokaliteter på hvert kort. Læsø-kortet, Anholt-kortet samt kort 9 og 18 indgår ikke. 

Der kunne ikke lokaliseres 10 herregårde på de to små kort, hvilket også gjaldt for ”den danske del” af kort 9. På 
Bornholm-kortet var der ikke vist hovedgårde.  

Konklusionen på de to undersøgelser må være, at usikkerheden typisk er 100-200 m, og at usikkerheden 
enkelte steder endda kan være betydelig større. Endelig kan det konstateres, at der er betydelig forskel 
kortene imellem. Kort med store afvigelser ved kirkerne har typisk også store afvigelser ved hovedgårdene. 
Nedenstående tabel kan dermed give et vist indblik i hvilke kort, som indeholder de største afvigelser: 

Kort NR Gennemsnitlig
afvigelse (m) Kort NR Gennemsnitlig 

afvigelse (m) 
1 68 (132) 11 100 (162) 
2 122 (163) 12 69 (142) 
3 158 (242) 13 50 (99) 
4 239 (236) 14 60 (89) 
5 138 (167) 15 149 (205) 
6 82 (233) 16 188 (238) 
7 127 (163) 17 72 (115) 
8 91 (139) 18 215 (-) 
9 89 (-) 

Figur 10: Gennemsnitlig afvigelse for kirker og hovedgårde (i parentes) for hvert af kortene. 
Figur 10: Gennemsnitlig afvigelse for kirker og hovedgårde (i parentes) for hvert af 
kortene.
 
BRUGBARHEDEN AF VS-KORTENE
Videnskabernes Selskabs kort er en vigtig kilde til belysning af forholdene før 
landboreformerne. For de fleste områder er det den første kortlægning, for flere 
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landsbyer er den først fornyet langt op i 1800-tallet.
Uanset om man benytter kortene analogt eller digitalt, er det dog vigtigt at 
holde sig for øje, at kortene er regionskort – ikke detailkort. Dertil er usikker-
heden for stor og kortlægningen for grov. I teorien afspejler målestoksforholdet 
usikkerheden i kortene, hvorfor original-I kortene er 30 gange mere præcise.
Teorien holder dog ikke ved ældre historiske kort, da der er flere og andre pro-
blemstillinger end ved moderne kort. Men forholdet viser i hvert fald, at der er 
tale om meget forskellige typer af kort.

Udover den geografiske usikkerhed er der flere problemstillinger ved kortenes 
klassificering. Der skete, som beskrevet, en udvikling og ændring ved inddelin-
gen af forskellige punkt- og områdetyper, ligesom der var visse typer af lokali-
teter, som kun blev anført på kortene ved de første eller sidste kortlægninger.

Den første videnskabelige kortlægning af Danmark er således i højere grad 
fejlbehæftet og problematisk end moderne kort; vel næppe overraskende, da 
det efter danske forhold var pionerarbejde. Men VS-kortene er stadig en infor-
mationsrig, nyttig og brugbar kilde til landskabet i det førindustrielle Danmark 
– så længe man har kortenes problemstillinger i hukommelse.

Peder Dam 2003
Geografi- og historiestuderende RUC (pederd@ruc.dk)
Studentermedhjælper KUAS (ped@kuas.dk)
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Da Videnskabernes Selskab i perioden fra 1763-1805 udarbejdede den første 
systematiske kortlægning af Danmark, foregik det på grundlag af detaljerede 
opmålinger, som en stab af landmålere havde gjort på rejser rundt i riget. 
Observationerne var på stedet blevet nedtegnet på en række såkaldte ’konceptkort’ 
i størrelsesforholdet 1:20.000, der efterfølgende udgjorde grundlaget for en 
sammentegning af de trykte kort i størrelsesforholdet 1:120.000. De originale 
konceptkort, der således aldrig var tiltænkt udgivelse, er (næsten alle) bevarede, 
og de findes i dag opklæbet på lærred hos Kort & Matrikelstyrelsen.

Som den første udgivelse af en videnskabelig og systematisk kortlægning af 
Danmark har Videnskabernes Selskabs kort stor betydning for mulighederne for 
at kaste lys over landskabets udformning før især landboreformerne, omfattende 
dræningsprojekter og nye driftsformer, førte til markante forandringer hen over 
1800-tallet. Set i lyset af den fremgangsmåde, der ligger bag fremstillingen af 
de endelige trykte kort, er de imidlertid kun den næstbedste løsning, hvis vi 
ønsker at anvende Videnskabernes Selskabs kortlægningsarbejde til belysning af 
datidens landskab. Som sammentegninger af oplysningerne på konceptkortene 
udgør de trykte kort således først og fremmest en bearbejdning i andet led af 
landmålernes observationer på stedet, med de risici for fejl og forvanskninger 
det måtte indebære. Og med den langt større målestok er de trykte kort 
samtidigt et resultat af en uomgængelig reduktion af oplysningerne på de mere 
detaljerede konceptkort, som derfor klart må være at foretrække som kilder til 
forholdene i tiden frem mod 1800.

Figur 1. Udsnit fra konceptkort dækkende Klodholm og Skovhuse ved Rebild.

På figur 1 og figur 2 ses udsnit af henholdsvis konceptkortet og det endelige 
trykte kort dækkende et område syd for Rebild i Himmerland. De mulige 
konsekvenser af den reduktion, der måtte foretages ved sammentegningen af det 
trykte kort i den langt større målestok, fremgår her tydeligt. På konceptkortet 
ses fire spredte bebyggelser ved Klodholm og Skovhuse i kanten af Rebild Skov, 
der er udstyret med egne agre angivet med blanke signaturer helt omsluttet af 
skraverede hedearealer syd for Rebild Sø. På det trykte kort er husene ganske 
vist også gengivet, men deres antal er reduceret til to, og stednavnet ”Skovhuse” 
er taget ud. Derudover har det tilsyneladende også været nødvendigt at fjerne 
markeringen af hedearealerne, der omsluttede bebyggelsernes agre, således at 
hele fladen op mod Rebild fremtræder som én stor ager. 

Videnskabernes Selskabs Kort
-erfaringer med et digitaliseringsprojekt ved Aalborg Historiske Museum

AF MORTEN PEDERSEN, AALBORG HISTORISKE MUSEUM
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Dette ene eksempel illustrerer altså klart, hvordan reduktionen ved udarbejdelsen 
af det trykte kort ikke alene i visse tilfælde indebar fravalget af oplysninger 
såsom stednavne samt antal og placering af bebyggelser, men at det tillige kunne 
være påkrævet at ’omdøbe’ fladetemaer for at undgå for stor detaljerigdom, når 
man overgik til den store målestok.

Figur 2. Udsnit fra Videnskabernes Selskabs trykte kort over Østhimmerland dæk-
kende Klodholm og Skovhuse ved Rebild.

Hen over vinteren 2002/2003 er konceptkortenes optegnelser over 
arealanvendelsen (punkt- og linietemaer er foreløbigt udeladt) indenfor Aalborg 
Historiske Museum (ÅHM) og Vesthimmerlands Museum (VMÅ) i Aars’ 
arkæologiske ansvarsområder blevet digitaliseret af Lars Christian Nørbach 
og Morten Pedersen ved Aalborg Historiske Museum. Baggrunden har været 
ønsket om at tilvejebringe et redskab, der dels kan indgå i den fremtidige 
forskning, dels kan anvendes i forbindelse med museernes lovfastlagte 
og arbejdskrævende opgaver omkring tilrettelæggelsen af arkæologiske 
undersøgelser ved diverse anlægsarbejder i landskabet. 

Arbejdet har bibragt en række erfaringer med konceptkortene, der vil være 
af relevans både for lignende projekter i fremtiden og generelt for brugen af 
Videnskabernes Selskabs kortlægning i det kulturhistoriske arbejde, og som 
derfor vil blive fremdraget i det følgende. 

KORTGRUNDLAGET
Som det vistnok eneste fra hele landet er konceptkortet over den østligste del 
af Himmerland bortkommet, og udarbejdelsen af et digitaliseret kort for dette 
område måtte derfor, som en nødløsning, gennemføres på grundlag af et udsnit 
af det trykte kort over den østlige Limfjord (udsnittet omtales forkortet ’Øst-
himmerland’ i det følgende). De resterende dele af ÅHM og VMÅ’s arkæolo-
giske ansvarsområder dækkes af i alt 16 konceptkort, der er optegnet af seks 
forskellige landmålere i årene 1784-1792. For et enkelt af kortene er det ikke 
angivet, hvornår optegningen har fundet sted.

På figur 3 ses, hvilke landmålere der har opmålt de konceptkort, der dækker 
museernes arkæologiske ansvarsområder, mens det på figur 4 fremgår, hvilke 
dele af det samlede område de enkelte kortblade dækker.

De 16 konceptkort, som findes i en nedfotograferet udgave uden farver på 
Aalborg Historiske Museum, er blevet indscannet som grundlag for den 
efterfølgende georeferering og digitalisering.

Gennemgående er de originale kortblades kvalitet god. Ved den gentagne 
brug er flere af dem imidlertid gået fra hinanden i folderne, og opklæbningen 
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på lærred fremstår derfor med sprækker, som det efter indscanningen af 
fotografierne var nødvendigt digitalt at ’skære ud’, inden georefereringen og 
vektoriseringen blev foretaget i Mapinfo. 
Kortnr. Tegnet af År

2h C. Heiberg Uden år
2n C. Heiberg 1784
2o S. G. Iversen 1785
3c C. Heiberg 1785
3f John Johnsen 1785
3i S. Bruun 1785
3j S. Bruun 1786
3e C. Heiberg 1786

3k S. Bruun 1787
3b S. G. Iversen 1788
5b O. Warberg 1787
5a Cimber 1788
3d C. Heiberg 1789
3a O. Warberg 1790
5c O. Warberg 1791
5d O. Warberg 1792

Figur 3. De 16 konceptkort, grupperet efter år. Udsnittet af det trykte kort over 
Østhimmerland blev tegnet af P. Harboe og stukket af G. N. Angelo i 1791.

Flere af kortbladene er desuden så store, at de har måttet nedfotograferes 
på flere foto, der ligeledes måtte sammensættes digitalt, før arbejdet kunne 
fortsætte.
 Georefereringen foregik efter markeringen af sigteliniepunkter (en prik midt 
i en cirkel) på kortbladenes kirkeaftegning og KMS’ nutidige kirkekoordinater, 
hvilket havde den konsekvens, at kort 5a, der kun omfatter meget få kirker, 
måtte sættes sammen med kort 5b, inden der kunne foretages en videre 
bearbejdning i Mapinfo. På figur 4 fremtræder de to konceptkort derfor som 
en samlet enhed, der dækker omtrent den østlige del af Han herred.

Figur 4. Omridset af de 16 konceptkort samt udsnittet af P. Harboes trykte kort over 
Østhimmerland inden for ÅHM og VMÅ’s arkæologiske ansvarsområder.
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KONCEPTKORTENES FLADESIGNATURER
Kun fem ud af de i alt 16 konceptkort er udstyret med en selvstændig 
signaturforklaring (C. Heibergs 2n, 3c, 3e og 3d og S. G. Iversens 2n), og 
selv om der tilsyneladende er tilstræbt en vis ensartethed i aftegningen af 
arealtemaer, er der alligevel ganske markante forskelle på de seks korttegneres 
hænder. Kortbladenes fladeklassifikationer er derfor ikke i alle tilfælde helt 
enkle at anvende.

Figur 5. C. Heibergs signaturforklaring til kortblad 2n.

 Som regel er kortbladenes signaturer tegnet nogenlunde som de aftegninger, 
C. Heiberg har angivet i sin signaturforklaring til kort 2n (figur 5). Som det 
ses, rummer signaturforklaringen letbestemmelige signaturer for byer, hede, 
skov og krat. Herudover optræder en tredeling af vådområderne i ”Mose”, 
”Engmose” og ”Heede og Mose”, som imidlertid er blevet reduceret til en 
enkelt samlet signatur for Eng/Mose på det trykte kort, hvor en lang række 
mindre ’klatter’ af ”Heede og Mose” desuden er gledet helt ud. De blanke flader, 
der på C. Heibergs kortblad angiver åbent land og søer, er derimod ligesom 
købstadssignaturen (her for Hobro) ikke anført i hans signaturforklaring. 
 Enkelte andre af konceptkortene bruger signaturer, der ikke fremgår 
af oversigten. På kortblad 3k og 5a optræder f. eks. signaturer for sand og 
flyvesand i områderne ved Vesterhavet, der selvfølgelig ikke har været relevante 
at anvende i de områder i Himmerland, som C. Heibergs kort dækker.

Ser vi på udsnittene af O. Warbergs og Cimbers kortblade 5b og 5a på 
figur 6 og 7, får vi imidlertid et klart indtryk af, hvordan der kan være store 
variationer mellem aftegningen af arealtemaerne. De to kort er ikke udstyret 
med signaturforklaringer, hvilket dog ikke giver de store problemer i læsningen 
af O. Warbergs kort. Her finder vi arealer aftegnet med tydelige signaturer, der 
ikke ligger så langt fra C. Heibergs for ager, hede, moseområder og byflader. 
Cimbers kortblad 5a fremtræder derimod med signaturer, der er tegnet noget 
anderledes, og som generelt er utydelige og langt vanskeligere at læse. Signaturen 
for især hede er således mere udflydende, og det er vanskeligt at bestemme dens 
afgrænsning både til vådområderne og især til agrene sydøst for Lerup. 

Figur 6. Udsnit fra kortblad 5b.
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Figur 7. Udsnit fra kortblad 5a.

På begge kortudsnit kan det i øvrigt bemærkes, hvordan landsbyernes omrids 
er blevet så nøjagtigt optegnet på konceptkortene, at det er muligt at genkende 
det firkantede omrids af tofterne. – På de endelige trykte kort er den detaljerede 
opmåling af byfladen reduceret til blot en cirkelsignatur.

Ud over de allerede nævnte eksempler kan der fremhæves yderligere en række 
tilfælde, hvor der optræder detaljer i konceptkortenes fladeklassifikationer, 
som er forsvundet ved sammentegningen af de trykte kort. Ser vi eksempelvis 
nærmere på O. Warbergs kortblad 5b på figur 6, kan vi således i kortets 
sydøstlige hjørne ane en opdeling af det skraverede moseareal, der ser ud til at 
følge åens forløb, og som derfor vel er et udtryk for, at bunden er blevet mere 
og mere sumpet, jo tættere man er kommet på vandløbet. – En nuance, der 
naturligvis ikke har kunnet videreføres på det trykte kort med den langt større 
målestok.

Et andet eksempel finder vi på John Johnsens kort (3f ) over områderne fra 
Limfjorden op mod Dronninglund. Som det fremgår af udsnittet over egnen 
omkring Ulsted på figur 8, finder vi på dette kortblad de gængse signaturer for 
agre, byflade og skraverede moseområder, og derudover optræder en opdeling 
af to svært adskillelige signaturer med en streg. Kortet er ikke udstyret med 
en signaturforklaring, og det er derfor ikke umiddelbart klart, hvad denne 
stregopdeling angiver. Men da området generelt er lavtliggende og vådt er det 
nærliggende, at der er tale om en opdeling af engområder i henholdsvis en fast 
og en mere sumpet del. På det trykte kort angives udelukkende den gængse 
signatur for Eng/Mose.

Figur 8. Udsnit fra kortblad 3f.
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Konceptkortene fremstår altså med fladeklassifikationer, der gennemgående 
er meget detaljerede og under alle omstændigheder mere nuancerede end 
optegningerne på de endelige trykte kort, men som i enkelte tilfælde kan være 
svære at læse.

I et enkeltstående tilfælde er indtrykket af konceptkortenes detaljeringsgrad 
imidlertid et helt andet. Konceptkortenes fladesignaturer er som regel fuld-
stændigt dækkende, men på S. Bruuns kort over området ved Øland og Gjøl, 
ser det imidlertid ikke ud til at være tilfældet. Som det ses på figur 9, er kortbla-
det således udover enkelte angivelser af skov og byflade præget af helt blanke 
eller hvide flader.

Figur 9. Udsnit fra kortblad 3j.

 Og selvom der omkring landsbyerne naturligvis har været tilknyttede agre, 
må de store hvide områder både på øerne og på fastlandet opfattes som et 
udtryk for, at arealanvendelsen ikke er blevet klassificeret. Baggrunden for den 
manglende fladebestemmelse er det vanskeligt at udtale sig om. Men da om-
rådet generelt har været (og stadig er) præget af sumpede arealer, er det er jo 
nærliggende at tænke sig, at man har anset terrænet for at være for uvejsomt til 
at begive sig ud i, og derfor har nøjedes med at anføre kystlinien, landsbyernes 
placering og enkelte andre oplysninger. 
 Med de store uklassificerede områder på S. Bruuns kortblad illustreres det 
således tydeligt, at konceptkortenes oplysninger ikke er fuldstændigt præcise 
gengivelser af datidens landskab, men individuelt prægede bearbejdninger af 
iagttagelser af forholdene under indflydelse af så forskelligartede forhold som 
områdernes tilgængelighed. 

Figur 10. Udsnit fra det trykte kort over området ved Gjøl.
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Ser vi på det trykte korts gengivelse af det samme område (figur 10), er area-
lanvendelsen naturligvis heller ikke angivet, men på grund af den store måle-
stok virker de uklassificerede områder imidlertid ikke nær så påfaldende som 
på S. Bruuns konceptkort. Ved betragtningen af konceptkortet kan der altså 
opfanges en variation i opmålingsarbejdet, der er af meget afgørende betyd-
ning for vurderingen af kortets værdi som kilde til belysning af eksempelvis 
arealanvendelsen, men som nemt ville kunne passere forbi i ubemærkethed ved 
iagttagelser af det endelige trykte kort alene.

KORTBLADENES SAMMENFALD
En problematik, der ligeledes berører fladesignaturerne, er, hvor godt de en-
kelte konceptkort passer sammen. Dette er særligt tydeligt, hvor kortbladenes 
indbyrdes placeringer og klassifikationen af flader overlapper grænsen mellem 
flere kort. 

Som det allerede er fremgået af oversigten over de 16 konceptkorts omrids 
på figur 4, optræder der efter georefereringen i enkelte tilfælde ’huller’ mellem 
kortbladene, der ikke er blevet karterede. Det gør sig naturligvis først og 
fremmest gældende ved S. Bruuns ’blanke’ kortblad over området ved Gjøl, 
hvor grænserne for det karterede område er vanskelige at bestemme. Men også 
andre steder når optegningerne på kortbladene ikke helt sammen. Mellem kort 
3b og 3d over egnen omkring Kongens Tisted i Himmerland er der således 
enkelte mindre huller, mens der nordenfjords mellem kort 3f og 3i er to lidt 
større ukarterede områder på henholdsvis ca. 900 x 600 m og 2 km x 300 m, 
som det tydeligt fremgår af figur 11. 

På de færdige trykte kort optræder områderne med ’huller’ naturligvis ikke med 
blanke flader. I det omfang man ved sammentegningen overhovedet har været 
bevidst om eksistensen af de ukarterede områder, har man altså valgt at omgå 
problemet ved at lade kortbladenes signaturer flyde sammen til helheder. De 
enkelte tilfælde, hvor optegningen af konceptkortene ikke fuldstændigt dækker 
landskabet, er dermed endnu et problem, der er af betydning for en vurdering 
af kortenes værdi som kilder til belysning af datidens landskab, men som næppe 
ville kunne identificeres alene ved betragtninger af de trykte kort.

Figur 11. Ukarterede ’huller’ mellem kortblad 3f og 3i.

I langt de fleste tilfælde overlapper konceptkortene dog hinanden med 50-100 
m, sådan som det fremgår af vektoriseringen af O. Warbergs og C. Heibergs 
kortblade 5c og 3d på figur 12, der giver et repræsentativt indtryk. 
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Ser vi på de to korts fladesignaturer, kan vi desuden konstatere, at der langt 
de fleste steder er en fin overensstemmelse, idet de flader, der overlapper 
kortenes grænser, således gennemgående er klassificeret på samme måde af 
de to korttegnere. Der er dog enkelte undtagelser. For eksempel optræder der 
(nogenlunde midt på den nord-sydgående grænse mellem kortene) mindre 
hedeområder ud mod kanten af kortblad 5c, som ikke fortsætter på kort 3d, 
hvor der i stedet er indtegnet et større område med signaturen for Eng/Mose. 
Det samme landskab er altså blevet vurderet forskelligt af de to korttegnere, og 
det er da også nærliggende at tænke sig, at en glidende overgang mellem mose, 
eng, overdrev og hede ofte må have gjort klassifikationen til et individuelt 
skøn. Hvis der er gået lang tid mellem landmålernes besøg ved ’kortbladenes 
grænseområder’, og hvis årstiderne har skiftet, er det desto mere oplagt at 
tænke sig, at fladeklassifikationerne kan være faldet forskelligt ud. Som nævnt 
stemmer konceptkortenes signaturer for sådanne overlappende flader dog 
gennemgående fint overens og udgør således ikke noget problem.

Figur 12. Overlap mellem digitaliseringen af kortblad 5c og 3d.

DEN GEOGRAFISKE USIKKERHED
Et væsentligt problem for brugen af en digitaliseret udgave af konceptkortene 
til belysning af landskabets sammensætning i tiden frem mod 1800 er spørgs-
målet om den geografiske usikkerhed, der er forbundet med de vektoriserede 
kortblade. En lang række forhold kan som udgangspunkt tænkes at have haft 
indflydelse på den geografiske usikkerhed. 
 Først og fremmest har der selvfølgeligt været usikkerheder forbundet med 
landmålernes opmåling og korttegning på stedet, og derudover kan der efter-
følgende være tilkommet yderligere fejlbidrag til kortbladene som følge af slid, 
krympning, opklæbningen på lærred osv. Dertil kommer usikkerheder, der kan 
have indsneget sig ved affotograferingen og skanningen af kortbladene samt 
ved den efterfølgende georeferering og digitale efterbearbejdning, og som der-
for ikke umiddelbart skyldes de originale kortblades kvalitet eller karakter.
 I forbindelse med den landsdækkende digitalisering af de endelige trykte 
kort har Peder Dam vurderet den geografiske usikkerhed ved en bestemmelse 
af afstanden mellem udvalgte kirker og herregårdes positioner på kortbladene 
og de tilsvarende lokaliteters placering på nutidige kort (koordinater fra Kort 
& Matrikelstyrelsen). Han fandt i den forbindelse frem til, at de trykte korts 
kirkepositioner gennemsnitligt afveg med 119 m i forhold til det nutidige 
kendskab til lokaliteternes placering, mens afvigelsen for hovedgårdenes ved-
kommende var lidt større, nemlig 168 m. Tallene dækker over ganske store ud-
sving, og konklusionen på den samlede undersøgelse blev derfor, at de endelige 
trykte korts usikkerhed typisk er 100-200 m, men at der kan forekomme større 
udsving.
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Ved digitaliseringen blev en lignende undersøgelse foretaget for kirkeplace-
ringerne på 14 af de digitaliserede konceptkort samt det trykte kort over ’Øst-
himmerland’, der dækker ÅHM og VMÅ’s arkæologiske ansvarsområder (de 
inddragede andele af kortblad 2o og 2h udgør så små arealer, at de blev udeladt 
fra undersøgelsen). Så vidt det var muligt, blev der som udgangspunkt udvalgt 
fem tilfældige og så spredt som muligt beliggende kirkepositioner på hvert 
indscannet kortblad ud fra aftegningen af sigteliniepunkter omkring bunden 
af kirketårnene. For kortblad 5a, der som nævnt rummer meget få kirker, måtte 
undersøgelsen dog gennemføres i den digitalt sammenklippede version med 
kortblad 5b. Afvigelsen mellem kortbladenes kirkekoordinater og de nutidige 
koordinatsæt fra KMS blev derefter vurderet.

Undersøgelsens resultat er således ikke en bestemmelse af konceptkortenes 
usikkerhed i sig selv, men snarere en kvalitativ vurdering af de affotograferede, 
scannede og georefererede kortblades kirkepositioners relative indpasning i 
forhold til KMS’ nyere opmålinger – en såkaldt ’indpasningsfejl’. Fremgangs-
måden var baseret på princippet mindste kvadraters metode, hvor indpas-
ningsfejlen søges gjort mindst mulig.1 Kirkefikspunkterne på de digitaliserede 
konceptkort blev således sammenholdt med KMS’ koordinater for de samme 
punkter efter formlen:

I figur 13 angives denne indpasningsfejl for hvert af de 14 digitaliserede kort.

Kortnr. Indpasningsfejl (m)
68

3c 29
3f 30
3i 31
3j 81
3e 54
3k 97
3b 89
5a_b 73
3d 19
3a 40
5c 50
5d 34
”Østhimmerland” 199

Figur 13. De 14 digitaliserede korts indpasningsfejl.

Som det kunne forventes, fremstår kirkepositionerne på konceptkortene med en 
afvigelse til KMS’ kirkekoordinater, der er mærkbart mindre end den afvigelse, 
Peder Dam vurderede for de trykte kort over hele landet. Gennemsnittet af 
indpasningsfejlene på de 14 konceptkort er således 53 m, mens indtrykket fra 
kortet over ’Østhimmerland’ (hvor konceptkortet er bortkommet) bekræfter 
indtrykket af en usikkerhed på 100-200 på de trykte kort.
 Som det ses, dækker gennemsnittet over afvigelser fra 19 m på kort 3d 
til 97 m på kort 3k. Enkelte af kortbladene udviser mindre indpasningsfejl 
end gennemsnittet, men nogle også markant større. Især kortblad 3j, 3k og 3b 
skiller sig ud med en indpasningsfejl på hen ved det dobbelte af det samlede 
gennemsnit, og her er udsvinget altså ganske alvorligt. 
 Beregningerne giver ikke noget grundlag for at fastslå, hvorledes de 
forskellige indpasningsfejl er opstået. Og umiddelbart synes det store spænd 
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ikke at være udtryk for nogen form for systematik. De ’gode’ og ’dårlige’ kort – 
hvis man overhovedet kan bruge de betegnelser – fordeler sig således jævnt over 
hele området og tilsyneladende uafhængigt af de forskellige landskabstyper, på 
trods af, at det måske ellers var nærliggende at tænke sig, at der i særligt øde 
områder med få fikspunkter kunne forekomme store indpasningsfejl. Det er 
heller ikke muligt at udpege en enkelt landmåler, der ser ud til at have været 
særligt grundig eller skødesløs. 

VIDENSKABERNES SELSKABS KONCEPTKORT SOM KILDER 
TIL BELYSNING AF 1700-TALLETS LANDSKAB
På sin vis er der ingen forskel på, om man bruger Videnskabernes Selskabs 
konceptkort eller andet skriftligt materiale til belysning af det historiske 
landskab. Der er i alle tilfælde tale om fremstillinger af forholdene, hvis 
anvendelse i det kulturhistoriske arbejde stiller krav om vurderinger af (en for 
de enkelte kortblade ofte forskelligartet) ophavssituation og overlevering frem 
til i dag.

På konceptkortene finder vi oplysninger om landskabets udseende i slutningen 
af 1700-tallet, der har en ganske lille geografisk usikkerhed kortenes alder, 
opmålingsarbejdets pionerkarakter samt kortbladenes slid og opklæbning på 
lærred taget i betragtning. Optegnelserne er så gode og nuancerede, at vi kan 
erkende differentieringer mellem mere eller mindre sumpede vådområder og 
det firkantede omrids af de endnu ikke udflyttede landsbyers tofter.

Det er imidlertid ikke uproblematisk at anvende konceptkortene. Det hyp-
pige fravær af signaturforklaringer og de til tider store afvigelser mellem 
korttegnernes hænder kan således gøre det nødvendigt at inddrage andet 
kendskab til landskabets sammensætning for at afkode optegnelser på 
konceptkortene. Gennemgående må det desuden medtænkes, at optegnelserne 
er udtryk for landmåleres vurderinger af landskabets sammensætning, og at der 
f. eks. kan have været individuelle forskelle på, hvor grænsen mellem hedeflade 
og uopdyrket vådområde har skullet drages. Sådanne vurderinger kan endvidere 
tænkes at have været påvirket af andre forhold som f. eks., hvorvidt lokaliteterne 
blev besigtiget på en knastør sommerdag eller i en regnfuld vinterperiode, eller 
om man – som det formentligt har været tilfældet med S. Bruuns arbejde 
omkring området ved Gjøl – i betragtning af landskabets uvejsomme karakter 
har taget mere lempeligt på fladeklassifikationen. 

Ulemperne ved konceptkortene ændrer dog ikke ved, at de klart må være at 
foretrække frem for de trykte kort. De problemer, vi i dag møder ved iagttagelser 
af konceptkortene, har man jo også stået overfor ved sammentegningen af de 
endelige kort, der således blot fjerner sig endnu et led fra observationerne af 
landskabet, og med en langt større målestok gør det vanskeligt at identificere 
de variationer i opmålingsarbejdet, der er af stor betydning for vurderingen af 
kortenes anvendelighed. Konceptkortene udgør dermed i den sammenhæng 
det bedste grundlag både for en belysning af det historiske landskabs 
sammensætning og en vurdering af kortmaterialets anvendelighed.

Morten Pedersen (mp-kultur@aalborg.dk), 2003.
Ph.d. i historie. Aalborg Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg.
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Benyttede kort
-  Videnskabernes Selskabs konceptkort dækkende ÅHM og VMÅ’s 
arkæologiske ansvarsområder i den affotograferede udgave, der opbevares på 
Aalborg Historiske Museum.
-  Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Østhimmerland i indscannet 
udgave (KMS).
-  ”GeokiUTM” kirkepositioner (KMS).

Slutnote:
1 At undersøgelsen af indpasningsfejlene har kunnet foretages, skyldes både 
opfordringer- og vejledning fra landmåler Erik Sejer Rasmussen ved Aalborg 
Historiske Museum. Ansvaret for, hvorvidt udregningerne er gennemført kor-
rekt, og for formuleringerne i nærværende artikel påhviler naturligvis forfat-
teren. Mindste kvadraters metode findes beskrevet og diskuteret flere steder. Se 
bl.a. Kai Borre: Landmåling. 2. udg. Aalborg 1993.
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