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Indledende bemærkninger 
om de høje målebordsblade 

― Kortlægningen skete for og af militæret.

― Kortlægningspraksis og kategorisering af kortindholdet 

var derfor relateret til militære behov.

– Fremkommelighed (mobilitet).

– Udsyn. 

– Styrkeopretholdelse (ressourcer – indkvartering og 

forsyning). 

― De høje målebordsblade repræsenterer en overgang 

mellem en tidlig og moderne militærkortlægning. 
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Hvilke arealkategorier findes 
i de høje målebordsblade og 
hvordan er de defineret?
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• Sand

• Lyng

• Mose

• Eng

• Marsk

• Vedvegetation

• Vand

• Bebyggelse inkl. Have

• Klippegrund

• Råstof - diverse



”Til militær Brug er det vigtigt nøie at kende Situationen om ethvert befæstet Sted; Situationen 

af visse Strækninger, hvor landga..g og Indmarch kan være at befrygte; af Passer, Defileer og 

Overgange over Floder; Situationen langs store landveie u. Et saadant militær Kart maae

optages og tegnes saaledes, at man af samme kan dømme om Situationens sande 

Beskaffenhed paa ethvert Sted; der kan komme i Betragtning ved militære Operationer. Da et 

saadant Situations kart ofte indbefatter store Landstrækninger; saa er det nødvendigt, at det 

optages med geometrisk Nøiagtighed, om det skal kunde udgiøre noget heelt i en sikker 

Sammenhæng. Situationens Afvekslinger i tørt og sumpigt Land, i Skove og Bierge, udfordrer 

ikke saa megen Akkuratesse i henseende til deres Figur, men meget mere i at vise Biergenes

relative Høider, Mosernes forskellige Dybhed og Skovenes Lethed.” 1793, 40

Udvikling af 
militærkortlægning 
i løbet af 1800-tallet 

november 2019

Reference:

Rawert, J. H. 1793. Forelæsninger over den 

Geometriske Trigonometriske og Militaire

Landmaaling tilligemed Nivelleringen. København.

.



Udvikling af kortsignaturer 
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• Formalisering af praksis indledt med GSK I 

1808 og før

• Topographisk Kaartsignaturer. 1831.

• Topographisk Kaartskrift. 1832.

• Topographisk Terrainfigurering. 1833.

• Troppetegn. 1836. - Troppetegn. 1845

Den [signaturene] beroer ikke paa saa faste

Principer, som de tvende förste [linjer og bakker]; 

og, endskjöndt den nöiagtigste Efterligning af 

Naturen og den meest mulige Conseqvens er det, 

man sættei sig til Maal, bliver dog endnu meget 

Vilkaarligt deri. Hvor mange Anviisninger dertil, 

der endog ere udgivne, saa afvige de dog alle fra 

hinanden.

Imidlertid er det unægteligt, at Farver give megen 

Tydelighed, lette Oversigten og forebygge, især i 

de mindre Maalestokke, en Forvexling af 

Vandlöb, Veie, Indhegninger og dsl. lineare

Fremstillinger, paa samme Tid, som de lette

meget Ud i oreisen; idet en simpel Anlægning 

med Pensel træder i stedet for en ofte 

möisommelig udarbeidelse eller Skravering med 

Pen, m. m.

Refernce: Olsen, O. N. 1831. 

Topographisk Tegnekunst. Udgivet af 

den kongelige danske 

Generalqvarteermester-Stab.



Arealsignaturerne fra 
Topographisk Kaartsignaturer

Jordbund (jordens bæreevne)

Fast bund 

• Agerland, overdrev (vises ikke)

• Marskland

• Hede 

• Bakker 

Løs bund 

• Sand

Blød bund (skal vise middeltilstand)

• Kan passeres af rytter

• Kan passeres af fodgænger

• Kan kun med besvær passeres til fodgænger

Tørv
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Vegetation 

• Korn (vises ikke)

• Græs (I enge og på saadanne Steder, som 

bestandig bruges til græsgange eller slæt).

• Lyng

• Krat

• Løvtræer 

• Nåletræer

• Krat 

• Plantager 

• Haver (større haver vises som skov)

Arealsignaturerne fra 
Topographisk Kaartsignaturer
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§5 og 6, stk. 5 og 6. 

5. Signaturerne for fast og blød Bund, denne sidste 

med svagere og stærkere Skravering (efter 

"Topograph. Tegnekunst") ere aldeles uafhængige af 

Vegetations Signaturerne derpaa hvilke kun 

anbringes hvor denne eller hin Vegetation findes.

6. Saaledes er ogsaa Tørveskjærs-Signaturet 

aldeles uafhængigt af Signaturet for det Samme 

omgivende Jordsmons Beskaffenhed, der snart kan 

være fast, snart blød; og det anvendes aldrig uden 

hvor det i Naturen findes, og kun i den virkelige 

Udstrækning

Instruks af 1832
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Instruks af 1832

ad § 9. stk. 3

Paa alle Rentegninger i 1:20 000 og derunder skeer følgende Anlægning med Farver, 

naar ikke i enkelt Tilfælde andet Bestemmes: 

(…) 

Saavel ved Anvendelsen af disse Farver til Blød Bund som Eng, maa tages Hensyn

paa, at den første i Rentegningen udtrykkes baade med Farve og Skravering, foruden 

at derpaa endnu anbringes Vegetationen, ligesom paa Engen, at derfor ogsaa baade

Farver og Skravering, i Styrken ikke maa rette sig efter Signaturernes Styrke i

"Topograph. Tegnekunst", hvor den absolutte Styrke Plan II er given for Tegninger i

Sort, og paa Plan IV for Tegninger, hvor Farven allene anvendes, men at baade Farve 

og Skravering maa modereres til samlede at give enten den Styrke som er foreskrevet

paa Plan II eller den som findes Plan IV. Ligesaa maa Farven til Eng modereres, da 

denne i Rentegning udtrykkes paa dobbelt Maade, med grønt og derpaa med 

Græssignaturer.

Ved Anlægning til blød Bund bruges altid den samme Styrke af Farve,

undtagen, hvor store Udstrækninger findes, hvortil da Farven tages noget svagere.

Refernce: Tillæg til "Instruction og Betingelser" af 23de Febr. 1830 for de Officierer af 

Armeen, som attraae at bruges ansættes til militair Landmaaling ved 

Generalquartermesterstaben., 22. oktober 1832 Steinmann”



november 2019

II om Sectionernes Reduction

(…) 

d. Enge. Hvorved forstaaes Jordsmon, som altid ligger til 

Græs, og er meer og mindre sidliggende, men stedse har 

fast bund, der kan passeres af Vaabenarter, betegnes

blot med Græssignatur og ingen Skravering. At 

saadanne Enge I ualmindelig fugtige Aar, For- og

Efteraar ere meget bløde, komme ikke i Betragtning ved

Tegningen.

e. Blød Bund: Paa Skraveringen anbringes den 

Vegetation, som findes i det Virkelige. Tørveskjær

anbringes ikke i Moser som have ringere Udstrækning 

end 600 Alen, men iøvrigt hvor de paa Originalen findes. 

Refernce: Tillæg til "Instruction og Betingelser" af 23de Febr. 1830 for de Officierer af 

Armeen, som attraae at bruges ansættes til militair Landmaaling ved 

Generalquartermesterstaben., 22. oktober 1832 Steinmann”
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Arealsignaturerne fra 

Topographisk Kaartsignaturer

Signaturene ifølge Topographisk

kaartsignaturer

• Arealsignaturerne er en kombination af 

jordbund og vegetation.

• Kvalificeres ved styrke af farve og tæthed 

af signaturer.

• Jordens blødhed skal angive en 

middeltilstand. 

Signaturene efter 1832 instruksen 

• Arealsignaturerne er stadig en 

kombination af jordbund og vegetation 

• Vegetation er ikke afhængig af jordbund. 

• Definitionen af eng er tvetydig.   



Arealkategorier i Ledetraad i 
detailmaaling 1877

§ 30. Signaturer (se Skema § 62). 

(…) Moser ere Arealer med tørveagtig Bund; de skraveres altid, undtagen 

naar de er tagne under Plov, eller naar de henligger til naturlig Græsning, i 

hvilket sidste Tilfælde de betragtes som Enge. 

Tørveskær angives i Eng og Mose der, hvor de findes.

Skov anlægges med noget kraftigere Farve paa skrænter end paa jævnere 

Terrain.

Naar Eng, Mose, Skov o. s. v. ikke ere begrænsede af Grøft, Hegn, Kurve, 

Sogneskjel eller lignende, angives Grænsen ved en fin punkteret Linie.
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Reference: Ledetraad i 

etailmaalingen. 1877. 

Kjøbenhavn: trykt hos C. L. 

E. Hansen.
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§63 Arealer

30. Eng.

31. Mose.

32. Lyng.

33. Klit.

34. Sø, Vandhul, Dam.

35. Skov af Løvtræer.

36. Skov af Naaletræer.

37. Krat af Løvtræer.

38. Krat af Naaletræer.

39. Plantage.

40. 30 i Forbindelse med 31. (Eng og mose)

41. 31 i Forbindelse med 32. (Mose og lyng)

42. 30 i Forbindelse med 31. og 32. (Eng, mose og lyng).

43. Skrænt. 

Reference: Ledetraad i 

etailmaalingen. 1877. 

Kjøbenhavn: trykt hos C. L. 

E. Hansen.



Arealer efter Ledetraad i 
detailmaaling 1877

―Faste afgrænsninger af arealtyper på kortet.

―En vis standardisering af arealkategorier og 

deres kombination.  

―Overgang mellem mose og eng? 

―Tørv nu kun i moser og enge?

―Græs forsvinder som vegetationskategori? 
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Praksis på kortene
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• En lang række yderligere arealkombinationer… 

• Eng i forbindelse med mose, lyng og skov.

• Eng i forbindelse med marsk.

• Eng i forbindelse med løvskov.

• Lyng i forbindelse med marsk.

• Eng og hede I forbindelse med sand.

• Osv.. 

• Ikke definerede arealklasser.  

• Nogle gradvise skift uden afgrænsning.

• Farvelægning ikke konsistent mellem forskellige 

kortblade.



Arealkategorier 
mellem Olsen og 
Ledetraad 1877 
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Farvelægning! 
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Skift fra 
farvelægning til 
tryk
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Arealkategorierne i de høje 

målebordsblade 

Grundkategorierne

• Ikke klassificeret areal: Ager og overdrev og tør jordbund.

• Lyng (symbol + farve): Vegetation og ellers tør jordbund

• Skov/krat (symbol + farve for vedvegetation): 

Vedvegetation og ellers tør jordbund

• Eng: (symbol + farve for blødbund): Vedvarende græs 

med delvis blød bund.

• Mose: (symbol og farve for blød bund): Blød bund.

• Sand: (symbol): Løse bund.  

• Marsk: (symbol + farve for blød bund).

• Bygninger, haver, råstof og andre mindre arealer. 
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- Kombination af en række grundkategorier, som betegner 

jordbund eller vegetation, som har indvirkning på 

fremkommelighed i terræn.

- Farver anvendes til angivelse af blød bund (grøn), 

Vedvegetation (brun), Lyng (rosa), Vand (blå), øvrige variationer 

vises ved kombination af forskellige signaturer.

- Der findes en lang række blandingskategorier, som ikke er 

beskrevet i signaturplan eller i ledetraad 1877. 

- Ideal om faste afgrænsninger af arealer, men i realiteten vises 

stadig i nogle tilfælde vises gradvise overgange mellem 

arealkategorier. 

- Eng må forstås som vedvarende græs, som er delvist 

”sidliggende” dvs. en mellemkategori mellem fast og blødbund.

Opsummering



november 2019

Kortene i dag… 
forskellige 
digitaliseringer 
og forskellig 
bias… både i de 
originale kort og 
de senere 
digitaliseringer..



Undersøgelsesområder

Kriterier for udvælgelse

―Ikke digitaliseret før i andre projekter.

―Dække flere sogne. 

―Indeholder en variation af arealtyper.

―Indeholder en stor variation af forskellige 

kombinationer af signaturer. 

―Indeholder en stor farvevariation i SDFE’s kortlag.
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• Område 1. 

• Hobro. 

• ca. 195 km2.

• 9 kortblade.

• 6 sogne.
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• Område 2. 

• Hirtshals. 

• ca. 95 km2.

• 6 kortblade.

• 3 sogne.



Tak for opmærksomheden
stsv@kb.dk

november 2019


