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Forord.
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dets Udgivelse er paa Grund as forskjellige Omstændigheder
bleven udsat.
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Indledning.
Ällerede i Oldtid og Middelalder tegnede man Land
lort; men disse vare, i Sammenligning med Nutidens,
højst ufuldkomne. De bleue tegnede som oftest uden forudqaaende Opmaaling alene efter Kjsbmænds og Søfarendes
Beretninger, og de tjente i det væsentlige hin til ved Be
skrivelsen, især as fjærite Lande, at vejlede Læseren i store
Træk næb Hensyn til disse Landes Omrids og Belig
genhed. Den Fremstilling, de gamle Tiders Kort give
af Landene, er derfor jævnlig særdeles mangelfuld, og
Kortene maa for en nøjagtig Forstaaelse paa forskjellige
Maader berigtiges og forklares. Men ineb slige Be
rigtigelser og Forklaringer vise disse ældre Kort sig da
tit at indeholde værdifulde historiske og geografiske Op
lysninger.
x3 den nyere Tid, især da i vort Aarhundrede, har
kortlægningen og Kortfrembringelseu taget et mægtigt Op
sving; Korttegningerne have udviklet sig til stor Fuldkommenhed og have derfor ogsaa fundet udstrakt Anvendelse saa vel
i det praktiske Livs Idrætter som i Videnskabens Tjeneste.
Som Exempler paa forskjellige Slags Kort, der
nn til Dags finde Anvendelse i det praktiske Liv, skulle
nævnes: de egentlige Landkort eller geografiske Kort,
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der bl. a. bruges ved Skoleundervisllingen, og fom i
ftørre Træk fremstille de forskjellige Lande, deres Bjærge,
Floder, Soer og Byer; de politiske Kort, der vise
Staternes Størrelse, Grænser, Beliggenhed og Inddeling
i Provinser, Stifter og Amter o. s. v.; Søkort, del
vise Havenes, Fjordenes, Bugternes og Kysternes Form
og Bestassenhed, Grundenes Beliggenhed, Udstrækning og
Dybde, Fyrtaarnes og Fyrskibes Plads, Lyskreds og
Lysart. iBlinkfyr, Standfyr o. s. v.)i de bruges as de
Søfarende til at udfinde den rette Kurs i nkjendte Far
vande; Landskabskort (de sankaldte topografiske Kort),
der gjengive Landets enkelte Egne meb de derværende
Gakker og Dale, Skove, Heder, (Suge, Moser og Ager
land, Søer og Vandløb, Jcernbaner, Veje og Stier, Byer,
Ocrardc, Huse og alskens Bebyggelse; da de topografiske
Kort gjengive Vandets forskjellige Egne med stor Nøjagtig
hed og Fuldstændighed, finde de en udstrakt Anvendelse
ikke alene til Krigsbrug, men ogsaa ved mailge Slags
fredelige Arbejder, faa,‘om ved Udkast til Jærnbaner og
Veje, ved Kanalcmlæg og Udtørring af Søer og side
Landstrækninger o. (.; Matrikelkort (bc sankaldte økono
miske Kort), der vise de enkelte Ejendommes Størrelse
og Form, deres Matrikelnummer og Inddeling i Marker
og Lodder samt Jordbundens Frugtbarhed (Bonitering);
disse Kort bruges ved lFjendornshandel, Magelæg, llbskiftning o. L; Bykort, der gjengive Kjsbstcedernes Ind
deling i Kvarterer, Gaders, Torves og offentlige Byg
ningers Beliggenhed og Navne. Desuden kan der nævnes
en Mængde Slags Kort, som finde cit mere særlig An
vendelse i det praktiske Liv, sansom Skovkort, Jcernbane-,
Post- og Telegrafkort, Vejkort og forskjellige Slags
Rejsekort.
Som Exempler paa Kort, der bruges i Biden-
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skabens Tjeneste, skulle følgende nævnes: geografiske
Htorl over fremmede, hidtil ukjendte lFgne as Jorden,
som blive undersøgte ns rejsende Geografer, Missionærer,
Kjobmcend og Søfarende; historiske Kort, der vise
Staternes Udstrækning og Grænser saiilt deres Ind
deling i Provinser i Fortiden, de forskjellige Statslegemers
Opstnnen, Wndringer og Forsvinden i Tidernes Vøb;
Befolkningskort (be saakaldtc Popnlntioilskort), der
gjengive de forskjellige Racers og Folkeslags Udbredelse,
de forskjellige Rationers Grænse- og Sproqkampe, deres
Sarnmensmeltning eller Forsvinden, deres Vandringer
gjennem Landene oq deres diybyggersærd (Kolonisationer),
Befolfninqeils Tæthed i forskjellige Landsdele, forskjellige
Trosbekjendelsers geografiske Udbredelse og politiske Par
tiers Styrke i Landets forskjellige (Sgue o. s. v.; Jordbundskort lgeognostiske Kort), der vise de forskjellige
Jordlags Sammensætning, Udbredelse og Dybde; Bnndskjelskort (hydrografiske Kort), der vise Flodbækkenernes Udstrækning og Form, Soernes Størrelse og Belig
genhed samt Floderne næb deres Tillob. Af mere spe
cielle videnskabelige Kort sknlle blnubt aildrc nævnes
Stjærire- og Maanekort, meteorologiske Kort, Dyreog Plantekort.
Af alle disse forskjellige Kort ville vi fim dvæle
udførligt ved La ild s tabs kor tene (de topografiske).
Raar vi udvælge bcut blandt de mange, saa er det ikke,
forbi de etc bc mest brugte eller de ældste; thi saa vel bc
egentlige Landkort som oqsaa Matrikelkorteuc ere fremkomne Imiflt tidligere; men fordi de i og for sig erc Re
sultatet af et omfattende og langvarigt Kultnrarbejde, og
fordi de ved deres Fuldstændighed danne (Grundlaget for
bc fleste andre nye Kortværker, idet bc indeholde noget for
alle og enhver.
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Saqcrl er nemlig ben, at Kortene ingen ret Be
tydning kunde fan, hverken i det praktiske Liv eller i
Videnskabens Tjeneste, fyr den topografiske Opmaaling nf
Landet kom i Gang, et Arbejde, som pna Grund nf sin
Størrelse og Langvarighed ikke knude blive tilfredsstillende
udført, før Staten tog det i sin Haand. Et snadant
Arbejde som det, med stor Nøjagtighed og Fuldstændighed
nt kortla'M Landet krævede nemlig først en Række
Studier og forberedende Arbejder bande af Tegninger og
Beregninger i Studerekammeret og af Man linger og
Prøver i Marken. Og dernæst stillede selve Udførelsen
af Maalcarbejdernc og Fremstillingen paa Papiret af
Kortene større og større Fordringer til Maa leredsla ver
nes Finhed og til dc Fremstillingsmaader, som skulde
bruges til Kortenes Udgivelse. Alt dette krævede store
Peuaeofre og meget Arbejde; men efterhnanden som Opmaalingen stred frem, udvikledes Teknikeu mere og mere,
og denne Udvikling af den hele kartografiske Tehiit gjorde
det lettere og lettere at anvende Kortene ved mnnge forskjellige bnnbc af det praktiske Livs og Videnskabens
Opgaver.
Bi ville i det folgende give en Skildring nf den
Mande, hvorpaa de topografiske Arbejder udfores i vort
Land, samt en Forklaring af de nf den danske Generalstab udgivne Kort.
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ikke nogen varig Betydning, oq den enefte Frugt, de satte
for Offentligheden, var et Kort, som blev udgivet over
Kjøbenhavns Omegn.
Resten af Opmaalingerne blev
liggende i Arkivet.
I Aaret 1 S3< > opgav man da den lagte Plan for
Opmaaliuqen, og Generalstaben fif af Frederik den (>.
Ordre til „at udgive i Tryk offentlig og sukcessiv en
fortløbende Række topografiske Kort over Kongeriget Dan
mark og Hertugdømmet Slesvig, reduceret og tegnet
efter Stabens egen Opmaaling, saaledes at disse Kort
i Tiden skulle danne et sammenhængende Hele".
Denne Opmaaling skulde støtte sig til Professor
Bngges Trekantmaaling, udfores i Marken i Manlestokken 1 :20,000 og udgives i Maalestokken 1 :80,000
i Blade, der tilsammen ffidbc danne et Atlas over hele
Laildet. Tillige skulde Højdeforholdene, der i militær Hen
seende have fan stor Betydning, nøjagtig gjengives. Efter
denne Plan tog uran san med Iver fat paa Arbejdet, delgik sin jævne Gang i Marken indtil 1842. Men i de
11 Aar, Arbejdet stod paa, lykkedes det ikke nt fan noget
Atlasblnd offentlig udgivet i Trykken. I det hele taget
var Opmaalingsforetagendet ikke ret tilfredsstillende.
Man var nemlig efterhaanden kommen til ben Over
bevisning, at det hele Grundlag, man arbejdede paa, nem
lig Bnqges Trekantnet, ikke var tilstrækkelig nøjagtigt, og
nt der klæbede adskillige Mangler og Ufuldkominenheder
ved den Arbejdsmethode, som brugtes i Marken. Da nu
Generalstaben allerede i 1836 havde fanet sin fyrste Til
gang af videnskabelig uddannede Officerer fra ben i 1830
oprettede militære Højskole, fnn kunde der nn lægges en
systematisk Plan for Arbejdet. Det mest fremtrædende Træl
i Planen var bette, at der, for at der ) hi I be finnie naas
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et tilfredsstillende Resultat, nmnttc pna alle Trin af Ar
bejdet stilles ftrænge Fordringer til Nøjagtigheden.
I Anret 1842 traadte faa den endelige og fuld
stændige Plan for Generalstabens topografiske Opmaalingsarbejder i Kraft, — en Plan, der var saa fortrinlig gjennemtcenkt og udarbejdet, nt den i de 50 Aar, der ere for
løbne, siden den fremkom, i alle væseiltligc Punkter har
ftnaet sin Prove.
For at faa Arbejdet ind i den rette Gænge oprette
des efter Planen først eii særlig topografisk Afdeling
af Generalstaben, og i bemie Afdelings Haaild blev ben
hele Opnlaaling lagt. Dernæst blev Professor Bugqes
Trekantmaaling lagt til Side, og det bestemtes, at Sta
ben selv skulde nbføiT en ny og nøjagtigere Trian
gulation, ftøttef til den allerede i 1816 paabegyndte
Gradmaaling, som vi senere skulle komme tilbage til.
Paa dette faste og nøjagtige Grundlag skulde saa Detailmaalinqen i Marken udfores, og herved skulde som
Hjælpemiddel tillige benyttes passende formindskede Kopier
af Matrikelkortene. Højdeforholdene skulde nøjagtig gjengives paa Kortet, og Opmaaliugerne ved Kysterne skulde
knyttes til de originale Soopmanlinger, som udførtes af
Marinen.
Endelig blev det fastsat, at Kortet, efterhaanden som
Opmaalingen skred frem, skulde udgives i Atlnsblnde af
passende Størrelse og i Maalestokken 1 :80,000, d. v. s.
1 Fod paa Kortet svarer til 80,0(M) Fod eller 31/» Mil
i Terrænet.
Som Følge nf, at Generalstaben saaledes fuldstæn
dig overtog Arbejdet, bestemtes ved en kongl. Resolution
af 1843, „nt al Landmaaling og Kortudgivelse, som hid
til havde fundet Sted under Videnskabernes Selskab, for
Fremtiden skulde ophore og overtages af Generalstaben".
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Foruden Bestemmelsen out Atlasbladenes Størrelse
og Maalestok havde man af Planen as 1830 beholdt
ben Bestemmelse, at Opmaalmgen i Marken skulde ildfores i Maalestokkeil 1 :20,000.
Efter et halvt Aarhlmdredes Arbejde nærme nnGeneralstabsmaalingerne sig deres Afflutning. Det hele Vnub er
NU snart kortlagt og Kortene udgivne i Handeleil. Der
foreligger saaledes et omfattende Kulturarbejde, som vel
fortjener et nærmere Bekjendtskab. At sNenernlstabens
Kort have vakt Beundring og vunden Pris paa Udlan
dets Jndustrindstillinger, har i og for sig mindre at sige,
fordi man ikke der har kunnet vide, hvor nøjagtigt Arbej
det i Virkeligheden er ndfsrt. Og dog er det netop ved
deres Nøjagtighed og ved den Fuldstændighed, som Kort
arbejdet i Tideils Lsd har opnaaet, nt Grneralstabskortene
have faaet stor Betydning, ikke alene for Hæren i dens
Virksomhed i Fred og Krig, men ogsaa for mangfoldige
fredelige Idrætter.
Der kan ikke godt være Tale om at holde saa stort
et Arbejde svin et helt Lands Kortlægning hemmelig for
Landets fremtibige Fjender.
Man vilde derved næsten
tilintetgøre hele Nytten af Opmaalmgen uden dog at
have nogen ret Sikkerhed for, at Fjenden ikke havde faaet
Kortene i Hænde. Hemmeligheden kunde kun bevares
ved at gjemme Kortene hen i et vel aflaaset Arkiv.
Men Følgen heraf vilde blive, at ikke alene Landets
Borgere ingen Nytte kunde fna af bei», men at ogsaa Hæren
vilde lide derunder. Kortene kunde nemlig kun gives
Generalstabens Officerer i Hænde, og de talrige Befalingsmænd nde i Hæren mnatte da savne dette nyttige
Hjælpemiddel ved Troppernes Indøvelse i Fægtning, i
Forposttjeneste, i Rekognoscering o. a. l. Og naar snu
Kortene endelig udleveredes i Krigstid, vilde der næppe
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være stor Tilbøjelighed til at benytte et
som man ikke ret var fortrolig med.
hjemme som i andre Lande — Rusland
get — anset det for rettest at udgive
lortene i Handelen.

Hjælpemiddel,
Bi have her
alene undta
Generalstabs-

Terrænets Overførelse paa Kortet.
Forinden vi gaa over til i det enkelte nt beskrive,
hvorledes Tpmaalingen gaar for sig, ville vi kortelig om
tale en af de Fremgaugsmaader, hvorved Terrænet med
de derpaa væreirde Terrængjenstailde fra Jordens Over
flade overføres paa Kortplanerne.
Som bekjeildt er Jorden paa det noerineste tugleforniet; den faste Jordskorpe saa uel som Havets Overflade
er derfor i sin Helhed hvælvet som en Kugleflade, d. v. s.
den er en dobbeltkrnm Flade, der ikke ligefrem snaledes
som en Tromle- (Cylinder-) eller Kegleslade, der alle ere
enkeltkrumme, kail oprulles eller gjengives paa Papiret i
Kortets Plan, dinar der kun er Tale out smna Arealer, er
Jordkrumningen Umærkelig og volder ingen Ulæmpe oed
Kortlægningen. Anderledes derimod, nnnr det drejer sig
om et helt Lands Kortlægning. Hvis man her ikte tog
Hensyn til Jordkrumningen, vilde innn ikke kunne sætte de
enkelte Kortblade sammen til et samlet Kort over det
hele Land, idet der, naar Kortene skulle lægges ud i
samme Plan og sammenføjes, hist og her vilde komme
Gab imellem hem. Selv ved et saa lidet Land som vort
nlærkes Jordkrumningen; den er saa stor, at naar man
f. Ex. stiller sig paa Skagens Fyrtaarn og med en vandret stillet Kikkert sigter i Retning af Gjedser Odde, saa
stryger Kikkertens Sigtelinie i en Højde nf 11/8 Mil hen
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over Gjedser Fyrtaarn.
Selv om man stablede Hima
layas højeste Bjærg oven pan Skagens Odde og stillede
sig paa dets højeste Tinde, vilde man dog ikke ftan højt
nok til at se over Jordkrumningen til Gjedser, og en tilsvarende Krumning har Landet imellem Kjsbenhavn og
Blaavnndshnk paa Fyllands Vestkyst.

Flg. 1.
Jordkloden med en oinskrevc» Kegle.

For 1111 altsaa at faa Landet, I,uid Overflade saale
des danner ligesom en mægtig Hvælving eller Kuppel,
fremstillet paa et Kort i en plan Flade, tænker man sig
f. lLx. ferst Overfladen overfort paa en Keqleflnde (/* a
b c d i Fig. 1), der langs Breddecirkelen a b <• d netop

Terrænets Overførelse paa Kortet.
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berører Jordens Overflade og altsan maa tænkes sat
uden om Jordknglen som et stort Kræmmerhus, saaledes at
Keglens Spids P falder langt nde i Verdensrummet t
Forlængelse af Jordens Axe SN. Paa denne Kegleflade,
der kun har Cirkellinien a b c d til fcelles nred Jordens
Overflade, tænker man sig nu forst det hele Land Punkt
for Punkt fort over.
Til Brug ved denne Overførelse
har limit paa Jordoverfladen ndvalgt og afmærket en Del
faste Punkter (se Side 23) og dernæst beregnet disse
Punkters tilsvarende Plads paa Keglefladen, ligesom man
ogsna beregner Bredde- og Loengdecirklcrues Plads saa vel
pan Jordoverfladen som paa Keglesladen.
Der sker ved
Overførelsen cn lille Forskydning af de Dele af Landet, der
ligge i nogen Afstand fra den fælles Cirkellinie. Alen denne
lille Forskydning foregaar efter bestemte Love, og da det paa
gjaldende Stylte ns Kcglefladeil og nf jordoverfladen i For
hold til deres virkelige Størrelse tnn afvige lidt fra hin
anden, sna bliver Forvailstilingen af Laudets Onlrids og
Størrelse hin ringe.
s)(ii har Keglefladen i Modsætp
iiing til Kuglefladen ben Egenskab, at
den fail oprulles eller udfoldes i et
!\
Plan, imnr man skærer den op, t. Ex.
>
langs Linien a e P. Tænker limit sig,
nt vort Land dækker den Del af Jordi
>
fuglen, som er vrist pan Fig. 1 ved
Bogstaverne abki, sna have vi nn
e.
\
Vandet overfort paa den tilsvarende
mpm
Del ab g e af Keglefladen. Bed nu
nt oprulle bette Stykke Keglestade foregaar der ingen som helst Forrykkelse
9
as Forholdene, og vi have da vort Land Et Stykke af Keglefladcti,
fremstillet i en plan Flade(Fig. 2, a bge), udfoldet i Kortplanet.
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hvor alle Punkter have famine Afstand og Beliggenhed for
hinanden som paa Keglefladen, før den blev oprnllet eller
udfoldet.
Paa selve dette Kortplan kan man altsan ved nt gaa
ud fra faste Plinkter, der fra Jordoverfladen ere overforte
forst paa Keglesladen og dernæst paa Kortplanet, og til
hvilke Maalingerne i Marken støtte sig, udføre alle Opinaalingerne stylkevls, uden at der kommer Gab eller Overqribninger ved de opmanlte Stykkers Sammensætning.
(St saadant sammenhængende Landskabskort over
hele Landet vilde imidlertid paa Grund af den store
Manlestok blive alt for stort og uhandeligt (30 Alen
højt og 24 Alen bredt). Man deler det derfor ind i
mindre Kortblade, saaledes som ailtydet i Fiq. 2. Og,
da disse Kortblades yderkanter ere afsatte som „Rammer"
paa det Papir, der udleveres til Mnaleren, og hvorpaa
han indfører sine Maalinger i Marken, fan qjenflnder han
let ude i Terrænet sit Ntnaleblads Grænser.
De forskjellige Arbejder, ved Hjælp as hvilke denne
Overførelse fra det virkelige Jordsmon til Kortplanerne
Udføres, ere: Trekantmaaliugen (Triangulationen), Højde
maalingen lRivellementet) og Detailmaalingen.

Trekantmaalingcn.
Da der ved Detailniaalingen i Marken let fan
ophobe sig Fejl, der, efterhaanden som Rtaalittgeil næriicr
sig lættgcre og længere fra sit Udgangspunkt, kunne løbe
op til eil betydelig Sum, saa mon der ikke være nogen
stor Afstand mellem de faste Punkter, hvortil Detailmaalingen støtter sig. Det er derfor nødvendigt forud at
fastlægge paa Kortet et stort Ailtnl sikre Punkter, der let
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kunne gjenfindes i Terrænet, til hvilke Mnaleren kan af
stemme sin Maaling, og ved hvis Hjælp mulige Smaafcjl timnc udjcevnes. Tanken med Professor Bugges
Trekantmaaling var netop at tilvejebringe saadanne Punk
ter; men som vi tidligere have omtalt, hans Maalinger
tilfredsstillede ikke Rutideils ftrængere Fordring til Nøjag
tigheden. Generalstaben har derfor selv, som ovenfor sagt,
foretaget en Trekantmaaling. Et fortrinligt Grundlag
for denne havde man i den i Anret 1816 iværksatte
(Arndmaaling.
Formaalet for Gradmanlingen, der har sit Ravn
af, at man ved Maaling udfinder Størrelsen af Lænqdeog Breddegrader paa forskjellige Steder nf Jordkloden,
er et rent videnskabeligt, nemlig nt give en nøjagtig Bestemmelse af vor Jordklodes Størrelse og Form. Ifølge
sin Opgave num Gradmanlingen strække sig over store
Dele af Jordkloden under eet, ftørre end dm, vort Land
dækker. Som Følge heraf man den samlede Grndmaaling
for Evropa udføres stykkevis af hvert Land for sig og
samtlige Maalinger derefter sammenknyttes til et Hele.
Da nu den tyske Gradinaaling »anede vor Sydgrænse,
blev det nødvendigt, at vi satte en lignende i Gang, for
at Manlingernc fra Tyskland kunde fores videre over
Danmark til Sverriq og Norge.
Bed (^radmaalinqen bestemmer mnn ved Hjælp as
Trekanter, hvis Toppunkter vælges paa Landets højeste
Bakker, og hvis Vinkler inan maaler med stor Nøjag
tighed, Afstanden mellem langt fra hinanden fjævnebe Punk
ter i Landet. Derved faar man, naar tillige disse Punk
ters Længde- og Breddegrad maales, et sikkert Middel til
at beregne Længde- og Breddegradens Størrelse pan forskjellige Dele af Jordkloden og kan deraf atter beregne
Jordens Form, Omkreds, Overfladestørrelse, Kubikindhold
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og dens Tvcermaal i forskjellige Retninger. Skjont saaledes Gradinaalingen har et videnskabeligt Formaal, saa
cr den bog, foni vi senere skulle fe, oqsaa kominen Landets
topografiske Opmaaling til gode.
Gradinaalingen udførtes paa folgende Maade: Paa
Amager Fælled udnlaaltcs med overordentlig Nøjagtighed
Længden nf en Grundlinie eller Basis paa omtrent v]4
Mil. Paa denne Basis hviler den hele Maaling. Fra
(endepunkterne af Basis maalte mein Vinklerile mellem
Sigtelinierne til fremragende Punkter i Omegnen og opbyg
gede derefter ved fortsat Vlntelmaallnq et større og ftørre
Net nf Trekanter, hvis Siders Længde man, efterhaanden
som Pittkclmaalittgett skred frem, beregnede. Paa denne
Maade bl c d der fort hen over Landet et stort sammenhængende
Trekniltilet, hvis Hjørnepunkters Plads nøjagtig bestemtes,
og hvis Siders Længde bleve nøjagtig ildregnede. At det er
mægtige Trekantersmed-milelange Sider, der her er Tale om,
forstaar man let, unar det exempelvis ilcevnes, at der ligger
en Gradmaalingstrekant over iLjers Bavnehoj, Sainso
og Helgenæs, en anden over Ejers Bavnehss Bjærgelide
og Sainsø.
Det danske Gradmaalingsnet, hvoraf der paa Fig.
o med tykkere Linier er givet et Billede, strækker sig
fra Grundlinien (Basis) paa Amager over Øerne og
Fylland til Skagen. Det flutter sig mob Syd til den
tyske Gradmaaling bels ved et Trekantnet*) gjennem
Souderjylland, Holsteil og Lauenborg, dels ved et Tre
tantuet over Møen og Falster til Holsten og den prøjsiske
Kyst hinsides Osterssen. Over Oresnnd er vort Trekantnet end videre knyttet saminen ntcb den svenske (^radmaalings Trekanter.
*) 'Nettet knyttedes her til en i Holsten af Professor i Astronomi

Schumacher maalt Basis.

IN N SA

Fig- 3.

Gradmaalingens og Generalstabens Trekantnet.
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Den danske (Äradmaalinq, der ved Andree's simple
og geniale Losning as de herhen horende indviklede, geodæ
tiske Problemer i flere Henseender

er

bleven Forbilledet

for Udlandets Mnnlinger, blev udført meb en overordent

lig Omhu og Nøjagtighed.

for

Betydning

Den har haft en afgjøreiibe

i

Generalstabsmaalinger,

vore

hvilke

Gradttlaalingstrekanterne danne ligesoni ben faste Knokkel

bygning.
Paa

dette Orundlag

har nu (^euernlstabell

udført

Som det ses as Kortet (Fig. 3), er

sin Triangulation.

Generalstabens Trekantnet,

der paa Figuren er gjengivet

ved finere Linier, fra Gradmaalingens Trekanter ført ud
over det hele Land.

Foruden (Äradmaalingspunkterne er der ved

Gene

ralstabens Triangulation fastlagt:

pan Sjælland c. 40 Punkter
c. 30

„

Laaland

„

Fyn og Wro 15

i

Jylland

c. 50

„

Saa vel (Kradinnalinqcns som Generalstabens Punkter,

der alle have varig Betydning ikke

alene for fremtidige

men

Henseende,

Opmaalinger,

ogfan

som

i Almindelighed

har

man

sikret

med

saa

i

dybt

rokke bein.

geologisk

mod Ddelæqgelse,

svære

Jorden,

For

at

dels ved

at Stateil

ere funderede

Granitpiller,

som

at Frost

Overlast

og

ikke

kan

kunne benytte dem ved Mnalinger

paa lange Afstande har

iimn over Granirpillen rejst de

bekjendte timeglasformede Signaler af Tommer,

hver,

og

højeste Bakker,

dels ved at man har afmærket

har erhvervet Grunden,
PUnkterne

i

ligge paa Landets

der har rejst noget om i Landet,

som en

ofte vil have set

paa de hoje Bakker.

Som

Kortet

viser,

ere

Trekantsiderne flere

Mil
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lange,

og

det

for spredt tit,

forstaas

ling alene paa dem.

at

Trekantpunkterne

ligge

Man kan vel ved at tage Opstil

ling paa et Trekantpunkt
omkring dette,

da,

at man kan grunde den hele Detailmaamaale

den

nærmeste Omegn

men kommer man længere bort fra bet,

vil Terrænets bølgeformede Overflade, talrige Smaaskove

o. l. skjule det for Maaleren.
har

man

ud

Smaatrekanter,

fra

For at rande Bod herpaa

Trekantplinkterne

udlagt

et

Net

af

der sanledes udfylde de tomme Pladser

mellem de store Trekantsider.

Dette Arbejde i den saa-

kaldte triangulatoriske Placering) er altsaa en Art mindre

Triangulation,

Prøve.
større

as hvilken der i Fig. 4 er givet en lille

Den udføres paa en lignende Mande som den
—

dog at der ikke kræves saa stor Nøjagtighed

ved Maalingen —og dens Trekantpunkter mærkes med

Trcesignaler

af

lettere Konstruktion.

Men saa vel ved

dette Arbejde som ved - den egentlige Triangulation saft-
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lægges der desuden et stort Antal Støttepunkter, og her

til

vælges fortrinsvis iøjnefaldende Gjenstande,

kunne findes og gjenkjendes i Terrænet,

som let

saasom Kirker,

Spir paa store Bygninger, Vejrmøller, høje Fabrikskor
stene o. l.

Vi have nu set, hvorledes der over det hele Land er

fastlagt Punkter i Tusendvis, hvis Plads er udregnet og
nøjagtig indlagt paa Kortet, før den egentlige Opmaaling

begynder.

ved.

Men man er endnu ikke bleven ftonen be der

For at Detnilmaalingen kan gaa rast fra Haanden,

stal Mnaleren ikke være nødsaget til at spilde sin kostbare
Tid med at søge Forbindelse med fjcerne

liggende Punkter.

net,

eller ubekvemt

Tvært imod, han maa overalt i Terræ

hvor han finder det hensigtsmæssigt at tage Opstil-

ling med sit Maalebord, sinde faste Punkter, hvis Plads

er nøje udregnet,

og efter hvilke han uden Besvær kan

indstille sit Bord.

Al den Tid, som derved spares, kom

mer Detailmaalingeil umiddelbart til gode.

Til at vdfsre dette forberedende Arbejde
Generalstaben 1—2 Somre,

udsender

før en Egn stal opmaales,

Officerer og Underofficerer, fom ved Hjælp af de tidligere
nævnte Trekailtpunkter fastlægge pan Kortet en Række Bi

punkter paa bekvemme Steder, som let kunne gjenfindes af

Maaleren, saasom Hjørnerne i Byskjellene, Kæmpehøje o. l.
Disse

Bipunkter

(de

saakaldte

Placeringspunkter

eller

Punkter as 5te Orden) udlægges med en indbyrdes Af
stand af gjmnemsnitlig 2000 Al. eller i et Antal af 16
—20 paa hver Kvadratmil og mærkes i Terrænet med

en kort i Jorden nedrammet Pæl (Placertngspæl).

Tillige

med de tidligere nævnte Trekantpunkter og de andre faste
Pllnkter, hvis Plads er beregnet, indlægges de i Forvejen

paa det Papir, Maaleren spænder ud over sit Bord, og paa

hvilket han indtegner sine Maalinger, og man forftaar nu

2
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let, at noget af det første, han maa gjsre, naar han har
faaet sit Terræn tildelt, er at opsøge sine Placerings
pæle i Marken.
Vi have saaledes fet, nt den hele Trekantmaaling
omfatter følgende faste Punkter:

I.
II.
III.
IV.
V.

Gradmaalingspunkterne,
Generalstabens Trekantpunkter,
De fra de ovennævnte udlagte faste Punkter,
Den trinngulatoriske Placerings Punkter,
Placertngspælene.

Med Undtagelse af de under III. nævnte findes alle
disse Punkter afmærkede i Terrænet og indlagte paa
Kortet, forinden Detailmaalingen tager sin Begyndelse.
De to fyrste Arter ere beregnede med en overordentlig
Nøjagtighed og afmærkede paa en saa varig og solid
Mcrade, at de kunne bevares i Aarhundreder til bedste
for vore Efterkommeres Maalingcr.

Hojdemaalingen.

Forinden vi gaa over til Detailmaalingen, flulle
vi give en kort Oversigt over de Hojdemaalinger (Rivellementer), som foretages af Generalstaben, og som have
til Hovedformaal at afgive Grundlaget for den fuldstæn
dige Fremstilling af Landets Højdeforhold.
Som bekjendt kan man maale Højder ved Hjælp af
Barometret, hvilket beror paa, at Lufttrykket aftager efter
en vis Lov, jo højere man kommer op fra Havets Over
flade. Denne Methode er imidlertid Usikker, naar Højderne
som i vort Land kun vexle nogle Hundrede Fod; den
giver derfor unøjagtige Resultater. En anden Methode
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(det

saakaldte

Nivellement),

trigonometriste

hvor

man

sigtede til Toppen af fjcerne Punkter og iagttog Sigte

liniens Afvigelse fra den vandrette Linie, gav vel nøjag
tigere Resultater.

Men da den kræver særlig gnnstige Vejr-

og Belysningsforhold og medfører omstændelige Kikkert
iagttagelser

Beregninger

og

itben

tilsvarende Nøjagtig

hed, bruges den i Regelen kun ved geografiste Opmaalinger til hist og her at maale enkelte fremragende Bjærg-

toppes Højde,

Maalinger.

ikke derimod ved de egentlige topografiske

Allerede i Aaret 1850 opgav man den her

i Landet som alt for omstændelig og dog ikke tilstrækkelig
nøjagtig.

Man gik derfor

over

til

den

nu

brugelige

Methode, at anvende vandret Sigte og tage korte Af
stande mellem Punkterne.

Man naaede derved en langt

større Nøjagtighed i Maalingen,

af

de

korte Sigter

nndgik

de

idet man ved Brugen
fra

Lysbrydningerne

i

Atmosfæren» stammende Fejl.
Dm

Fremgailgsmaade*),

som

Geileralstabm

har

fulgt ved sine Hojdemaalinger, er følgende:

Fra Vandstandsmærket eller daglig Vande i en Havn
som Udgangspunkt (Nulpunkt) fores der en Hovednivellementslinie ind gjennem Landet til Vandstandsmærket i

en anden Havn.

Man nivellerer altsaa med vandrette

Sigter fra Punkt til Punkt, og som Bevis for, at Ni-

vellementet er rigtig udfort,

skal man ved Afstemniilgen

til det andet Bandstandsmærte have en Højde, som er O

Fod.

Kan Linien ikke fores fra Havn til Havn,

føres

den rundt i eii Kreds tilbage til sit Udgangspunkt, eller

*) De Nivellerinstrumenter, som bruges i det daglige Liv af Laudmaalere, Engvandingsmestre og Ingeniører, forudsættes btfjeiibte,

og da Generalstabens ere konstruerede efter samme Princip, forbigaas Beskrivelsen af dem.
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den fsres hen til og stemines af ved et Punkt af en tid
ligere maalt Linie. Endelig kan ogsaa en Nivellements
linie føres fra et Punkt i en tidligere maalt Linie til et
Punkt i en anden ligeledes tidligere inaalt Linie. Hovednivellementet ftal udfores med saa stor Nøjagtighed, at
Fejlen paa de enkelte Punkter ikke overstrider l/8 Tomme.
Disse Hovedlinier fores i Reglen frem ad vore
Amtsveje, og som faste Punkter, hvis Højde opbevares,
bruger inan Grundsten i ftørre Bygninger, Milesten,
Vejsten, Broer, Stenkister o. a. l. solide Punkter. Paa
denne Mnade overspændes det hele Land med et Net as
Hovednivellementslinier, hvis Højde over Havet mail Punkt
for Punkt fjender. Ude i selve Marken indføres Maalingen i en Journal, der saaledes kominer til at indeholde
en Fortegnelse over Linierne, en nøjagtig Beskrivelse af
alle Punkterne og en Angivelse af deres Højde i Fod,
Tommer og Linier. For at gjsre det letteroat gjenfinde
Punkterne ved senere Maalinger, som ftulle støtte sig dertil,
mærkes de nteb et rødt Kors.
Frn Punkterne i disse Limer ndgaar nu det Rivellement, soin benyttes ved selve Detailmnalmgen. Dette
— det saakaldte Brigadenivellement — følger især
Sognevejene, nndertiden bog ogsaa private Beje. Fremqangsmaaden ved Arbejdet er en lignende som ved Hovednivellementet. Der vælges fortrinsvis faste Punkter, saasom Broer, Dceksten i Stenkuler og andre store Steil i
Vejkanterne. Hvor saadanne Punkter ikke kunne findes i
tilstrækkeligt Antal eller bekvemt beliggende, rammes der
Pløkke i Jorden, i Vejknæ, tilstødende Skjeh Diger,
Grøfter o. 1. Punkter, som let • kunne gjenfindes as
Maaleren.
Der fores i Marken en lignende Journal
over. Linierne og deres Punkter som ved Hovednivellementet.

Højdemaalingen.
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Brigadenivellementets Net af Linier qjøres fan tæt,
at der kommer 150—200 Punkter paa hver Kvadrat
mil. Nøjagtigheden maa være saa stor, at der ved Af
stemningen af en Linie, der er 1 Mil lang, kun maa
være en Fejl af 2 Tommer.
Paa Grundlag af Hoved- og Brigadenivellementet
udfører sna Maaleren selv Detailnivcllementet.
Hvorledes Fremgangsmaaden er ved dette Arbejde, vil
blive omtalt senere. Kun sna meget skal siges her, at
Maaleren ikke ganr frem i Linier, men at han derimod
fra sine Maalestatioiler oversaar sit Terræn med en
Mængde nivellerede Punkter (Koter) med en indbyrdes
Afstand af 100—300 Alen, alt efter Terrænets mere
eller mindre bakkede Overflade. Især maalcr han Højden
af Bakketoppe, Højdedrag, Dalstrøgenes Bund, Veje og
Vandløb, Mose- og Engkanter, Hjerner af Gaarde o. l.
Punkternes Højde indføres i Journalen (Kotebogen) og
skrives tillige umiddelbart paa selve Kortet, og de tilsva
rende Steder i Marken mærkes med et lille Skrabejærn
med ombsjet Blad.
Paa de nivellerede Punkters Højde maa der ikke
være l/2 Fods Fejl. Hvorledes de benyttes til den fuld
stændige Fremstillmg af Terrænets Højdeforhold, vil blive
omtalt ved den egentlige Detailmaaling.
Prcecisionsnivellementet. Forinden vi forlade
dette Afsnit om Hvjdemaaling, skulle vi kortelig omtale
et Rivellementsarbejde, som vel paa Grund af Forholdene
er kommen til at staa noget løsrevet over for de tidligere
nævnte Højdemaalinger, men som i og for sig frembyder
selvstændig Interesse dels derved, nt det ligesom danner
et Sidestykke til Gradmaalingen, dels ved at denne
Maaling knyttes til lignende Hsjdemaalinger i Nabo
landene.
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Som det ses af Navnet, er der ved Præcisionsnivellementet lagt særlig Bcegt vaa Nøjagtighed i Udførel
sen af Maalingen. Anledningen til, at Arbejdet fom i
Gang her hjemme, var følgende. Ved Maalingen as nogle
Hovednivellementslinier i Jylland viste der sig ved Af
stemningerne en ftørre Uoverensstemmelse mellem Højden
af Vandstandsmcerkerne i forstjellige Havne end ben, der
kunde antages at hidrøre alene fra tilladeligeFejl ved de
benyttede Rivellerinstrumeilter. Der maatte saaledes være
nogen Forstjel imellem Vandstandsmcerkerne, som formentlig stammede fra, nt man i Fjordene og ved det aabne
Hav bedømte Middelvandstanden noget forskjelligt.
For at undgaa en saadan, for nøjagtige Højdemaalinger skadelig Fejl befluttede Generalstaben t 1874 at
grunde alle fremtidige Hojdemaalinger i Jylland paa
Vandstandsmærket i Aarhus som det, der maatte anses
for det nøjagtigste. Men for at det skulde lade sig giøre
saaledes at føre Nivellementet den lange Vej fra Aarhus
Havn til de fjcrrneste Udkanter af Jylland, inaatte der
anvendes en særlig Omhu paa dets Nøjagtighed og paa
at bevare de maalte Højdepunkter mod Sdelæggelse og
Forstyrrelse. Man anskaffede derfor særegne fintmærkende
Nivellerinstrumenter, med hvilke der førtes Prcrcisionsnivellementslinier fra Aarhus Havn otier Randers, Hobro,
Aalborg, Thisted, Oddesund, Skive og Viborg tilbage til
Aarhus.
Med hvor stor Nøjagtighed denne Maaling
blev udført, ses deraf, at da de 50 Mil lange Nivellementslinier stennnedes nf ved Udgangspunktet i Aarhus,
var den samlede Fejl, som havde ophobet sig nnder
Maalingen, kun løbet op til x/2 Tomme, og man forslaar
heraf, hvor nøjagtigt det Grundlag har været, paa hvilket
de efterfølgende Højdemaalinger støttede sig.
Nu da Geueralstabsmaalingerne i Jylland ere af-
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strittede og Prcrcisionsnivellementet altsaa ikke behøves
mere dertil, har man henlagt dette uilder Gradmaalingen,
der som et rent videnskabeligt Arbejde er Underlagt Kultusministeriet, og man er nu i Færd med at udfore
Linier, der skulle knytte det danske Præcisionsnivellement
til det prøjsiske. Naar dette er sket, er det Planen nt
føre det til forskjellige næb Bandstandsmaalere forsynede
Havne i Jylland, nemlig -Fredericia, Esbjerg, Aarhus og
Hirtshals, fra Jylland over paa Fyn og derfra videre
over Sjælland til Oresund. Herfra stal det knyttes til
det svenske Nivellement, som ventelig en Gang ad Aare
gjennem Rusland og Finland forbindes med det tyske.
Raar dette en Gang sker, vil altsaa hele Ostersøen
blive omkranset af et sammenhængende Prcrcisionsnivelle-

mentsnet.
Paa lignende Maadc som ved Gradmaalingspuntterne seger man at bevare de kostbare Rivellementspunkter
for Efterkommerne.
I geologisk Henseende venter man
sig stort Udbytte af dem, idet de tillade, at man meget
nøje ved fremtidige Maalinger nf de samme Punkters
Højde kan kontrollere Landets Hævning og Sænkning gjen
nem Tiderne.

*).
Detailmaalingcn
Det Papir, som Manieren forinden Maalingen
sætter fast paa sit Maalebord, og svin ndgjsr en Del af
det Side 17 nævnte Kortplan, er, som tidligere omtalt,
i Forvejen bleven forsynet med Kortrammer, faste Orien*

Bed Generalstabens Maalinger

og

Kort benyttes TidelSmaal:

1 Fod — 10 Tommer, 1 Tomme — 10 Linier.

I de senere

Aar har Staben dog begyndt at anvende Metermaal.

T. Pryh: Bort Lands Opmaaltng.
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teringspunkter og Nivellementsplinkter.

ganske let aftegnet Kopi af

forsynet med en formindsket,
vedkommende Bymarks

Tidligere var det
Denne Aftegning

Matrikelkort.

tjente kun til foreløbig Vejledning for Maaleren, idet han

derved let kunde finde Grænserne for det Stykke Land,

han skulde maale.

hvorved

Hver Bymark maaltes nemlig for sig,

man tillige

opnaaede den Fordel,

nt Maaleren

og hans Folk i Regelen kunde søge Kvarterer midt paa
I de senere Aar har mon imidlertid op

deres Terræn.
givet

denne

„hvidt Papir",

arbejder nu paa

og

af Matrikelkortet,

Aftegning

der

Maaleren

forsynet

er

med

Rammer og faste Punkter.

Maalebordet staar, som vitst pan Fig. 5, pan et
Træstativ.

Ved Hjælp

nf de 4 Stillestruer a a stilles

Bordpladen B B nøjagtig vandret efter en Libelle (Va

terpas) n
Bordet

og fastholdes i sin Stilling ved Klemflruen c.

stilles

med

Maalebladets Rammer

i

ben

nøj

agtige Retning ved Finskrnen b.

som

Kikkerten,

bruges

linealen,

fordi

dens

Fod

II

er

ved Detailmnalingen,

paa Fig. 5 viist staaende paa Bordet.

Dm kaldes Kikkert

bruges

som

Lineal

ved

Maalingen, eller Universaldioptren, fordi den kan bruges
baade til Højde- og Lceugdemaalinq.

Linealen II kan sænkes og hæves lidt over Bordet

ved

Skruerne s s.

Oven

paa

Linealen

staar

Libellen

i Vaterpas > n (et lukket (Älasror, der er næsten fyldt med
Binaand, saa at der fremkommer en lille Boble).

Libellen

tjener til at stille saa vel Bordet soul Kikkerten vandret.
Paa Linealen staar en gnffelformet Opstander med

Tappelejer, hvori Kikkerten kan vugge om en vandret Omdrejningsaxe o.

Bagtil pan Linealen staa

to Messing

buer g g, mellem hvilke Kikkertens bageste Ende kan bevæges

op og ned.

Paa Buen til venstre findes en Inddeling.

!Fig. 5.
Kikkertlineal og Maalebord paa S ta tiv .
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Kikkerten K K har indvendig et Traadkors med en

vandret og en lodret Traad af Silkeormespind.

Midt

punkterne af det forreste Kikkertglas og af Traadkorset danne
Kikkertaxen eller Sigtelinien.

Linealkanterne,

Kikkertaxen er parallel med

naar Kikkerten er stillet mb paa den før

nævnte Inddelings Nulpunkt.

Naar altsaa Linealen ved

Hjælp af Libellen stilles vandret, bliver Sigtelinien sam

tidig vandret.
Traadkorset har, som ovenfor sagt, en lodret Traad
og en vandret Mtdtetraad.

Foruden denne sidste sindes der
Midtetraaden og en

endnu 2 vaildrette Traade i Kikkerten.

af de andre vandrette Traade bruges til at maale Afstanden
Sigter man nemlig paa en lodretstaaende Maale-

med.

som er inddelt i Fod og Tommer,

stang (Stadie),

er

klart,

det

at jo

saa

længere borte Maalestangen staar,

desto større et Stykke ser man af den imellem de to

Traade.

Man kan altsaa, naar man paa Stadiet aflæser

et vist Antal Fod og Tommer,

let beregne,

hvor langt

det staar borte, d. v. s. finde Afstanden.
Man stiller sin

Højden maales paa følgende Maade.

Kikkert paa Rul og sin Lineal nøjagtig vandret;
sigter

dernæst paa et Stadie,

der holdes

af

man

en Med

hjælper, paa et kjendt Nivellementspunkt, hvis Højde f. Ex.
er

226/3,

og man

aflæser

paa

Stadiet,

at Midte

traaden træffer del i en Højde af f. Ex. 10/2 over dets
Fod.

Da nu Sigtelinien er vandret, saa forstaas det let,

at den — altsaa
226/3 +

ogsaa Kikkerten —

10/2 eller 236/5

har en Højde af

over Havet.

Med denne

Kikkerthsjde af 236/5 gaar man over til Maalingen af

andre Punkters Højde.

Man lader Stadiet stille op paa

et saadant Punkt, hvis Højde man vil maale, sigter atter
paa det med vandret Sigtelinie og iagttager, at Midte
traaden f. Ex. afskærer 2/1 fra Stadiets nederste Ende
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Man flutter saa heraf, at Punktets Højde er

at regne.

236/5

eller 234/4

--- 2/1

Man

o. s. fr.

nivellerer

altsaa med Kikkertlinealen aldeles paa selvsamme Maade

som beit, der bruges ved de sædvanlige vel kjendte Nivellerinstrumenter med vandret Sigte.

kan

Man

ogsaa — hvad der er meget

imidlertid

hensigtsmæssigt i bakket Terræn — nivellere med skrant

idet

Sigte,

da benytter Inddelingen paa Buen g.

man

Man maaler

førft Afstanden

saa

(efter at Linealen

kerten

til Punktet og finder,

derefter indstiller man Kik

at den f. Ex. er 250 Alen;

stillet vandret),

er

f. Ex. paa

Jnddelingsmcerket 6 over.Nulpunktet, og iagttager da, at

Midtetraaden

afficerer s. Ex.

8/4

af Stadiet frei

dets

Nu er Buens Inddeling beregnet saale-

Fod at regne.

des, at naar Kikkerten er stillet paa Mærke 1, 2, 3 osv.

. . . 6, 7 osv., saa skraaner Sigtelinien paa en Afstand
af 100 Alen

henholdsvis

70' osv. nedad.

30' osv. . . . 60',

20',

10',

Havde nu Afstanden til Stadiet netop

været 100 Alen i det oven nævnte Tilfælde i Stedet for 250

saa vilde Stadiets Fod have været 60'

Alen,

-f-

8/4

Da imidlertid Afstanden

eller 68/4 under Kikkerten.

Virkeligheden var 250 Alen,

i

san mna Sigtelinien have

sænket sig 2y2 Gange mere end paa 100 Alen, og i Stedet

for 60' + 8/4 faar man altsaa 2l/2
eller 158/4;

saa meget ligger altsaa Punktet lavere

Er Kikkerthojden som før 236/5,

Kikkerten.

altsaa

X 60' -s- 8/4

Punktets

Højde

over

Havet

236/5

end

saa bliver

4-

158/4

eller 78,'1.
Med Universaldioptren
maale Højder

og

Bakker og i Dale

kan

man

saalcdes samtidig

Afstande til Punkter,

og

indtil

en Afstand

der

ligge

paa

af 600— 700

Alen fra Stationen.
Af

andre Redstaber,

som Maaleren

bruger,

stal

Detailmaalingen.
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foruden det tidligere omtalte 13' til 15' høje Stadie
nævnes Bussolen (eller Kompasset), som bruges ved
Maalingen inde i tætte Skove til at stille Bordet ret i
Nord og Syd, Solskjcermen, en paa en høj Stok an
bragt stor Lærredsparaply, som fæstes til Jorden ved
Snore, samt Haandniveanet, et lille Haandnivcllerinftniment, som hverken har Kikkert eller Libelle og kun
bestaar af et Lod med en vandret Tvcrrstnng med to
Sigtepunkter.

Fyrste Overgang over Terrænet.

Manieren vælger først fine Stationer paa passende
Oversigtspunkter, som han efterhaanden fastlægger paa
Kortet ved Hjælp af de dcrpaa iildlagte faste Punkter
og med en indbyrdes Afstand af 1OOO til 1200 Alen, alt
efter Terrænets Overskuelighed. Naar han har mærket
Stationerne ined Asstikningsstokke med smaa Flag, begynderhan paa før fte Overgang (eller, som den kaldes, Koteringen).
Han tager Opstilling med sit Bord paa en Station, ind
stiller sit Kort i de rette Verdenshjørner efter de faste
Punkter og indlægger med Universaldioptren Punkter
ved de Terrcengjenstande omkring Stationen, som skulle
medtages pan Kortet; han aflægger og mnaler Højden
til en Række Pnnkter, saaledes som vi ovenfor have be
skrevet ved Detaililivellementet. Bed paa denne Maade
at gaa fra Station til Station faar han sit Kort tæt
oversaaet med Punkter og „Koter", som han lader af
mærke i Terrænet med Skrabejcerneh og som saaledcs ere
tilstede i rigeligt Antal, naar han senere skal tegne Kortet
færdigt.

L. Prytz: Vort Lands Opmaaling.
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Anden Overgang over Terrænet.

tager

Maaleren

det fast

spænder

at

nu

haandtere ved

af

Kortet

Maalebordet

og

der er lettere

for ham

Terrænets Indtegning (etter,

som den

i en Mappe,

Han benytter hertil hverken Maale-

kaldes, Kvoteringen).

borb eller Kikkert; men ved at gaa fra Punkt til Punkt
skridter han sig til alle Længdemaal, som skulle indlægges

paa

Kortet,

tegner

og

saaledes

alle

Terrængjenstande

(„det lineære") ind og paafsrer saintidig Signaturer for

Skov, Eng, Mose, Hede osv.,

alt hvad der nu findes

pna hans Terræn.

Det største Arbejde

—

især i det

meget

bakkede

Terræn — har han dog med at gjengive Højdeforholdene,
hvortil han bruger Haandniveau og Stadie i Forbindelse

ined Afskridtning.

Skjønt de talrige Højdepunkter,

som

han ved fyrste Overgang har indlagt paa sit Kort, i og
for sig gjengive Højdeforholdene,
endnu

fuldstændigere

og

skal han

dog give en

mere anskuelig Fremstilling af

Terrænformerne.

Dette
Linier,

sker

ved Hjælp

af sammenhørende,

de saakaldte Hsjdekurver,

paa Kortet.

Bed med Haandniveau

krumme

som han indtegner

og Stadie at gaa

fra Kote til Kote finder han i Marken og aflægger paa
sit

Kort

et Antal Højdepunkter,

tæt ved hinanden,
Havet f. Ex. 230'.

som ligge

tilstrækkelig

og som alle have famine Højde over
Naar han dernæst forener alle disse

Punkter ined en fortløbende krum Linie, saa har han der
med fundet 230 Fods Kurven, d. v. s. den Linie i Ter

rænet, som skiller mellem del Terræn, der er lavere, og
det Terræn, som er højere end 230'.

Det forstaas let,

at en saadan Linie maa bugte sig ud og ind efter Ter

rænets Form og til sidst løbe tilbage i sig selv.

3o tættere
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disse Hsjdeknrver lægges, d. v. s. jo mindre den lodrette

mellem de vandrette Snit gjenneni Ter

gjsres

Afstand

rænet, jom fremstilles ved Kurverne,

desto fuldstændigere

bliver Terrænformerne selvfølgelig fremstillede.

Men for

ikke at overlæsse Kortet tegnes der kun Kurver ind for
hver 5 Fod, Terrænet ftiger, nemlig alle dem, hvis Højde

(de saa-

over Havet er O, 5, 10, 15, 20, 25 Fod osv.

kaldte 5 Fods æquidistante Kurver).

Hsjdeknrverne kunne tænkes at fremkomme ved vand
rette Snit gjennem Bakkerne, del ene Snit 5 Fod højere
Skar man saaledes 5 Fod af Toppen af

end det andet.

en 255 Fod

bøj Bakke,

vilde 250 Fods Kurven frem

komme langs Kanten af Afskæringen; star man atter 5 Fod

af, vilde mail faa 245 Fods Kurven frem osv.
Ogsaa

ved

sig

forestille

en artben Sammenligning

Hojdeknrvernes

Fremkomst.

Kurve har en Højde af O Fod,

mellem

linien

det

kunde
Den

d. v. s. den

faste Land og det

man

laveste

er Skille

salte Band

eller

For nu at faa 5 Fods Kurven tænker

selve Kystlinien.

man sig, at Havet steg 5 Fod over dagligt Bande; der

fremkommer derved en ny Kystlinie illden for den ældre,

og denne Linie vil skille mellem det Terræn, der er højere,
der er lavere end 5 Fod.

og det,

Linie paa Kortet,

Tænker
Fod

Drages

nu

denne

fremstiller den altsaa 5 Fods Kurven.

man sig saaledes Havet stige

i Spring paa 5

og Kystlinien afsat paa Kortet for

hvert Spring,

lige indtil Ejers Gavnehøj var sat under Vand, saa vilde
man faa et fuldstændigt og nøjagtigt Billede af alle Lan
dets Højdekurver.

Ved

denne Forestilling

om

Kurvernes

Fremkomst

som tænkte Kystlinier forstaar man let, nt, hvor Terrænet
er stejlt,

gaa

Kurverne paa Kortet

hvor Terrænet er fladt,

tæt

ved

hinanden,

bliver der stor Afstand mellem
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dem. Den enkelte Kurve kommer som oftest til atAugte
sig stærkt ud og ind; hvor der er mange Smaabakker i
Terrænet, fremkommer der mange smaa kredsformede
Kurver: hvor derimod dybe Dale med stejle Sider skære
sig ind i Højdedragene, fremkommer der tætte, bugtede
Bundter af Kurver o. s. fr.
Der fordres ved Kurvernes Indtegning en Nøjag
tighed af 1 Fod i Højden, d. v. s. ved Revisionen af
Maalingen maa de paa Kortet indtegnede Kurver i det
højeste afvige 1 Fod fra Virkeligheden.
Efterhaanden som Maaleren bliver færdig med 2den
Overgang i Marken, rentegner han det opmaalte, idet
han trækker Tegningen op med Tusk og Farve, hvorefter
hans Maaling, naar det hele Terræn er færdigmaalt og
rentegnet, proves ved at maales ester i Terrænet.
Selv i temmelig bakket Terræn kan en ovet Mnaler,
der har Blik for Terrænformerne, særdigmaale 100 —
120 Td. Land om Dagen.

Navnene paa Kortet.

En as de vanskeligste Opgaver ved Kortenes Ud
arbejdelse er at saa det sproglige Materiale med derpaa
og at faa det i den rette Form. Stoffet til de Navne,
som sknlle indføres paa Kortene, indsarnles især af
Detailmaalerm.
For at lette ham dette Arbejde og
tillige for at skaffe de nødvendige Oplysninger og Berigtigelser medgives der ham en Fortegnelse over alle de
Navne, som ere opførte paa ældre Kortvcerker eller fin
des i topografiske Beskrivelser af den paagjældmde Egn.
Efterhaanden som Manieren indsamler sit Navne-
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materiale, opskriver han paa sin „Navneliste" alle de
Navne, som han hyrer brugt af Egnens Folk om de
Terrængjenstande, hon medtager paa Kortet. Han skal
gjengive Navnet i ben Form, hvori han modtager det fra
Beboerne, og ftal forn den den stedlige Udtale paa sin
Liste gjørc Rede for, hvilkeil Gjenstand der svarer til hvert
Navn, samt tilføje nndr- Oplysninger, han kail skaffe
til Veje.
Da ikke alene Byer, Gaarde og andre Bygninger,
Skove, Enge, Moser, Bandløb, Heder, Bakker og Høje
have stedlige Navne, oq da der ofte paa den enkelte
(Naards Jorder kan forekomme Benævnelser, som have
holdt sig og c t c vcdblevne at være i Brug, endog efter at
ben tilsvarende Gjenstnnd har mistet den til Navnet sva
rende Ejendommelighed eller helt er forsvunden, og da
Mnalerne i det hele taget indsamle Stoffet med stor
Omhn og -Fuldstændighed, saa forstaar man nok, at der
efterhaanden i den topografiske Afdelings Arkiv er blevet
indsamlet et omfattende sprogligt Stof, som, nanr det
bliver bearbejdet af sprogkyndige Videnskabsmand, vil
fnnnc kaste Lys over Folkets og Sprogets Historie.
Blandt de af Maalerne hjembragte Ravne gjores
der et passende Udvalg, da de ikke alle kunne faa Plads
paa Kortet uden at overlæsse dette. Herved medtages
fortrinsvis de Ravne, som have Betydning i topografisk
og militær Henseende, hvorved man især har for Oje, at
den Fremmede, som med Kortet i Haanden kommer til
Egnen, skal kunne finde sig til rette.
Foruden Navnene paa de ovenfor nævnte ftørre
Terrængjenstailde optages ogsaa paa Kortet Ravne for
nogle Ojenstande, der ikke gjengives ved en særlig Siqiiatur, saasom Prcestegnarde, Skoler, Folkehøjskoler, Smedjer,
Kroer, Teglværker, Landingssteder o. a. L, ikke at tale om
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alle de Gjenstande, der have særlige Signaturer, saasoul
Færgesteder, Vad, Spange, Baud- og Vejrmøller, Mile
stene, Ruiner, Borqvolde, Stendysser o. a. l.
Større Vandløb, hvis enkelte Strækninger ofte have
særskilte, rent stedlige Navne, faa paa Kortet et fcelles
Navn, og man vælger i Reglen hertil det, som Vand
løbet har ved sit Udløb, forbi det her er mest anseligt,
og Navnet derfor er videst kjendt. Dette Navn føres da
op langs Vandløbet lige til dettes fjærneste Kilde.
Den kritiske Gjmucmgang af Navnematerialet og
Valget af Navnenes endelige Form udføres af særlig
dertil uddannede Officerer. Der frenlbyder sig imidlertid
her nogle Vanskeligheder, ikke saa meget ved Afgjørelsen
af, hvilke Navne der skal medtages paa Kortet, som
hvilken Skrivemaade der skal følges. Efter t tidligere Aar
at have vaklet en Del imellem ældre og nyere Skrivemaader for Navnene har Generalstaben endelig funden
en fast og praktisk Regel for Navnebehandlingen, nemlig
al Navnet skal strives saaledes, at det først og fremmest
er topografisk rigtigt stavet, d. v. s. at den Fremmede,
der efter Kortet ndtaler et Navn, strax kan gjøre forstaaeligt for Egnens Folk, hvad han mener, og at han,
naar disse nævne ham et Navn, strax kan finde det igjen
paa Kortet.
Fndenfor deilne Begrænsning folges der
næst den Regel, at Navnet saa vidt muligt skal være
etymologisk rigtig stavet, d. v. s. henføres til sin Op

rindelse.
Et lille Exempel vil belyse disse Reglers Anvendelse.
Hedder en By t. Ex. Kjellerup, saa er det klart, at Lyden
af dette Navn er den samme, om Byen strives Kjellerup,
Kjelderup, Kjællernp, Kjcelderup, Kellerup, Kællerup o. s.
fr., saa at alle disse Skrivemaader i topografisk Hen
seende er lige brugelige; man kan altfcm uden Skade for
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Kortets Brug blandt disse mange Skrivemaader vælge
ben, som i hvert enkelt Tilfælde svarer bedst til Navnets
Oprindelse.
Som Vejledning til Navnebehandlingen samles af
gamle Skrifter og ældre Kort de Skrivemaader, Ravnene
have haft i Aarhundredernes Lob, og de sammenholdes
dels indbyrdes og med den Forin, Ravnet har i vor Tid,
dels med den Udtale, som Egnens Folk bruge, og som
ofte stemmer særdeles godt netop med de ældgamle Skrivernaader. Bed at gjennemgaa vore Stednavnes Omvexlinger i Tidens Lob ses det, at det især var i det 16.
Aarhundrede, at Navnene bleve fordrejede. Det synes, som
om Præsterne efter Refornlationen ogsan have haft Lyst
til at reformere Navnene, men at de ikke have haft syn
derligt Held med sig. Deres Kjeildskab til Oldsproget
har været alt for mangelfuldt, og mange af Oldsproqets
Ord vare den Gang gaaede ud as Sproget; de have saa,
ofte i den Hensigt nt skaffe Mening i Navnene, ligefrem
forvansket dem. Til andre Tider, navnlig i forrige Aarhnndrede, antog Navnesorvanskningen et afgjort tysk Sving.
Naar saaledes pan ældre Kort, i Kirkebøger og andre
officielle Dokumenter Skovstrup skrives som Schoustrup,
Novling som Neufling, Soften som Zeuthen, Brabrand
som Brabant, saa vidne flige barbariske Skrivemaader
om en afgjort tysk Smagsretning.
Men til Held for
Bevarelsen af vore gode, gamle Stednavne har Bondm
med Sejghed holdt fast ved den gamle Udtale og har
ladet Præst og Svrighed strive, hvad de vilde.
Vil man gaa Navnene grundig efter paa General
stabskortene, saa vil man sikkert nødsages til at indrømme, at Staben har indlagt sig Fortjeneste ikke alene
ved at bevare for Eftertiden en Række interessante Sted
navne, som vare i Færd med at forsvinde, men ogsaa
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ved at iføre mange gamle danste Stednavne, der vare
blevne fortyskede eller paa anden Maade forkvaklede, deres
ceqte danske Dragt.
Baade i topografisk og sproglig Henseende have
Landets Præster, men ogsaa enkelte andre fyndige Mcend
rundt om i Landet, ydet Generalstaben en værdifuld Hjælp
ved Navnebehandlingen. Naar nemlig Maalerne om Efteraaret ere komne hjem og have afleveret deres „Navnelister", blive, saa snart Kortets Udarbejdelse er kommen
godt i Gang, de saakaldte „Præstebreve" udsendte til
Præsterne i de Egne, som i Sommerens Lob ere blevne
opmaalte. Præstebrevet indeholder en Række almindelige
Spsrqsmaal om Navnene og er ledsaget af et foreløbig udarbejdet Kort (Maalebordsblade) over Pastoratets
Sogne med de Navne paa, som man agter nt optage
paa Kortet i dets endelige Form. Præsten gjsr saa, støttet
til de Oplysninger, som han tnn skaffe siq ved Herlvendelse
til Sognets Folk, sine sproglige og topografiske Bemærk
ninger , som ofte indeholde værdifulde Oplysninger og
Berigtigelser, og Staben faar derved tillige en Slags
Garanti for, at de Navne, Kortet indeholder, faa den
rette Form; men som Fslge af disse Berigtigelser kan
det ske, at mkelte Navne strives anderledes paa de senere
Udgivne Kort end paa Manlebordsbladene.
Skjont Generalstabens Behandling af vort Lands
Stednavne saaledcs udsyres efter snilde og praktiske Regler,
har den dog mødt ikke faa Indvendinger, som imidlertid
ved nærmere Eftersyn og Overvejelser stadig vise sig
Ugrundede. Vel er det saa, at Generalstaben i den korte
Tid, Professor N. M. Petersen var dens sprogkyndige
Raadgiver i Navnebehandlingen, imhertibeit gik for vidt i
Retning nf at' drage de gamle Skrivemander frem. Men
gaar man de sjællandske Stednavne efter, som N. M.
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Petersen har behandlet, saa vil det vise sig, at det i
Virkeligheden kun er nogle ganske faa, mod hvis Form
der kan rejses retmæssige Indvendinger (t. Ex. naar
Hssterkjøb er bleveil skrevet Hustrukjsb).
Efter at de
faste Regler for Navnebehandlingen ere blevne vedtagne,
vil man vanskelig kunne paavise et Navn, som ikke er
skrævet i den rette Form.

Kortenes endelige Udarbejdelse.
Som vi tidligere have set, hjembringe Maalerne fra
deres „Sommerkampagne" en Samling Maaleblade
tidligere de saakaldte „Byblade" —, som imidlertid endnn
ikke egne sig til Udgivelse i Trykken. Dels er deres
Størrelse og Form ikke egnet til Udgivelse, dels indeholde
de langt flere Navne, Højdetal og andre Oplysninger,
eild der kan medtages uden at belemre Kortet, og som
heller ikke frembyde almen Interesse. Der bliver derfor
udarbejdet særlige Kort til Udgivelse, idet Maalebladene
sammenstykkes og rentegnes til Blade, der ere 12 Tommer
bøje og 10 Tommer brede. Disse Blade føres ved Fotografims Hjælp over paa planflebne lithografiste Steil,
idet Tegningen fra Bladet aflæqges paa Stenen og gjores
modtagelig for Tryksværten, saaledes at der kan tages saa
mange Aftryk af Stenen, som man ouster.
Disse Aftryk — de saakaldte „ fotolithograferede Maalebordsblade" — gjengive Terrænet i samme Maalestokssorhold som det, Maaleren har brugt i Marken, nemlig
1 til 20,000, d. v. s. 1 Tomme paa Kortet svarer til
20,000 Tommer eller 1000 Alen i Marken. Det 12
Tommer høje og 10 Tommer brede Blad omfatter altsaa et Areal af Rektangelform, der er 1 Mil i Nord
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og Syd og 10,000 Alen i Sst og Vest eller 5/6
Mil
— 8,572 Td. Land. Fig. 8 viser et Stykke af et fotolithograferet Maalebordsblad i 1: 20,000 fra Kjøbenhavns
Omegn, paa hvilket Hsjdekurverne ere gjengivne med rød
brun Farve, Søer, Damme og Vandløb med blaa, de
øvrige Terrcengjenstande, Navne og Tal med sort Farve.
Disse Kort i 1:20,000 egne sig fortrinligt ikke alene
for militære Sjemed, men ogsaa naar man ftal gjore Ud
kast til nye Jcernbaner, til Udtørringer, Kanalanlceg o. l.
Arbejder. Til egentlig Rejsebrug ere de derimod ikke saa vel
skikkede, fordi de ere i for stor Maalestok, saa at de fylde
for meget i Rejsetasken og spænde over for smaa Arealer.
Naar man betænker, at der til Fremstilliilgen af det hele
Land kræves over 1200 Maalebordsblade, saa sorstaas
bet, at de blive for store og uhandelige til Rejser, der
strække sig over ftørre Dele af Landet. Desuden sætte
ogsaa Omkostningerne ved Anskaffelsen af de mange Maalebordsblade praktiske Grænser for Brugen af dette Kortværk som Rejsekort for Hvermand.
Derimod ere Maalebordsbladene meget hensigts
svarende til stedligt Brug som Landskabskort over enkelte
Egne af Landet. De bruges saaledes meget ved militære
Ovelser i Omegnen af Garnisonsbyerne, ligesom ogsaa
adstillige Privatfolk, Kommuner o. l. fjøbe Maalebords
blade over deres egen Egn til Brug ved kommunale For
handlinger, til Overblik over en spredt Ejendoins Belig
genhed, over Veje, Stier o. l.
Maalebordsbladene frembyde ogsaa den Fordel, at
de udgives forholdsvis hurtigt efter Opmaalingen. I
Regelen Udkomme de i Boghandelen 1—1 % Aar, efter
at Maalerne om Efteraaret ere vendte hjem med deres i
Marken indsamlede Raastof.
For at gjøre de topografiske Kort mere haandter-
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lige og stikkede til Rejsebrug samt mere overkommelige at
for hvem der har Brug for dem,

fjøbe,

dem i mindre Maalestoksforhold.

udgiver man

Disse Kort — de saa-

kaldte „Atlasblade" — fremstilles ved Kobberstik.

sker

Det

at man med et Formindskelsesinstrument (en

ved,

Kalkograf) overfører Tegningen fra Maalebordme paa en

Kobberplade,

hvorefter Kobberstikkeren med sin Gravstik

Udgraverer Tegningen i Pladen, indtil den faar den rette
den

Styrke,

skal

have

i

Aftrykket,

samt

fører

Nav

nene paa.
Som Følge af den mindre Maalestok, hvori Atlas
bladene udarbejdes, spænde de med samme Flademaal over

langt

mere

Land

end

Maalebordene.

Atlasbladene

over Øerne (Sjælland og Fyn med tilliggende ©grup
per), der cre udgivne i Maalestokken 1:80,000, d. v. s.
1 Tomine paa Kortet svarer til 80,000 Tommer eller

4000

omtrent

Alen

24

i

Marken,

sammenstykkede

cre

Maaleborde,

hvert

af

6 i Bredden og 4 i Højden.

Da nn Maalebordene, som tidligere omtalt,

ere 1 Mil

i Nord og Syd og 10,000 Alen i Øft og Vest, er altsaa hvert Atlasblad over Øerne 4 Mil i Nord og Syd
og 5 Mil i Ost og Vest og

omfatter saaledes

Mil eller c. 210,000 Td. Land.

ere

derimod

udarbejdede

1 :40,000,

d. v. s.

1 Tomme

btade

2000 Alen i Marken.

De
i

20

jydske Atlas-

Maalestoksforholdet

paa Kortet svarer

til

De sammenstykkes af 6 Maale-

borde, 2 i Højden og 3 i Bredden, ere altsaa 2 Mil i

Nord og Syd og 30,000 Alen eller 2% Mil i Ost og

Vest og omfatte 5

Mil eller godt 50,000 Td. Land.

I Hovedsagen indeholde Atlasbladene det samme Stof

som Maalebordsbladme.

Dog ere

en Del Navne

af

Mangel paa Plads udeladte, ligesom man ogsaa for ikke
at overlæsse Kortet har udeladt hver anden Højdekurve,
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nemlig alle „5 Fods Kurver", d. v. s. de Kurver, hvis

Højdetal

Desuden

paa 5.

ende

medtage Atlasbladene

fuldstændige Sognegrcenser.

At man for Atlasbladenes Vedkoinmende, da Manlingen førtes over til Jylland, forlod det paa Derne be

nyttede Maalestoksforhold og valgte et større, havde især
at man efterhaanden havde gjort den

sin Grund deri,
Erfaring,

at Maalestokken 1:80,000 i det hele var vel

idet Kortet derved blev overlæsset,

lille,

Tegningen

for

til Detailbrug og Højdeforholdene ikke

og svag

finstilet

tydeligt nok gjengivne ved Kurverne.

En Sammenligning

mellem de jydske og Dernes Atlasblade viser ogsaa, at de
første ere tydeligere og mere egnede for Lægfolk, de sidste
mere passe for Kjeildere og for Folk, der have stor Dvelse
i at læse Kort.

Foruden Maalebordsblade og Atlasblade har Gene

ralstaben

ogsaa

udgivet

„Generalkort".

Mansns Kort,
Kortet

paa

Marken.

Af

ere

i

til

saadanne

8000

d. v. s.

eller

Alen

Kort findes

saakaldte

Maalestok

samme

nemlig 1 :160,000,

svarer

de

Oversigtskort,

De

der

som

1 Tomme
Vs

Mil

i

„Generalkort

over Sjælland" med tilliggende Der i 3 Blade og „Gene

kort over Fyn"
Kort,

med tilliggmde Der

der ere stukne i Kobber,

sammenstykke

ere

i 1 Blad.

Disse

tilvejebragte ved at

og formindske Atlasbladene.

Paa Grund

af den forinindskede Maalestok har man fint kunnet med

tage en Del af Tegllingen fra Atlasbladene.

saaledes bl. a.
alle

Haver,

udeladt

de

Smaaveje,

Skjel og Hegn,

Man

har

enkelte Længer af Gaardene,

drøfter,

Gærder

en stor Del Hsjdetal,

og

lignende

og af Hojdekur-

verlle hnr man kun medtaget 30 Fods Kurverne (altsan
30, 60, 90, 120, 150 Fods Kurver o. s. o.).

Paa Grund

af den

store Nøjagtighed,

man

har
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krævet ved Atlasbladenes og Generalkortets Udarbejdelse,
og den omstændelige og langsomme Fremstilling i Kobber
stik, har deres Udgivelse taget lang Tid. Man har der
for for Jyllands Vedkommende opgivet at bruge Kobber
stik til Generalkortet og har for at faa det hurtigere ud
anvendt Farvefotolithografi. At bemie Fremstillingsmaade
kan gaa raskere fra Haandcn, ligger i, nt mnn uden som
tidligere nt skulle bruge Atlasbladene font Mellemled ved
Fotografiens og Kemiens Hjælp kan overføre fra Maaleborbene saa meget af Tegningen, som man skal bruge,
paa de litografiske Steil til Generalkortet. Efter at der
er blevet udgivet 4 jydske Generallort af denne Slags,
har man imidlertid stillet dette Arbejde i Bero, eftersom
Udgivelsen af et helt nyt Kortværk over hele Landet i
Maalestoksforholdet 1:100,000 har lagt Beflag paa
Kræfterne, saaledes at Fllldendelsen as Geueralkortet i
1:160,000 i alle Fald fyrst vil blive optaget efter det
nævnte Værk i 1: 100,000, der ventes færdigt ved Aarhulldredets Udgang.
I Forbiildelse med Generalkortene skal her omtales
et Kortværk, som tidligere er nævnt i Forbiganende,
nemlig det nf Generalstaben i 1846 udgivne Oversigts
kort over Kongeriget og Hertugdømmet Slesvig. Dette
Kort er i 2 Blade, i Maalestokken 1:480,000 (1
Tomme — 2 Mil), er udarbejdet i Kobberstik paa Grund
lag af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger (se Side 9).
Det indeholder Landets Sognenavne, Herreder, større
Landeveje, Iærnbaner, ftørre Skovpartier, men ingen
Højdeforhold. Det er gjort tidssvarende efter Gmeralftabens eglle Opmaalinger.

3
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Vedligeholdelsen af Generalstabens Kortvcerker.

Ved et Arbejde, der saaledes som Landets fuldstændige
Opmaaling strækker sig over et Tidsrum af 50—60 Aar,
fremtræder der selvfølgelig en vis Forskjel mellem de første
og de sidste Frugter af Arbejdet. Arbejdsmaaderne have
i Tidens Lsb udviklet sig til ftørre og større Fuldkom
menhed ; men den indre Sanlmenhæng i Arbejdet er dog
ikke paa noget Punkt bleveu brudt. Grunden hertil er at
føge i den fortrinlige Arbejdsplan, som blev lagt ved
Opmaalingernes første Iværksættelse i 1842, og som paa
den ene Side har givet faste Regler for Arbejdet, paa
den anden Side har overladt den enkelte Medarbejders
Opfindsomhed og Virkelyst et ikke ringe Spillernnl.
Det, der stedse har været font den rode Traad i
vore Generalstabsmanlinger, og hvorved vi udmærke os
fremfor andre Lande, er ben strange Nøjagtighed, Staben
har fordret paa alle Trin af Arbejdet, lige fra Triangnlation og Prcecisionsnivellement ned til Rentegning, Lithograferillg og Kobberftikning. Men denne Nøjagtighed har
paa den anden Side været helt fri for Smaalighed, idet
man for hvert Trin af Arbejdet (Triangulationen, Place
ringen, de sorskjellige Slags Nivellementer, Detailmaalingen o. s. v.) har draget særskilte Grænser for Nøjagtig
heden. Man har derved helt tgjeiment kunnet fremtvinge den
omhyggeligste Brug af de sorskjellige Slags Instrumenter
uden dog at lægge nogen Hemsko paa Arbejdets Frem
gang.
Ganske vist er Arbejdet ganet en Kjende langsommere
end tilsvarende Arbejder i andre Lande, men der forelig
ger da ogsaa nu et Kortvcerk, som virkelig er en tro
Gjengivelse af Landet, endog naar Talen er om smaa
Terrcengjenstande. Det samme kan næppe siges om noget
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andet Lands Kortværker. Ganr man t. Ex. i Tyskland
eller i Belgien — hvad Forfatteren af denne Afhandling
selv har gjort — ud i Marken ined det tyske eller det
belgiske Generalstabskort i Haanden og foretager et lidet
Eftersyn af dem, saa finder inan vel, at Kortet i ftørre
Træk er rigtigt. Ser man imidlertid lidt nøjere til, saa
opdager man en Mængde Afvigelser fra Virkeligheden, saasom o.t Gaardene ikke ligge helt rigtigt for hinanden, at
Vejene ikke have en rigtig Figur, nt Skov- og Mosekanter
cre rundede for meget af, nt der paa eet Sted er medtaget
smaa Eng- og Skovpartier, paa et nitbet Sted ikke, at
smaa Bakkepartier er Sted evc viste ved Kurverne, et andet
Sted ikke: Kortet er altsaa ikke en nøjagtig Gjengivelse af Terrænet, men snarere en løs Skitse, der vrim
ler af en Mænge vilkaarlige Smaaafvigelser fra Virke
ligheden.
Saaledes cre de danske Genernlstabskort ikke. Selv
be, der ere opmaalte t Aarene lige efter 1842, ere saa
nøjagtige, at man endnu den Dag i Dag kan bruge dem
med saadamle Tilføjelser og Berigtigelser, fom altid for
ældre Korts Vedkommende ere nødvendige.
Men en
Følge af vor Opmaalings Nøjagtighed er den, at vore
Kort, netop fordi de ere saa nøjagtige, af og til med
visse Aars Mellemrum maa eftergans og fUldstændiggjsres i Marken, hvilket er langt mindre nødvendigt
ved Kort, der kun give Terrcengjenstandene omtrentlig.
Det, der nodveudiggjor Revisionen, er den Række Smaaforandringer, som Terrcengienstandme i Tidens Lob underqaa, saasom at Bygninger, Veje, Haver, Hegn, Grøfter
o. n. l. forandres, at udyrkede Arealer tages Under Plov,
og Jordarbejder as forskjellig Art udfores.
Btan har da ogsaa allerede i nogle Aar anvendt en
Del Maalere til at eftergna ældre Opmanlinger, hvilket
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især er nødvendigt i Egne af Landet,

hvor der hyppigst

foretages Forandringer med Terrænet, og hvor tidssvarende

Kort netop derfor have
tænker,

særlig Interesse.

Man paa

at lade Kortene

naar Landet er helt opmaalt,

revidere hver 10de Aar.
Men forilden dette Revisionsarbejde i Marken holdes
det

hele

i Arkivet

liggende Kortmateriale

tidssvarende.

De Forandringer, der ere foretagne ineb Terrænet, ind
fyres ved Revisionsmaalingerne paa Maalebordene, og de

nødvendige Rettelser og Tilføjelser indgraveres paa Kobberpladerne tit Atlasblade og de andre kobberstukne Kort,

forinden der tages nye Aftryk.
Der skal her gives en lille Oversigt over det vig

tigste as det værdifulde Materiale, font efterhaanden er
blevet opsamlet i Generalstabens Arkiv, og som vedrører

de forskjellige Stadier af Landets Kortlægning:
2

Kobberplader

med Kortet

Kongeriget og Slesvig.
4 Kobberplader til
1:160,000.
30 Kobberplader

i

1:480,000

over

Generalkortet

over

Øerne

i

til Atlasbladene

over

Øerne

i

1:80,000.
135 Kobberplader til Atlasbladene over Jylland i
1:40,000.
40 lithografiske Sten til Generalkortet over Jylland

i 1:160,000.
En fuldstændig Samling Maaleblade i 1:20,000
over det opmaalte Terræn.
En dertil horende Samling originale Navnelister, 1
for hvert Maaleblad.
En Samling Vejkalker, d. ti. s. Kort, der tun indeholde
Landets Amts- og Sogneveje efter Vejregulativerne.

Vedligeholdelsen af Generalstabens 'tortvcerker.
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En fUldstændig Samling rentegnede „Maaleborde"
i Maalestok 1: 20,000.
En Samling „Præstebreve" med tilhørende Sogne
kort i 1 :20,000.
En Sarnling Atlasblade med indtegnede Vandlob og
Vaildskjelslinier.
Foruden mere specielle Værker, saasom nogle Kobberplader til Kort i 1:20,000 over Kjøbenhavns Omegn
og over Møn, samt enkelte Ting vedrørende Slesvig,
findes i Arkivet i Form af Journaler og Protokoller:
Materialet til Landets Triangelnet, til Placeringsnettene,
til Bestemmelse af andre faste Punkter, til de forskjellige
Nivellementslinier o. s. v.
At det hele Kortmateriale er ordnet og klassificeret
paa en saadan Maade, at man hurtigt og let kan gaa
ind i det og fremdrage enhver ønskelig Oplysning, er en
Selvfølge.
Til Arkivet er end videre knyttet en stor Samling
af fremmede Generalstabskort, som ere skaffede til Veje
dels ved Jndkjob, dels ved Udvexling mod de danske Kort.

Forklaring over Kortene.
Som man vel kan tænke sig, indeholder Generas
stabskortet en hel Række Oplysninger, som dog førft
blive tilgængelige, naar man ser lidt nøjere til, og til
hvis Opfattelse der behøves en lille Nøgle. Da nu
Maalebordsbladet eller Kortet i 1: 20,000 danner Grund
laget for de øvrige Kortvcerker, sna ville vi ved For
klaringen holde os til dette, saa meget mere som det er
det betydeligste og fuldstændigste. Enhver, der er bleven
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lidt fortrolig med

Maalebordsbladet,

med

da

vil

det

samme have vundet Kjendskab til de andre Kort.
Betragte vi nu først Navnene paa Kortet, finde vi

nogle storstilede, nubre mere smaastilede, nogle med opretandre ineb skraatstillede Bogstaver.

staaende,

Ved første

at dette var gjort saaledes for

Djekast kunde man tro,

at fremkalde en for Øjet behagelig Afvexling,

giør

der

det lettere og mindre trættende at læse paa Kortet og
at finde sig til

rette

har den dog ikke været Hovedformaalet for

er opnaaet,
Kortftriftens

forskjellige Form

et vist System i ben,

hvortil

lysninger,

Skjsnt denne Virkning

derpaa.

og Størrelse.

Der

er

som indesluttet en Mængde Op

Nøglen

findes

i Fig. 6 og Fig. 7.

Tager man den deri indeholdte Skriftsorklaring til Hjælp,

kan man paa Kortet alene ved Skriften skjelne en Kirkelandsby fra erl Landsby uden Kirke; man finder end videre
i Kirkelandsbyens

i

ved Kirken)

Sognet,

eller

(hvor der ingen Landsby findes

tillige Navnet paa

Kirkens Navn

hvortil Kirken

horer;

man

selve

skjelner større og

mindre Gaarde fra hinanden, idet, som Fig. 6 udviser,
Skriftsstsrrelsen angiver, om Gaarden har over 60 Tdr.

Hartkorn,

under

mellem 40

og 60,

20 Tdr. Hartkorn.

mellem 20 og 40

Man

fait tillige,

som

eller

en

Sammenligning mellem Fig. 6 og Flg. 7 viser, af Skrift
arten stjelne, om Navnet horer til et Areal, — og Bog-

stavstsrrelsen gjengiver da omtrentlig Arealets Størrelse

— til

en Samling Bygninger

Terrængjenstand.
Gaa vi derefter

over

eller

en

anden

mindre

til Signaturerne (Kort-

tegtieiie), saa finde vi paa Kortet i 1:20,000 alle Byg
ninger

gjengivne

i

deres rette Størrelse og Form;

vi

finde særlige Tegn for Vejr- og Vandmøller, for Kæmpe

høje,

Broer,

Spange,

Bad,

Sluser,

Rniner og Sten-

Forklaring over Kortene.
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dysser (se Fig. 6); vi finde særskilte Tegn for de forstjellige Slags Veje, for Stier, Hegn, Jordvolde, Grøfter
og Vandløb, for Skovene, om de ere Lyv- eller Naalestove eller begge Dele, for Enge, Heder og Moser, for
Sande og Marsk. Vi kunne paa Kortet se Havernes
Størrelse og Form, om der i Hederne sindes side Strcekninger rned Tørveskær, om der findes Enge eller blot tør
Lyngbund, maaske meb Sandflader. Vi kunne se, om
Sekanterne og Moserne ere bevoxede ured Siv eller ej.
Veilde vi os endelig til Højdetal og Højde
kurver, saa faa vi der en tro Gjengivelse af selve
Jordoverfladens Form. Betragte vi først Højdetallene
(Koterne), fiiibc vi en Mængde Tal (hvert ined en lille
Prik ved Stedet, hvortil Tallet horer), som angive,
hvor host vi staa over Havets Overflade. Følge vi
Tallene f. Ex. langs Vandløbene, oplyser Kortet os om,
hvor stærkt Faldet er paa de forskjellige Strækninger;
lade vi Ojet folge Tallene langs Højderyggene, føre de
os op paa de højeste Plmkter i Egnen; og se vi hen til
Søerne, giver et lille Tal midt i Søen os Vandspejlets
Højde otier Havet.
Betragte vi dernæst Kurverne, saa sinde vi i dem
den mest ubtømmenbe Oplysning, man kan suste sig om
Jordoverfladens Form, idet hver Kurve i Virkeligheden giver
os en uafbrudt Række af det samme Hsjdctal, anbragt
paa de rette Steder i Terrænet. For at lette „Læsnin
gen" af Kurverne er paa Maalebordsbladene hveranden
(alle 5 Fods Kurver) givet med en stiplet (afbrudt) Lillie,
hveranden (alle 10 Fods Kurver) med en fuldt optrutten
Linie. Det bliver derved lettere at afgjsre, til hvad Side
Terrænet stiger eller salder, famt om de smaa enligt
liggeube, „isolerede", Kurver omslutte en Forhøjning eller
en Fordybning (se Fig. 7 Bakke, Dal).
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Blot ved at kaste Øjet paa Kortets Højdekurver
faar man et umiddelbart Indtryk af Egnens Karakter.
En ftørre Samling omtrent paralleltlobende Kurver med
svage Bøjninger gjengive store jævntflraanende Bakkestder.
Lober en Del Kurver tæt sammen for derefter atter at fjcerne
sig fra hiilanden, gjengives derved Skrnaninger, der efterhaanden paa en Strækning gan over til at blive stejl Skrænt
(se Fig. 7).
Er Terrænet en Del bakket, fremkommer
der ved Kurverne ligesom Afskygninger paa Störtet, der
ere stærkere og svagere efter.Jordsmouilets Stejlhcd og
Skraaningernes Størrelse (se Fiq. 8).
Til en rigtig Læsning af Kurverne bruger man
Højdetallene, som findes spredte hist og her over Kortet.
Men ogsaa herved er der en lille Nøgle, som giver den
kyndige nogen Vejledniug til at læse ret. Det, der volder
størst Vanskelighed ved Kurverne, er at tyde de smna i
sig selv tilbageløbende Kurver, idet man ikke altid umid
delbart kan se, om en saadan Kurve gjengwer en For
højning eller en Fordybning i Terrænet. Nu er det
imidlertid saa, at i de fleste Egne as vort Land findes
der langt flere Smaabakker end Smaahuller, idet Terrænfordybningerne i Almindelighed have Udlob til en af Si
derne.
For at skjelne dem fra hinanden har umit paa
Atlasbladene givet Smnahullerne en særlig Betegnelse
ved at skrive Hsjdetallet med tilhørende Prik paa selve
Kurven, inedcns derirnod de isolerede Bakker ikke faa
noget Hsjdetnl paa selve Kurven. Paa Atlasbladene
gjælder den Regel, at hvor en isoleret i sig selv tilbageløbende Kurve omslutter Toppen af en større Bakke, sættes
der en Kote, ikke paa Kurven, men derimod paa selve
Toppen inden for Kurven. Regelen for Atlasbladene er
altsaa kortelig den: isolerede Knrver omkring et Hlil
koteres altid paa selve Kurven, isolerede Kurver, der ikke
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ere koterede, omslutte en Top. Paa Maalebordsbladene
er denne Regel deriinod ikke gjennemfort, idet den Om
stændighed, at 5 Fods Kurverne ere stiplede, gjsr det
let uden denne Nogle at læse de isolerede Kurver.
Med disse Forklaringer i frisk Minde iildbyde vi
Læserne til meb os at foretage en lille Bandring paa
Kortet (Fig. 8), hvor Hojdekurverne ere gjengivne med
rodlig Farve, ©øer og Vandlob med blaa Farve. Dog ville
vi fyrst kaste et flygtigt Blik paa Kortet og orientere
os lidt i Terrænet. Det, Djet fsrst falder paa, er Lyngby
eller, fom den ogsaa kaldes, „Kongens Lyngby". Vi fe,
det er en ftor, tætbygget By, over XU Fjerdingvej lang
og med store Haver. Vi se dernæst, at Terrcellet er
gjenneillskaaret fra Syd til Nord af et ret anseligt Vand
lob — Møllea a —, at dette Vandlob her kun har et
svagt Fald, idet vi paa Lyngby Søs Vandspejl finde
Koten 58' og omkring Brede Molledam Kurven 50'. Vi
se, at der er 100—200 Alen brede Enge, men ingen
Mosebllnd langs Aaen, og at man kun ran komme over
denne paa 3 Steder: ved Lyngby, ved Fuglevad Møller
og ved Brede. Bi se dernæst, at Terrænet gjennemskæres
paa skraa nf en bred Landevej med Trceer paa Siderne,
og at ben fører op gjennem Sorgenfri Slots store Parker
og Haver. Endelig iagttage öi, at Terrænet hæver sig i en
ret anselig, men noget svag Skraaniug ost og nord for
Lyngby, og at det højeste Punkt er Bakken 150 nordost
for Byen.
Vi ville da, efter saaledes i store Trcek at have
faaet iltede paa Egnen, begynde vor Vandring ved Smedjen
i søndre Ende af Byen. Fyrst følge vi Landevejen et
Stykke, passere her lx/2 Mils Pælen (fra Kjøbenhavn
regnet), dreje derpaa, efter nt have gaaet 500 Alen, halvt
højre om, gaa forbi Kirken, der ligger til venstre og ved
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nærmere Eftersyn viser sig at ligge paa en lille isoleret
20—25 Fod høj Bakke, og have strax derefter Præstegnarden til højre. Paa vor videre Vandring gjenilem
Byeli se vi af Kurverne, at Terrænet fra Præstegaarden
til Byens nordlige Ndkairt stiger 40 Fod.
Have vi i urnet den nordligste Gaard i Byen, ind
byder Mslleaadaleu med sine Enge og skovklædte Brinker
os til at flaa ind paa den lille Markvej, font fører ad
Fnglevad til, og hvorfra vi have Udsigt til den hinsides
Dalen liggende Park. Markvejen fører os ned gjennem
en lille Sænkning i Dalsiden, sender strax derefter en
lille Sidevej brat ned over Dalsiden og Engen til Aaen,
hvor den ender. Vi følge derfor Bejen videre freut og
komme, efter at have gaaet omtrent 400 Alen paa en
næsten vandret Afsats paa Dalsiden, til en skovbevoxet
Brink, hvorfra Vejen nieb et lille rask Sving gaar ned
i Bnnden af Dalen, først forbi en lille Have til højre
og derefter hen over Fnglevad Mølledæmuing.
Efter at have passeret Aaen se vi, at Vejeil nu er
indkastet paa begge Sider, at den gjør en brat Vending
mod Nord lige ved Foden af Bakken neden for Vejrmøllen
og derefter med en Gangsti ved Siden følger Bakkens
Fod lige til Brede.
Vi ville imidlertid føge fra Dalen op paa Bak
kerne for herfra nt faa et Overblik over Mslleaadalen
fra Bestsiden as. Et flygtigt Blik paa Kortet viser os
at det rette Punkt dertil er Bakke 121' ved Laudboskolen.
Vi flaa derfor ind paa Vejen, der gjennem en lille Sidedal
fører op hertil, stigende fra 60 Fods Kurven i Dalen
til 95 Fod ved Hjørnet af Haven. Vi se, at det er en
ftor Have, c. 200 Alen lang og c. 150 Alen bred, at
den ligger paa en Skraaning, der stiger 25 Fod, og at
Bygningerne, der bestaa af 4 Længer, ligge i Nordvest-

.
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hjørnet af Haven.

Vi

følge

Indkørselen

op

gjennem

Haven, søge øst om Gaarden videre frem gjennem Haven
hen til Kote 121 tæt ved deus nordøstre Hjørne

og ere

nu paa det højeste Pnnkt vest for Dalen.

Gaa vi derefter fra Bakke 121 tværs over Marken
lige mod Nord til Smaahusene vest for Brede,
vi

strax over den

lige

jævnt nedadgaaende

komme

lille 120 Fods Kurve,

derefter

110, 105 og 100 Fods

over 115,

Se vi lidt nøjere til, opdage vs nt denne sidste

Kurven.

Kllrve løber tilbage i sig selv, at Jordslnonnet inden for
Kurven ligger lavere,

itbeiifor højere end 100 Fod,

at

en Fordybning.

vi

helt omslutter

altsaa Kurveil

Gaa

nu videre,

begriber Terrænet snart at stige gansie lang

vi

gaa anden Gang over den nævnte 100 Fods

somt:
Kurve,

komme

op paa en lille af en 105 Fods Kurve
og gaa derpaa atter lidt iteb til Hjørnet

omsluttet Top

af Haven, hvor vi igjen ere paa en 100 Fods Kurve.

Slaa

vi nu ind paa den lille Jndkjørsel langs Vestsiden af Haverne,

gaa vi ned over en 95 Fods Kurve og staa i det Djeblik,
vi betræde Brede-Vejen, netop paa 90 Fods Kurven.
Terrænet ost for den før nævnte isolerede 100 Fods
Kurve frembyder den Interesse, at mail her har et „Sadel

Stille

punkt".

Markvej,

vi os paa det laveste Sted af den lille

der fra Ladegnard gaar mob Syd,

verne os, at Jordsmonnet,

vise Kur

der her er lavere end 105

men højere end 100 Fod, stiger mob Nord og mod Syd
til 105 Fod, men falder imod Dst og Vest til 100 Fod.

Falder der nu et stærkt Regnskyl, vil det paa Jordover
fladen

rindende

Vand

noget løber mod Vest,
men ftørre Sadel

Landbostolen:

dele

sig

ved

Sadelpunktet,

Resten mob Øft.

have vi

2—300 Alen

En

idet

lignende,

nordvest

for

Jordsmonnets Højde er her imellem 105

og 110 Fod, det falder i Nord og Syd til 105 Fods,
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og det

men stiger i Dst og Vest til 110 Fods Kurven,

rindende Vand vil ogsaa

men saaledes at

her dele sig,

Vi have altsaa

noget løber mob Nord, Resten mod Syd.
i

disse

to Sadeler Punkter

af

Bandskjelslinie.

en

Betragte vi nu Kurvernes Form

lidt nøjere,

kunne

vi

Stille vi os atter

forfølge denne Linie til begge Sider.

paa Bakte 121, se vi, at Bandet her maa skille sig til
sorskjellige Sider: noget løber mod Øft, noget først mod
Syd og derefter mod Sydost til Mslleaaen, Resten — vel
omtrent en Fjerdedel — mod Nordvest til Fordybningen

inden for den isolerede 100 Fods Kurve.

Vi se saaledes, at

hvorfra der ndgaar 3 Vand-

Bakke 121 er et Knudepunkt,

skjel: et mod Vest til Kanten as Kortet, et ganske kort mod

Sydost og et længere mod Nord.
omtrent

150

Alen

Sydvest

sidste

Dette

for Ladegaard

svinger

mod

Vest

langs den lille Bakkeryg, som er viist paa Kortet ved de

Dette Vandsijel i Forbin-

3 smaa 105 Fods Knrver.

delse med det ovenfor omtalte vestlige Vandskjel omslutter

Nord-, Sst- og Sydsiden af det lille Bækken, hvis Bund

ligger inden for den isolerede 100 Fods Kurve, og hvis
Størrelse er 30—40 Tdr. Land
*).

Ester saaledes at have undersøgt disse ret interes

sante Overfladeforhold

ville vi lægge Tilbagevejen forbi

Ladegaard over Mslleaaen ved Brede.
passeret

Dæmningen

her,

flaa

langs Mslledammens Dstside.

vi

ind

Naar vi have
paa

Til venstre

Gangstien

have

vi en

55 Fod hsj Skrænt, til højre Sivene i Dammen, indtil
Stien fører os ind i Skoven til en Markvej, som førft
gaar lidt op, derefter ned til Hjørnet af Engen i Banden

af

en Sidedal,

der skyder sig 1000—1200 Alen ind i

*) Da den i Aarets Lob

faldende Regnmængde

belober sig

til

21 Tommer, falder der paa dette lille Areal 700,000—900,000
Tdr. Band om Aaret.
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Landet mod Ost.
Syd,

117

Følge vi nu Markvejen

fyrer den os langsomt stigende

til

det højeste Punkt,

videre mod
forbi Koten

op

omtrent 123 Fod,

derefter

langsomt nedad over en lille Sænkning til den nordligste

Vi støde her i en Højde as 95 Fod

Guard i Lyngby.

til Markvejen, der førte til Fuglevad Møller.
En opmærksom Iagttager,

der ude i Marken sam

menholder Kortet med Terrænet, vil sandsynligvis hist og
her pan Kortet savne nogle Terrcengjenstande, som ere komne

til, efter at Opmaalingen og Revisionen fandt Sted, lige
som han ogsan muligvis paa Kortet vil fiude enkelte Terræn-

Mttstande, som senere ere forsvundne eller forandrede.

Opmaalingsrejserne.

udføres

Opmaalingerne

men Generalstabens Sommer,

kun i Somrnerhalvaaret;
der

beregnes

mere efter

Lyset end efter Varmen, er 5—6 Maaneder lang: i Be-

gyndelsen af Maj rykker Styrken ud,

og først i Slut

ningen af Oktober har Generalstaben sine Folk i Hus i

Kjsbenhavn.
Maalerne og Terrænet, som i Sommerens Lsb skal

maales, deles ind i „Maalerbrigader".

Hver saadan be-

staar af en Officer som Brigadeforstander, 7—10 Guider

fom Maalere og 14—20 Menige som Medhjælpere.
Generalstabens Folk
fra Dsr til Dsr og

ftal ikke nsdes til at gaa om

tinge om Husly; derfor medgiver

Indenrigsministeriet hver Officer og Guide en „KvarterAnvisning",

som

i Henhold

til Loven

giver Ihænde

haveren Ret til ved øvrighedens Foranstaltning

at

faa

anvist Kvarter hos Beboerne for ham selv og hans Folk

samt varm Mad en Gang om Dagen.

Skjsnt Loven
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kun berettiger ham til et Kvarter, der er „tæt paa Fag
og Tag, Vinduer og Dyre" og udstyret med 1 Seng,
1 Bord og 1 Stol, saa kommer han dog temmelig ofte til at
sidde ganske lunt inden Dsre. Sognefogden finder for
det meste Kvarter til ham hos „gode" Folk, og de gode
Folk give ofte deres bedste Stue eller „Stadsstilen", og
den er ikke sjælden forsynet med Gulvtæppe under Ma
hognibordet, med Sofa og polstrede Stole, med Spejle
og Skilderier paa Væggene. Og som det gaar med
Kvarteret, gaar det med Kosten, idet Værtindens Gjcestfrihed ikke altid holder sig saa nøje til Loven og det
spartanske Reglement for Bespisningen. I de fleste Egne
af Landet have Maaleren og hans Folk det saaledes ganske
rart og hyggeligt i Kvarteret og i Regelen for et Vederlag,
som ikke kan kaldes ublu.
For Guidens Vedkommende er der sat Præmie for
Arbejde udover den befalede Tid, der gaar fra Kl. 7 Form,
til Kl. 4 Efterm., idet der efter endt Opmaaling om Efteraaret udbetales haln et lille Belob for hver 72 Tdr.
Land, han i Sommerens Lob har maalt ud over et vist
Gjennemsnit. Han har saaledes baade ALre og Fordel
af at faa meget maalt, og man træffer ham derfor som
oftest i Marken, fra Sol staar op, til Sol gaar ned,
naur Bejret blot nogenlunde tillader ham det. Søndagen
og „Ondtvejrsdagene" bruges til Tegnearbejder eller ere
Hviledage for Maaleren, hvilke han som oftest tilbringer
fornøjeligt sammen med sin Kvarterværts Familie, i hvis
Omgangskreds han ogsaa ofte er en velset Gjæst.
I Regelen bliver Maaleren kun nogle Uger pan
samme Sted. Naar han er færdig med sit Maaleblad,
sender han Melding derom til Brigadeforstanderen, fom
saa indfinder sig med sine Instrumenter for at eftermaale
(revidere) Maalingen. Fyrst gjennemgaar han i Regelen
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hjemme i Ma a leren s Kvarter Maalebladet meb tilhørende
Bilag og sammenholder det med de tilstødende, fcerdigmaalte Blade. Derefter gaar han ud i Marken med
Maaleren, tager Opstilling paa nogle Oversigtspunkter
med sit Instrument og efterumnler og nivellerer herfra
det omliggende Terræn. Naar dette er sket, tager han
Kortet i Hnanden, vandrer rundt med det i Terrænet
og sammenholder det mei) Virkeligheden. Har der intet
været at udsætte paa Maalingen, godkjendes Maalebladet.
Maaleren er nu færdig og kan flytte til næste Arbejdssted.
For at Generalstabens Folk ikke skal have Vanskelighed
ved at komme fra Sted til Sted, udfærdiger Indenrigs
ministeriet for Officerer og Guider „Befordringspas",
der bemyndige Ihændehaveren til hos Stedets Dvrighed
at udskrive ALgtvogue mob kontant Betaling. Taxien pr.
Mil er sat saa rigelig, at Maaleren i Regelen ikke be
høver nt ulejlige Ovrigheden, men kan bruge den ulige
nemmere Maade at komme frem paa, nemlig at leje Bogn,
og i Almindelighed er det da Kvarterværten selv, fom tager
Fortjenesten af at fjøre for ham. Kun i den travle Høsttid
mon Guiden ty til Sognefogedens Hjælp: men selv naar han
bruger sit Befordringspas, møder Wgtbonden med fint Sele
tøj og Fjedervogn til Hæder og A§re for alle Parter.
Tjenesten i Mnalerbrigaden er i øvrigt ordnet paa
følgende Maade: Om Foraaret kort før Udrykningen op
rettes Brigaderne, og Terrænet fordeles mellem dem. Hele
Materialet af tidligere ndfsrte, forberedende Arbejder, svin
ftal benyttes ved Anrets Detailmaaling, samles og lægges
til rette, og Brigadeforstnnderen udsender til vedkommende
Herredsfogeder Rckvisilion paa Kvarterer for sig selv og
sine Mnalere i de Egne, som først ftulle maales. Naar
alt er klart, afrejser Brigaden, hver Maaler syger med
sine Folk hen til sit Arbejdssted og tager strax paa egen
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Haand fat paa Arbejdet. Efterhaanden som Maalerne blive
færdige, rekvirerer Brigadeforstanderen, som oftest umiddelbart
qjennem Sognefogeden, da Tiden sædvanlig er for knap til,
at Rekvisitionen kan gnn gjennem Herredsfogeden, nye Kvar
terer til dem og giver dem nye Arealer at maale o. s. fr.
Brigadeforstanderen skal ikke alene lede og kontrollere
den hele Mcmling; han har ogsaa det Hverv nt udbetale
de nødvendige Pengesummer til Maalerne og i det hele
at føre Brigadens Regnskab. Hail er Mellemled mellem
Maalerne og de civile Myndigheder og skal føge at
bilægge eller ubjætme mulige Tvistemaal med Egnens
Beboere. Den Tid, der levnes ham fra disse Forret
ninger, bruger han til at udfore Brigadenwellement dels
for fmnme Aars egne Maalinger, dels for at Maalerne
kunne have noget at begynde med næste Foraar.
I Regelen føget han sit Kvarter midt i den Egn,
som er nnder Maaling, af Hensyn til Rivellementet noget
fremme i den Retning, som Maalingen strider frem i.
Under hele Oplnaalingen holder han af og til Sammenkomster med Forstanderne for Nabobrigaderne, navnlig
for at faa Nivellementslinierne knyttede sammen og Maalebladsgrcrilserne stemmede af mob hinanden. Hen paa
Efteraaret udjcevnes og afrundes Brigaderne, ved at
den ene afgiver Terræn eller faar Forstærkning af
Maalere fra den anden, saaledes at det Terræn, der
inaales færdigt inden Hjemrejsen, saa vidt muligt støder
op til Rammerne af de Kortblade, som i den kommende
Vinter skulle udgives.
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