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Forord

Det er målet med dette bind at give 
træk af den danske topografiske tradi
tions udvikling. Bogmæssigt strækker 
traditionen sig lige fra 1600-tallets 
beskrivelser af rigets herligheder til 
det nylige forsøg på at udgive Trap 
Danmark. Sin blomstring nåede den 
nøje lokalitetsbeskrivelse i det sene 
1700-tal og begyndelsen af 1800-tallet 
med de mange beskrivelser af enkelte 
byer og egne, der så rammende blev 
karikeret i Poul Martin Møllers Sta

tistisk Skildring af Lægdsgården i 
Ölseby-Magie. Som det fremgår af det 
følgende, var og er der imidlertid ikke 
kun tale om en litterær tradition, 
men også om en bevægelse eller tæn
kemåde, der bl.a. på vigtige punkter 
har præget kimst og kartografi. Bindet 
er vokset ud af Landbohistorisk Sel
skabs møde på Hollufgård den 12. 
april 1996, hvor den topografiske tra
dition i vid forstand blev diskuteret.

Bo Fritzbøger
Jens Villiam Jensen

Bjørn Poulsen
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Præsteindberetningeme til Oldsags
kommissionen af 1807 som eksempel på 
antikvarisk-topografiske beskrivelser

af Christian Adamsen og Vivi Jensen

Ud over de store klassiske topografiske 
værker - såvel de kendte, de ikke ud
givne, som de kun delvis udgivne 
samlinger - findes der, hvad man 
kunne betegne som et mere skjult 
materiale: beretninger, der har været 
tilgængelige, men som kim sporadisk 
er blevet benyttet af forskerne, hvorfor 
deres antikvarisk-topografiske poten
tiale hidtil kun i ringe grad er udnyttet.

Et sådant landsdækkende materiale 
er indberetningerne til Den kongelige 
Commission til Opbevaring af nor
diske Oldsager (den såkaldte Old
sagskommission). Den blev nedsat i 
1807, og dens første initiativ var 
igangsættelsen af en undersøgelse af, 
hvad der var bevaret af oldtidsmin
der, hvortil også regnedes anlæg og 

genstande fra middelalderen. For at 
opnå den bredest mulige dækning 
valgte man den gammelkendte frem
gangsmåde: man spurgte præsterne. 
Der udarbejdedes et spørgeskema, 
der blev trykt og udsendt til hver ene
ste sognepræst i riget. Det indeholdt i 
alt tolv spørgsmål, i hvilke man ud
bad sig oplysninger om, hvad der 
fandtes i det enkelte sogn af gravhøje, 
storstensgrave, rune- og bautastene, 
helleristninger, billeder ældre end re
formationens indførelse, inskriptioner 
med runer eller “munkeskrift” samt 
levninger fra “den katolske kultus” 
med anførte eksempler. Desuden efter
lystes beretninger om mure, kældre 
og voldsteder, rester af gamle bygnin
ger, underjordiske gange og spor af 
vandledninger, gamle veje m.m. En-

Christian Adamsen (f. 1957), mag.art. i forhistorisk arkæologi. Redaktør af Tidsskriftet Skalk. Har be
skæftiget sig med bebyggelsesarkæologiske emner inden for dansk bronze- og jernalder, vikingetid og 
tidlig middelalder. Udgiver sammen med Vivi Jensen værket Danske præsters indberetninger til Old
sagskommissionen af1807,1995ff. Adr.: Tidsskriftet Skalk, Jelshøjvænget 29, 8270 Højbjerg.

Vivi Jensen (f. 1945), cand.mag. i arkæologi, museumsinspektør ved Museet på Koldinghus siden 1981. 
Kulturhistorisk formidling, desuden forskning i forskellige aspekter af senmiddelalderens og renæssan
cens materielle kultur. Udgiver sammen med Christian Adamsen værket Danske præsters indberetnin
ger til Oldsagskommissionen af1807,1995ff. Adr.: Museet på Koldinghus, Postbox 91, 6000 Kolding.
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£ I b f a g e i,
5tomirrfôfïoneii til jDlbfugcrö jDpfcming enffer fø 

underrettet ont.

i) ®rabßoje (Äampefltaoc), ifar be meb en etler fiere Waber Stene an« 

fatte, eller meb (tørre Stene i hjørnerne ubmatfebe, og be marfdig af« 
lange; ligelebed Sraoe, fom 0ave fcavt et, af fire flore Stene
inbfattet og meb en (tørre titbattet, Sraofammer.

а) ^ebenffe Xltcrc, nemlig (for bet mefle) tre opretflaaenbe Stene, ber 
fløtte unber en flor paa bem fyoilenbe Sten; be finbed (flnnbom bobbette) 
enten paa flet OTarf etter paa en <Ç>oj.

3) Singftebcr, nemlig aflange Vtabfer (nbfattebe meb temmelig flore Stene.

4) ©tore øprejfte Stene (©autaftene), fame i «lipper inb^ugne Bideber 
eller Sfrift.

5) JRuneflene, buab enten be enbnu (laae og fcolbne paa Tt arf, £øf, 
«irfrgaarb, eller ftbbe inbmurebe i Jtirfer etler «irfegaarbdmnre, Sjerber 
og bedïige, eller ligge i «irfeguloe, Broer, Babflebrr; $ete eder StpS 
fer af bem.

De (lefle Runer Ijaoe benne Sfittetp :

IThhh. Å.
б) Snfcriptioner meb SRune« eller SRunfeffrift, enten paa Bagge, fig« 

flene, «lotter, Ältere, gonfer og Døbebaffener, lirfefar, eller fjt?or« 
fornuft

SRunfeflrift beflaaer af latine Bogflaner, fom paa mange SWaaber ere gjorte 

fantebe og fnoebe: f. Gr. : bet er Sie — eller

M « Ar.

7) ©i Utber, af boilfenfomfyelft SRaterie, fcoab enten be forefliffe SRennefte« 

figurer eder anbre, og fom funne fljønned at oare albre enb Reformatio« 
nend Snbførelfe.

8) Rebninger fra ben carøolfle Gultud; faafom: Cfaicifirer, {»elgenbide« 
ber, Røgelfe« eder Bieoanbd>«ar, og bedlige.

JDgfaa om i Vlaben, ber unbertiben batter Ätterborbet, enbnu finbed be fir« 
fantebe gorbpbninger fuffebe meb en tiben Sten, i £oi(fe forbum (aae og 
maaffee enbnu finbed Beliqoier eder Documenter.

9) Sture, «jelbere, Bolbfleber, eder anbre teoninger af albgamle ©pgnin« 
ger; unberjorbifte Sange; Spor til Sanblebninger; marfetige Beie; m. m.

xo) 3)ct ber opgrave« eller er bleuet opgrauet af $øfe eller flet 
Sorb; faafom: Äflepotter, Sten« Jtobber« og 3ern«oaaben, Ringe, Smpt« 
fer, Serf tøj, «ar, Stpnter, og bf tilge.

xi) $oab (terre eder minbre ©amlinger af Slbfaget, ber funbe oare $od 

prioate SRanb eder paa offentlige Steber.

12) feilte Zrabitioner om marfetige Ver foner, Begioenfyeber, m. o. enb« 
nu funbe oare befjtnbte, ifar naar be oebfømme be forannaonte Dlbfager.

Æjobcnljflim i Slugufl 1807.

Spørgelisten med de tolv punkter, som Oldsagskommissionen ønskede belyst af præsterne. Listen 
blev fordelt via stifterne, og svarene kunne indsendes uden frankering. I hertugdømmerne anvend
tes en tysksproget udgave.
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delig ønskede man oplysninger om, 
hvad præsterne måtte have kendskab 
til af opgravede oldsager, oldsagssam
linger i privat eller offentlig eje samt 
traditioner om bemærkelsesværdige 
personer eller begivenheder, især med 
tilknytning til de i skemaet anførte 
monumenter og genstande.

At det var præsterne, man henvendte 
sig til, lå i naturlig forlængelse af den 
almindelige indberetningspligt, som 
påhvilede dem, og som i løbet af 1800- 
årenes første halvdel antog et stadigt 
stigende omfang.1 Det var heller ikke 
første gang, de blev bedt om at ytre 
sig om antikvariske forhold. Allerede 
oldforskeren Ole Worm havde betjent 
sig af det gejstlige netværk, da han i to 
omgange, henholdsvis i 1620’eme og i

Pastor Thorsøe i Gøl nord for Limfjorden afteg
nede indskriften på “den store Kirke-Klokke”. 
I dag har kirken kun én klokke, og den er fra om
kring 1830. Indskriften indledes med en medal
jon med Kristus på korset omgivet af Maria og 
Johannes, efterfulgt af “alpha et omega” (Guds
betegnelsen i Johannes’ Åbenbaring) samt, i let 
forvansket gengivelse, “et homo o rex glorie xpe 
veni cum pace ano dom mdxvii” (1517).

1640’erne, indhentede antikvariske 
oplysninger fra hele landet,2 og ved 
forskellige senere initiativer indgik 
det antikvariske område som en min
dre, men væsentlig del af såvel Resens 
(1666), Jessens (1743), Thuras (1755) 
og Pontoppidan/Hofmans (1760’eme) 
indsamlingsarbej der.

Hovedparten af svarene til Oldsags
kommissionen indløb i løbet af 1808 
og det følgende år, og til trods for store 
kvalitetsforskelle - de spænder over et 
spektrum fra en to-linjers meddelelse 
om, at der intet findes, til besvarelser 
af mange folioarks omfang - giver de i 
det store og hele den situationsrap
port over oldtidsmindernes tilstand, 
som kommissionen havde ønsket. 
Samlet beretter de om et landskab 
præget af hundred-, ja tusindvis af 
gravhøje, dysser og jættestuer, af hvilke 
mange kun blev sporadisk nævnt og 
beskrevet; men en del gjordes til gen
stand for så detaljerede beskrivelser, at 
det bliver muligt for os at placere dem i 
det landskab, hvorfra de forlængst er 
forsvundet - i mange tilfælde uden at ef
terlade sig det mindste spor.

Oldsagskommissionens indsamling var 
iværksat i elvte time. Med de store 
landbrugsreformer var såvel jordfor
delingen som ejerforholdene ændret 
afgørende, og heraf fulgte en langt in
tensivere udnyttelse af jorden, end 
man tidligere havde set. Dyrknings
fællesskabet stod ikke mere hindrende 
i vejen for den foretagsomme bonde. 
Han kunne nu så og høste, som han 
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ville, og jordforbedringer og det deraf 
følgende øgede udbytte kom ham selv 
og hans efterkommere til gode. Hø
jene og stenansamlingerne, der optog 
plads og lå i vejen, kunne med fordel 
fernes, og de indvundne materialer 
gøre gavn til mangfoldige formål - ste
nene til bygningsforbedringer, diger

og hegnspæle, jorden til opfyld i fugti
ge lavninger og de tørveopbyggede 
højes næringsrige fyld til gødning og 
jordforbedring. Alt dette kan man læse 
om i beretningerne, og det fremgår lige
ledes, at den overtro, der tidligere i vid 
udstrækning havde beskyttet oldtids
minderne, nu var i hastig afvikling - i 

Alle indsendte figurer gengives i kildeudgivelsen, uanset deres kvalitet. Denne, der er indsendt af 
A.P. Meden, der var præst i Aalborg Vor Frue sogn, hører til blandt de bedre. Den viser en dysse i 
Hvorup sogn nordvest for Nørresundby. Dyssen er siden forsvundet.
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de få tilfælde, hvor den endnu eksiste
rede, anføres den som et kuriosum.

Ødelæggelserne var i vidt omfang 
sket inden for mands minde, og der er 
mange beskrivelser af anlæg, som 
præsterne har set, men som allerede 
da var borte, ligesom der også berettes 
om helt aktuelle højsløjfninger og 
stensprængninger. Blot en menneske
alder senere ville al viden om disse 
anlæg være gået tabt.

Der skal her citeres et par eksempler 
på, hvad det var, der skete med old
tidsminderne, når den ny tids bonde - 
og den ny tids præst - tog fat: Pastor 
Vogelius Steenstrup i Sjørring sogn i 
Thy beretter om en stendysse, hvis 
dæksten af folkeoverleveringen var 
blevet sat i forbindelse med folkevi
sens Ebbe Skammelsens mord på sin 
familie. Her havde folk set spøgelser 
med blodige hænder, og ingen turde 
gå forbi stedet ved nattetide. “Men nu 
er denne overtroe udryddet; thi den 
vesterste af Norntofts gaards Beboe
re, har nu ved de gi: Huuses Nedriv
ning og Nyes igien Opbyggelse, mue- 
ligt tildeels Noget efter min Indsky
delse, ladet denne store Steen klyve i 
tue til Broer og Syl-Steene, og derefter 
er intet ondt paafulgt, eller Mindste 
ladet sig opdage.”

Pastor Kannewurf fra Åby sogn i 
Ålborg amt har et udmærket eksempel 
på, at også gravhøjenes jord kunne 
finde anvendelse: “Ved Byens Udskift
ning for nogle Aar siden, blev Jorden i 

den ene af ommeldte Høje for en Deel 
anvendt til Grundfyldning for et ud- 
fløttet Sted.” - Denne genanvendelse 
af højfyld kan i øvrigt være en mulig 
forklaring på ellers vanskeligt tolke
lige løsfundne oldsager fra sten- og 
bronzealderen.

Pastor Bagger i Linå og Dallerup sog
ne ved Silkeborg giver endnu et ek
sempel på den nye bondeflid: “På 
Lauen Mark i Linaa Sogn, findes en 
aflang forhøyet Plads, omsatt med 
temmelig store Steene, hvoraf en Deel 
ere borttagne af Udflytteren fra Lauen 
Chresten Nielsen, som han haver 
brugt til at indhægne sin Have med 
ved sit udflyttede Sted, der ligger nær 
ved bemeldte aflange og med Steene 
omfattede Plads.”

At man i samtiden udmærket var 
klar over sammenhængen mellem 
oldtidsmindernes ødelæggelse og ud
skiftningen og overgangen til selveje, 
understreges af pastor Thura i Gjern 
og Skannerup sogne ved Skander
borg: “... da Markerne her for længe 
siden er udskiftede af Fælledskabet, 
hvilken Jndretning giver Beboerne 
frie Raadighed og Lyst at rense Ager
landet fra enhver Steen, som er Ploven 
i Veyen.”

De indsendte beretninger skal regnes i 
hundreder, men kun et forsvindende 
lille antal publiceredes i samtiden.3 
Derimod foretog man via Danske og 
Tyske Kancelli en række fredninger 
baseret på præsternes monumentbe- 
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skrivelser. De omfattede i hovedsagen 
storstensgrave, men også enkelte 
stykker kirkeinventar frededes, såle
des en gotisk fløj altertavle i Abild kir
ke ved Tønder, som præsten i sin i 
øvrigt udmærkede og indholdsrige be
retning havde udtrykt ønske om at få 
fjernet (“Schon lange habe ich diese 
abgöttische Abbildung von dem mit
telsten Blatte des Altars weggewünscht, 
ich sähe aber am liebsten, daß solche 
auf höheren Befehl weggeschaft wür
de.”).4

Præsteindberetningeme til Oldsags
kommissionen kom til at danne 
grundlaget for Nationalmuseets topo
grafiske arkiver. Her befinder de sig 
stadig, og her kan de læses og benyttes 
af enhver, der måtte ønske det; og de 
er da også i et vist omfang blevet be
nyttet. Erik Moltke og Lis Jacobsen 
har flittigt studeret dem i forbindelse 
med udarbejdelsen af Danmarks Ru
neindskrifter , der udkom i 1941-42, og 
redaktørerne af Danmarks Kirker har 
brugt dem - dog med mærkelige og 
uforklarlige undtagelser; men hoved
indholdet, de mange og ofte detaljerede 
beskrivelser af gravhøje og storstens
grave, er kun udnyttet i meget ringe 
omfang. Forklaringen herpå er af ad
ministrativ art: Da man i 1892 op- 
splittede Nationalmuseets samlinger 
i en 1. afdeling omfattende dansk for
historie, antiksamlingen og etnogra
fisk samling, og en 2. afdeling be
stående af de danske samlingers hi
storiske del samt historisk-topogra- 
fisk arkiv, anlagde 1. afdeling heref

ter sit eget arkiv. En del sager, der 
udelukkende vedrørte fortidsmin
derne, overførtes hertil, men langt 
størstedelen af præsteindberetninger- 
ne blev liggende, hvor de var, og efter
hånden som tiden gik, vidste færre og 
færre forhistorikere, at der var rele
vant materiale at finde i historisk
topografisk arkiv.5

Efter de første meget aktive år stilnede 
kommissionens virksomhed langsomt 
af. I 1812 døde kaptajn W.H.F. Abra
hamson, der havde været én af de le
dende kræfter bag indsamlingsprojek- 
tet - det var ham, der tog sig af alt, 
hvad der hed tolkning af indskrifter, og 
desuden stod han for indsamlingen og 
den efterfølgende korrespondance 
med præsterne i hertugdømmerne, li
gesom det var ham, der førte den eks
traktprotokol, hvori der indførtes et 
kort referat af alle indløbne beretnin
ger. Friederich Münter havde virket 
meget effektivt for sagen, ikke mindst 
under sine bispevisitatser i Sjællands 
stift, hvor han dels havde opmuntret 
præsterne til at indberette, dels havde 
rykket dem, der ikke havde svaret, 
hvorfor der da også indløb beretnin
ger fra dette stift over en længere 
periode end fra de øvrige; men at 
bestride et bispeembede levner næp
pe megen tid til sideaktiviteter. Pro
fessor Børge Thorlacius havde selv le
veret beretninger, af hvilke enkelte 
publiceredes i den nye skriftserie 
Antiqvariske Annaler, og desuden 
havde han opsummeret de hidtil ind
vundne oplysninger om de store sten

13



monumenter i en afhandling, der ud
sendtes i 1809,6 men hermed var hans 
energi tilsyneladende udtømt. Af cen
traladministrationens repræsentan
ter, overhofmarskal A.W. Hauch og 
etatsråd P. J. Monrad, var en aktiv an
tikvarisk indsats ikke at forvente, så 
da Abrahamson faldt bort, hvilede 
ansvar og initiativ i hovedsagen på 
professor Rasmus Nyerup, der frem 
for nogen havde været den aktive, 
både ved kommissionens oprettelse og 
især det løbende arbejde. Som univer
sitetsbibliotekar havde han imidlertid 
meget andet at se til, og aktivitetsni
veauet var derfor efterhånden dalende.

I 1816 valgte Nyerup da at give an
svaret fra sig, og i hans sted udpegede 
man den unge købmand C.J. Thom
sen, der kom til at virke i mere end et 
halvt århundrede, og som af efterti
den med rette betragtes som det dan
ske museumsvæsens egentlige ska
ber. Også han benyttede det gejstlige 
netværk, men denne gang gik bud
skabet den anden vej, nemlig fra 
kommissionen til præsterne. Hans 
epokegørende værk Ledetraad til nor
disk Oldkyndighed, hvori treperiode
systemet blev præsenteret i 1836, 
blev nemlig udsendt ikke alene til 
landets præster, men også til alle rek
torer og til én skolelærer i hvert sogn. 
Denne landsomfattende gratisudsen- 
delse var i øvrigt også baseret på gode 
traditioner: Da Frederik V lod G.C. 
Oeders Flora Danica udsende i be
gyndelsen af 1760’eme, udgik der et 
oplag til rigets bisper med besked om, 

at der skulle uddeles eksemplarer til 
de sognepræster, der formodedes at 
kunne have glæde af værket, og af 
hvem man kunne forvente, at de ville 
fremme sagen ved selv at indsamle og 
indsende planter fra deres distrikter.7 - 
Thomsens Ledetraad udkom i 10.000 
eksemplarer, halvdelen på dansk og 
halvdelen på tysk, og hensigten 
bag den storstilede distribution var, 
præcist som det var tilfældet med 
Flora Danica, at modtageren skulle 
holde et vågent øje med sit sogn og 
drage omsorg for, at der blev indsendt 
materiale - genstande og beskrivelser
- til det nyoprettede antikvarisk-topo- 
grafiske arkiv på Oldnordisk Museum
- det nuværende Nationalmuseum i 
København.8 Her ligger forklaringen 
på, at der ligger en del topografiske 
beskrivelser fra den efterfølgende tid i 
museets arkiver.

Antikvariske indberetninger er imid
lertid ikke kun et dansk fænomen. 
Den svenske riksantikvarie Hadorph 
tog et initiativ meget svarende til Ole 
Worms, og herfra foreligger et stort 
indberetningsmateriale, de såkaldte 
rannsakningar, fra 1667-70 og 1672- 
93. I forbindelse med Kgl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens 
200-års jubilæum i 1953 besluttede 
man at udgive dem samlet, hvilket 
blev fuldført på forbilledlig vis for få år 
siden.9 Før man tog fat på den til
hørende kommentardel, blev der i 
1993 afholdt et tværfagligt symposi
um i Stockholm for at indhente inspi
ration hertil.10 Det synes dog allerede 
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nu at ligge klart, at man i den kom
mende bearbejdning vil lægge særlig 
vægt på fire forskningsfelter, nemlig 
det sproglige, det antikvarisk-topo
grafiske, det idehistoriske og det et
nologiske.

For Skånes vedkommende kan det 
nok have interesse at pege på, at der 
herfra foreligger ikke mindre end syv 
forskellige sæt antikvariske indberet
ninger, fordelt med tre fra 1600-årene 
(bl.a. Worms og Hadorphs), tre fra 
1700-årene og ét fra 1800-årene. Det 
giver selvsagt særligt gode betingel
ser for detailstudier og sammenlig
ninger af en art, som det danske ma
teriales vanskeligere tilgængelighed 
hidtil ikke har tilladt.11

Præsteindberetningeme til Oldsags
kommissionen af 1807 fra det nu
værende danske område er under ud
givelse på tidsskriftet Skalks forlag, 
Wormianum, af denne artikels forfat
tere.12 Efterfølgende vil indberetnin
gerne fra Sydslesvig og Holsten blive 
udgivet i et samarbejde med Prof. Dr. 
Joachim Reichstein, Archäologisches 
Landesamt Schleswig-Holstein. Her
ved tilgængeliggøres de mange hidtil 
lidet kendte - og for de sidstes ved
kommende så godt som ukendte - op
lysninger af antikvarisk art for et 
større publikum, men desuden åbnes 
der mulighed for et bredere studium af 
beretningerne som et produkt af den 
tid og det miljø, hvori de er blevet til. 
En samlet læsning giver et overblik 
over, hvordan oldtiden og oldtidsmin

derne opfattedes og tolkedes af såvel 
læg som lærd, men derudover giver 
den et bredt tidsbillede i det hele taget. 
De ændringer, landskabet undergik 
som følge af de store landbrugsrefor
mer, viser sig som nævnt på mangfol
dige måder, ligesom den aktuelle poli
tiske situation under Englandskrigene 
afspejles, om end mest indirekte. 
Præstestandens selvforståelse og 
samfundsopfattelse fremgår klart, og 
man fornemmer brydningen mellem 
to åndsretninger, den endnu fremher
skende rationalisme og det nye, ro
mantiske livssyn, der fordrer an
læggelse af andre værdier end de rent 
nyttebetonede. I den samlede udgivel
se vil sprog- og stednavneforskere 
kunne finde brugbart materiale til 
forskellige undersøgelser, både på 
grund af stoffets landsomfattende ka
rakter, og fordi beretternes alder, bag
grund og uddannelse i alle tilfælde la
der sig fastslå ved hjælp af eksiste
rende opslagsværker.

I ovenstående er der næsten udeluk
kende set på indberetningernes med
delelser om oldtidsminder, men det 
skal understreges, at der er meget an
det at hente. Oldsagskommissionen 
spurgte som nævnt også om kirkein
ventar, voldsteder, bygninger, veje, 
vandledninger, underjordiske gange, 
opgravede oldsager og sagnstof (“tra
ditioner”). Disse spørgsmål blev na
turligvis også besvaret, og da præster 
som regel er mænd af ord - somme 
endda af mange ord - bliver der også 
berettet om al muligt andet, der optog 
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den enkelte, det være sig skovplant
ningens velsignelser, betimeligheden 
af at tro på kraften i vand fra hellig
kilder, udstødning og levende be
gravelse af en gammel eskimokvinde 
og et præstekalds tab af god engjord i 
den senkatolske tid, for blot at nævne 

enkelte afvigelser fra de 12 skemasat
te spørgsmål, hvilket turde illustrere, 
at præsteindberetningeme til Old
sagskommissionen af 1807, ud over at 
være et materiale med store viden
skabelige potentialer, også byder på 
glimrende underholdning.

NOTER

1. Erik Nørr: Præst og administrator. Sogne
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Trap gennem tiderne

af Per Boje

Trap - en ny tradition
Jens Peter Trap (1810-85) vidste, at 
han byggede på en lang tradition, da 
han i 1856 udsendte det første hæfte 
til værket Statistisk-topographisk Be
skrivelse af Kongeriget Danmark. Der
imod kunne han ikke vide, at han var 
ved at lægge grunden til en ny traditi
on med stadig nye udgaver af værket 
kendt som Trap Danmark eller slet og 
ret Trap.1

J.P. Trap kendte til tidligere historisk
topografiske beskrivelser af Danmark. 
Erich Pontoppidans Den Danske Atlas 
var publiceret 1763-81 og derfor umid
delbart tilgængelig. Forgængeren Peder 
Hansen Resens Atlas Danicus, forfattet 
i 1660’eme og 1670’eme, blev derimod 
ikke trykt. Det meste af originalma
nuskriptet gik tabt ved Københavns 
brand i 1728, og det er senere sam
menskrivninger, som overvejende ligger 
til grund for udgivelserne i dette 

århundrede. Trap kendte værkets hi
storie og anvendte bevarede dele ved 
udarbejdelsen af sit værk.2 Inspiratio
nen fra Resen og Pontoppidan kan 
være forklaringen på, at Trap ligesom 
sine forgængere i vid udstrækning 
gjorde brug af indberetninger fra 
præster og andre lokale meddelere. 
Men måske var det slet ikke Resen og 
Pontoppidan, Trap havde i tankerne, 
da han påbegyndte udsendelsen af sin 
statistisk-topografiske skildring. Den 
afspejlede nemlig i høj grad tidens 
tendenser.

De topografiske beskrivelser, herun
der sognebeskrivelser, florerede fra 
århundredskiftet og havde fået et mo
numentalt udtryk i Landhushold
ningsselskabets amtsbeskrivelser pu
bliceret 1827-44. Statistikken fik i 
samme periode stigende offentlig in
teresse og blev ikke som tidligere 
henregnet til de militære hemmelig- 
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heder. I 1797 oprettedes Tabelkonto
ret under Rentekammeret, men gang i 
den offentlig statistikproduktion kom 
der først med oprettelsen af Tabel
kommissionen i 1834, i 1849 afløst af 
Statistisk Bureau, senere Danmarks 
Statistik. Der var dog fortsat behov 
for privatstatistiske publikationer, og i 
årene 1844-53 udsendte f.eks. A.F. 
Bergsøe sit omfattende værk Den 
danske Stats Statistik. De topografi
ske og statistiske publikationer var 
tænkt som nyttige redskaber til frem
me af det almene vel i god overens
stemmelse med oplysningstidens idea
ler, men hertil kom efter Napoleons
krigene en stigende interesse for turist
prægede rejser. Det førte i udlandet 
til udsendelsen af flere serier af rejse
førere med fyldige historiske rede
gørelser for udvalgte lokaliteter. Den 
berømteste serie blev grundlagt af 
Karl Baedeker i 1839. Hvorvidt Trap 
har haft en Baedeker i hånden vides 
ikke, men kendskab til serien fore
kommer sandsynlig. Det historiske, 
statistiske og topografiske løb således 
sammen i nogle af tidens iøjnefalden
de publikationer, ikke mindst fra 
1840’eme. Det var publikationer til 
nytte og underholdning.

J.P. Trap havde gode personlige for
udsætninger for at udgive en Dan
marksbeskrivelse.3 Siden 1842 havde 
han redigeret den ikke mindst i admi
nistrativ henseende særdeles nyttige 
Hof- og Statskalender, der samtidig 
kunne tilfredsstille personer, der som 
J.P. Trap var levende interesseret i 

næstens vej op ad rangstien og ind og 
ud ad embedsvejen. I 1854, to år før 
udsendelsen af det første hæfte af 
Statistisk-topographisk Beskrivelse af 
Kongeriget Danmark, havde Trap 
suppleret Hof- og Statskalenderen med 
en stedfortegnelse med oplysninger 
om de enkelte lokaliteters placering i 
administrativ henseende.4 Det var 
ifølge Trap selv et forarbejde til den 
egentlige Danmarksbeskrivelse.5 Trap 
havde desuden førstehåndskendskab 
til store dele af landet. Siden 1834 
havde han været ansat i det kgl. kabi
netssekretariat, hvor han var avance
ret trin for trin, så han fra 1852 var re
ferendar. Arbejdet indebar talrige rej
ser i kongens følge. I 1840 havde han 
f.eks. som ung sekretær ledsaget 
Christian VIII og Caroline Amalie på 
deres tre måneders rejse rundt i lan
det, og under Frederik VII blev rejser
ne hyppigere og omfattede også ofte 
kongens arkæologiske ekspeditioner.

J.P. Trap var dygtig, samvittigheds
fuld og ambitiøs. Det var derfor en be
tydelig skuffelse, da han i 1854 blev 
forbigået til den ledige stilling som 
kabinetssekretær til fordel for grevinde 
Danners private juridiske rådgiver, C. 
Liebenberg. Trap blev uden tvivl usik
ker på fremtiden. En mulighed var at 
satse yderligere på udgivervirksom
hed. En Danmarksbeskrivelse var i 
overensstemmelse med tiden samti
dig med, at behovet for en sådan var 
blevet aktualiseret med overgangen 
fra enevælde til demokrati og de deraf 
følgende administrative ændringer, 
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herunder overgangen fra kollegiestyret 
til den ministerielle styreform. I janu
ar 1856 udsendte Trap det første hæfte 
af Statistisk-topographisk Beskrivelse 
af Kongeriget Danmark. Antallet af 
subskribenter var så stort, at han til
syneladende uden de store betænke
ligheder i foråret 1857 købte et kendt 
reproduktionsfirma, Em. Bærentzen 
& Co., for 40.000 rdl. sammen med 
korttegneren og litografen A. Bull. 
Trap var dermed godt på vej til at 
skaffe sig en levevej som skribent og 
trykker, da han i sommeren 1857 alli
gevel fik sit ønske opfyldt om at blive 
udnævnt til kabinetssekretær. Han 
fik imidlertid tilladelse til fortsat at 
måtte pleje sine private interesser 
ved siden af arbejdet ved hoffet. Kom
binationen var uden tvivl heldig. Ar
bejdet ved hoffet gav anledning til 
fortsatte rejser med kongen, hvor der 
var mulighed for udflugter til interes
sante bygninger og historiske steder, 
og den påbegyndte Danmarksbeskri
velse kunne bringes til en afslutning. 
Selv om værket ikke kunne påtrykkes 
et kgl. hofleverandør, skadede det for
mentlig ikke, at det på det nærmeste 
var leveret fra hoffet til det danske 
folk.

Første udgave af Trap Danmark 
J.P. Trap forberedte sig grundigt til 
Danmarksbeskrivelsen, men projek
tet var behæftet med en vis risiko. 
Trap undgik derfor behændigt ved ud
sendelsen af det første hæfte at binde 
sig til en alt for fast plan for værket. 
Han meddelte læserne, at han først 

ville fremlægge en nærmere rede
gørelse for værkets plan ved udsen
delsen af det sjette og sidste hæfte. 
Forordet hertil fra efteråret 1860 for
tæller da også om ændringer under
vejs, men som god marketingmand 
understregede Trap, at ændringerne 
havde resulteret i et større og bedre 
værk end det oprindeligt lovede. Det 
blev tilskrevet medarbejdernes uventet 
store indsats og entusiasme samt den 
pæne modtagelse hos kunderne.

Værket var tænkt som en statistisk
topografisk håndbog. Det var dog 
Traps håb, at det ikke blot ville blive 
brugt som et leksikon, hvor læserne 
ville søge konkrete oplysninger om 
den enkelte lokalitet, men at det også 
ville blive læst af en videre kreds, der 
ønskede viden om Danmark. Dette 
dobbelte formål søgtes løst ved at ind
dele værket i to afdelinger, en almin
delig del om landet som helhed og en 
speciel leksikalsk del om de enkelte 
lokaliteter med en systematisk gen
nemgang af købstæder og sogne. Trap 
undskyldte, at det dobbbelte formål 
resulterede i flere gentagelser, men 
forsvarede det med, at det var uund
gåeligt, hvis systematikken skulle be
vares, og teksten ikke skulle fyldes 
med henvisninger.

1. udgaven var “ved” J.P. Trap. Han 
skrev selv den store del af værket, 
men lagde i forord og noter til flere 
længere tekstafsnit vægt på at frem
hæve, at teksten byggede på medvir
ken fra en meget stor kreds af perso

20



ner. Især i den almene del var der 
selvstændige bidrag fra kendte eks
perter, ligesom der var eksempler 
herpå i den specielle del.6 Grundlaget 
for den specielle del var primært ske
matiske oplysninger fra 1.500-1.600 
meddelere blandt sognepræster, køb- 
stadembedsmænd og godsejere.7 Trap 
betonede den store hjælpsomhed, han 
havde mødt, og forbigik diskret, at 
hans henvendelse til sognepræsterne 
var anbefalet af Kultusministeriet, så 
henvendelsen havde en slags officiel 
karakter.8 Der er dog ingen tvivl om, at 
meddelernes store interesse for vær
ket i nogen grad kom bag på J.P. 
Trap. Det viste sig ikke mindst ved, 
at de statistisk-topografiske oplysnin
ger i langt højere grad end planlagt 
blev suppleret med historiske oplys
ninger om de enkelte lokaliteter, i flere 
tilfælde på grundlag af arkivalske 
studier, som han ellers ikke oprindelig 
havde regnet med i større udstræk
ning. Teksten byggede desuden på 
Traps egne observationer. Det store 
abonnementstal betød, at Trap allerede 
som forberedelse til andet hæfte fik 
råd til at foretage flere rejser i som
meren 1856 for at besøge “de interes
santere Steder”.9

Værket var planlagt uden kort. Gehej- 
mearkivar Wegener foreslog imidlertid 
i forlængelse af det gode salg, at vær
ket forsynedes med kort over købstæ
derne og byernes markjorder. Det lyk
kedes den nyudnævnte kabinetsse
kretær over finanslovene for 1858-59 
og 1859-60 at få støtte til en opmåling 

af alle landets byer. Det var en yderli
gere styrkelse af værket, som abon
nenterne dog skulle betale særskilt 
for at få del i. De andre udvidelser, 
der skete i løbet af udgivelsen, herun
der de ekstra historiske redegørelser, 
blev ikke tilsvarende prissat, men 
indarbejdedes blot i værket eller det 
særlige supplement.

Værkets disposition var klar. Den al
mindelige del indeholdt en redegørelse 
for hele Danmark. Den var noget 
tungt opdelt i en beskrivelse af 
Monarkiet som helhed inklusive sær
lige, men korte afsnit om “bilandene” 
Færøerne, Island, Grønland og De 
vestindiske Øer, og en beskrivelse af 
Kongeriget alene, dvs. eksklusive 
Hertugdømmerne. Under Monarkiet 
omtaltes de naturgeografiske forhold, 
befolkningen, erhvervsforholdene samt 
de forfatningsmæssige og forvalt
ningsmæssige fællesanliggender. De 
to tredjedele af den almene del ved
rørte specielle kongerigske forhold og 
omfattede en beskrivelse af landet 
(naturgeografi, landbrugs- og indu
striforhold) og redegørelser for forfat
ning, forvaltning og administrative 
inddelinger samt en oversigt over 
skolelærerembeder og de tillagte løn
ninger.

Den specielle del var disponeret topo
grafisk på en måde, som de fire senere 
udgaver af værket alle fulgte. Efter 
en beskrivelse af Hovedstaden fulgte 
beskrivelser af de enkelte amter be
gyndende på Sjælland, fortsættende 
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med Bornholm, Fyn, Lolland-Falster 
og Jylland fra nord mod syd. Der var 
korte præsentationer af landsdelene, 
Bornholm dog relativt fyldigt, og 
hvert amt blev ligeledes kortfattet 
omtalt med hensyn til naturgeografi
ske forhold (beliggenhed, areal, jord
bundsforhold og flora), bebyggelse, 
ejerforhold, erhverv og administrative 
enheder. Inden for hvert amt fulgte 
beskrivelser af de enkelte købstæder 
og dernæst af sognene ordnet her
redsvis, idet hvert herred i lighed 
med amtet blev beskrevet kortfattet, 
men uden omtale af jordbundsforhold, 
flora, bebyggelse, ejerforhold og er
hverv. Købstad- og sognebeskrivelserne 
udgjorde værkets tyngdepunkt med 
omkring 80% af det samlede sidetal. 
De fulgte en ensartet systematik, 
bl.a. muliggjort af de skematiske op
lysninger, som Trap modtog fra de lo
kale meddelere. Hertil kom, at Trap 
fik hjælp fra centrale myndigheders 
systematiske oversigter. Det gjaldt 
f.eks. generalstabens utrykte såkaldte 
dislocationslister, der indeholdt for
tegnelser over samtlige landsbyer og 
gårde med angivelse af, hvilke gårde 
der egnede sig til officerskvarterer, li
gesom Trap fra Nationalmuseet mod
tog oplysninger om fredede fortids
minder. Trap anvendte ikke primær
materiale fra Statistisk Bureau, men 
brugte alene de trykte publikationer, 
bl.a. om folketællingen 1855.

Købstadbeskrivelserne fulgte en fast 
disposition, men var uden en typogra
fisk markering af et hierarki i oplys

ningerne. Følgende hovedgrupper af 
oplysninger kan opregnes: geografisk 
beliggenhed, bebyggelse, areal - of
fentlige bygninger og institutioner - 
befolkning og erhverv (indbyggertal, 
indbyggernes erhverv, varehandel, 
hjemmehørende skibe, skibsfart og 
fiskeri, industrivirksomheder, land
brug, markeder) - byens styre og øko
nomi (øvrighed, kommunale væsener, 
ejendomme, kommunale udgifter og 
indtægter) - administrative enheder, 
herunder ikke-kommunale embeds- 
mænd - finansielle institutioner, her
under størrelse af overformynderi
midler - historie, der sluttede med at 
nævne kendte personer født i købsta
den og litteratur om denne.

Også sognebeskrivelserne fulgte en 
fast disposition. Gengivet på tilsva
rende måde indeholdt disse beskrivel
ser følgende hovedgrupper af oplys
ninger: geografisk beliggenhed, areal, 
jordbundsforhold - bebyggelse (for 
hver “by”, dvs. landsby eller anden 
samlet bebyggelse i sognet, blev angi
vet evt. offentlige institutioner som 
kirke, præstegård og skole og evt. 
virksomheder som fremstillingsvirk
somheder, herunder møller, gæstgive
rier, poststeder. Foruden oplysninger 
om “byer” i sognet anførtes større går
de samt amtal gårde og huse i sognet 
som helhed) - indbyggertal og indbyg
gernes erhverv - administrative enhe
der - legater, præstekaldets økonomi - 
kirkebeskrivelse - historie, herun
der om evt. hovedgårde og fortids
minder.
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Parallelliteten mellem købstad- og 
sognebeskrivelserne er åbenbar. En 
del af denne var dog ikke mellem køb
stad- og sogneniveau, men mellem 
købstad- og landsbyniveau, idet op
regningen af offentlige institutioner 
og virksomheder ikke skete for det 
enkelte sogn, men for den enkelte 
“by” i sognet. Der var for landdistrik
terne ingen parallel gruppe til oplys
ningerne om købstædernes styre og 
økonomi. Sognekommunen var den 
verdslige administrative ramme i 
landdistrikterne, og da denne i en 
række tilfælde omfattede flere sogne, 
passede oplysningerne om styre og 
økonomi ikke til værkets inddeling ef
ter sogne og blev derfor udeladt.

Man må medgive Trap, at store dele af 
værket på i alt knap 2.500 sider ikke 
egnede sig til sammenhængende læs
ning, men det var særdeles anvende
ligt som opslagsværk takket være 
knappe oplysninger om den enkelte 
bygning eller virksomhed og den sy
stematiske disponering af stoffet. De 
historiske afsnit havde dog på grund af 
de lokale meddeleres interesse for sa
gen fået god plads og gav et godt ind
tryk af flere lokaliteters udvikling, li
gesom den almene del som påpeget af 
Trap havde karakter af en almindelig 
fremstilling. Værket blev som nævnt 
godt modtaget og tidligt udsolgt i et 
oplag på 4.800 eksemplarer.10 Trap og 
den unge boghandler G.E.C. Gad 
(1830-1906), der netop havde etable
ret sig året før udsendelsen af det 
første hæfte, og som havde værket i 

kommission, havde ramt rigtigt, 
måske også hjulpet af, at første hæfte 
blev udsendt under økonomisk gun
stige konjunkturer. J.P. Trap holdt sig 
da heller ikke til Kongeriget, men be
gyndte i 1861 udsendelsen af en til
svarende beskrivelse af Slesvig. Den 
afsluttedes sommeren 1864.

Trap Danmark kommer igen 
J.P. Trap glædede sig over salget og 
var naturligt smigret over opfordringer 
til at udsende en ny udgave af Dan
marksbeskrivelsen. Han var fortsat 
på hyppige tjenesterejser og foretog i 
den forbindelse udflugter og gjorde 
optegnelser. Der var derfor stof til en 
revideret og udvidet udgave, som be
gyndte at komme i 1872. Tidspunktet 
var velvalgt, da begyndelsen af 
1870’eme var præget af en usædvanlig 
stærk højkonjunktur. Med 2. udgaven 
begyndte samtidig en tradition, der 
skulle holde sig i mindst 100 år, nemlig 
udgivelsen af stadig nye udgaver af 
Trap Danmark. J.P. Trap fuldførte 
selv 2. udgaven, der udkom 1872-79, 
og efter hans død er yderligere tre ud
gaver udkommet, 1898-1906, 1920-32 
og senest 5. udgaven 1953-72. Samti
dig er antallet af sider vokset, fra 
knap 3.000 sider for 2. udgaven til 
over 10.000 sider for 5. udgaven, der 
yderligere har mere tekst pr. side.

De nye udgaver er, trods ændringer, i 
mange henseender forblevet tro mod 
de oprindelige ideer fra 1. udgaven. 
Hovedstrukturen er fastholdt med en 
almindelig del om landet som helhed 
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og en speciel del først med en beskri
velse af Hovedstaden og dernæst med 
amtsvise købstad- og sognebeskrivel
ser. Beskrivelserne bringes fra øst 
mod vest, og for hver landsdel er der 
en kort indledning, ligesom amterne 
og herrederne, hvorunder sognene er 
grupperet, får en kort omtale. Ho
vedstrukturen har været uændret, 
men den almene del har fået stadig 
mindre relativ vægt, fra omkring 15% 
af siderne i 1. udgaven til mindre end 
det halve i 2. udgaven, hvor der ikke 
længere blev foretaget den tunge op
deling i Monarkiet som helhed og 
Kongeriget, og til kun et par procent i 
de seneste udgaver. Disse beskrivel
ser af landet og folket under ét er nyt
tige, men ofte lidt oversete samfunds
beskrivelser på nogle hundrede sider, 
hvor den første del anvendes til en 
naturvidenskabelig beskrivelse af 
landet efterfulgt af en række tematiske 
redegørelser om befolkning, erhverv, 
forfatning og forvaltning samt om 
bl.a. sociale, kulturelle og uddannel
sesmæssige forhold.

Hovedstaden har uændret udgjort 
omkring 10% af den samlede tekst
mængde og har dermed kunnet gøres 
til genstand for en stadig fyldigere 
gennemgang. En del af væksten kan 
dog tilskrives, at det geografiske om
råde er blevet stadig større. Køben
havns Kommune udvidedes stærkt 
ved århundredskiftet ved indlemmelse 
af dele af Sokkelund Herred, og hertil 
kommer, at Frederiksberg blev inklu
deret i beskrivelsen af Hovedstaden 

fra 3. udgaven, mens de første udgaver 
alene beskrev Københavns Kommu
ne. I 5. udgaven blev der foretaget en 
beskrivelse af det såkaldte Storkøben
havn omfattende ikke alene Køben
havn og Frederiksberg kommuner, 
men også sognekommunerne i 
Smørum og Sokkelund herreder, der 
udgjorde Københavns Amtsråds
kreds. Amtsrådskredsen omfattede 
længst mod syd Torslunde-Ishøj, mod 
vest Høje Tåstrup og mod nord Sølle
rød sognekommuner og mod sydøst 
hele Amager. Baggrunden var en er
kendelse hos redaktørerne af, at de 
hidtidige enheder for Trap Danmarks 
topografiske beskrivelser var ved at 
være for små. En række fænomener 
kunne kun meningsfuldt beskrives in
den for større enheder som Stor
københavn, og parallelt hermed skete 
der en kraftig udvidelse af de traditio
nelle beskrivelser af amterne.

Beskrivelserne af amterne udvidedes i 
5. udgaven til typisk 25-50 sider mod 
tidligere nogle få sider. Her behandle
des ikke mindst natur- og kulturgeo
grafiske forhold, der skønnedes nød
vendige for forståelsen af sognebe
skrivelserne, og som ikke menings
fuldt kunne behandles i så små enhe
der som sognene. Der skete ikke æn
dringer med hensyn til de kortfattede 
omtaler af landsdelene og herrederne.

Værkets samlede sidetal sammen
holdt med vægtningen af den almene 
del, beskrivelsen af Hovedstaden og 
af de større geografiske enheder som 
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landsdele, amter og herreder betyder, 
at købstad- og sognebeskrivelserne er 
knap firedoblede i omfang fra 1. ud
gaven til 5. udgaven. Det er en ganske 
voldsom vækst, og det er derfor for
bavsende, at strukturen i disse be
skrivelser i så høj grad er uændrede. 
Der er sket dispositionsmæssige æn
dringer, og nye ting er medtaget. 
Væksten må dog især tilskrives den 
generelle kvantitative vækst i perio
den, der har betydet, at stadig flere 
institutioner og virksomheder kræver 
omtale, men ikke mindst skyldes det 
øgede omfang, at detaljeringsgraden 
for nogle dele er vokset ganske bety
deligt.

2. udgaven fulgte meget tæt 1. udga
ven. Store dele af købstad- og sogne
beskrivelserne er direkte genoptryk, 
idet der dog i teksten ret systematisk 
er foretaget en ajourføring af talangi
velser og årstal, ligesom det er de ak
tuelle institutioner og virksomheder, 
der er anført. Det undrer dog, at nogle 
virksomheders produktion var af 
samme størrelse i 1870’eme som i 
1850’eme. Især de historiske afsnit er 
udvidede med yderligere oplysninger, 
og der er fyldigere beskrivelser af kir
ker og hovedgårde, sidstnævnte især 
med hensyn til ejerforhold.

3. udgaven, der fik godt 50% flere sider 
end 2. udgaven, blev nyskrevet, men 
fulgte meget nøje de foregående udga
vers disposition. Denne søgtes dog 
fremhævet ved en klarere typografe- 
ring. Dele af teksten var genbrug fra 2.

udgaven, men med moderniseret 
sprog og stilistiske forbedringer i sæt
ningsopbygning og detailoplysningers 
rækkefølge. Nye oplysninger kom til, 
bl.a. om højdeforhold og afstande til 
nabokøbstæder, ligesom der under 
købstadbeskrivelseme kom et særligt 
afsnit om gamle huse, og der blev lagt 
mere vægt på litteraturhenvisninger, 
som blev markeret med egen over
skrift til slut i købstad- og sognebe
skrivelserne. De historiske afsnit blev 
nok ajourført, men særdeles kortfat
tet, hvorimod beskrivelser af større 
bygninger blev meget udvidet. Det 
gjaldt offentlige bygninger som skoler, 
alderdomshjem og hospitaler samt for 
et stigende antal købstæder gas-, el- 
og vandværker med oplysninger om 
opførelsesår, kapacitet og personale. 
Og det gjaldt ikke mindst beskrivel
serne af kirker og hovedgårde. Der er 
kirkebeskrivelser, som fik omkring 10 
gange så meget plads, og selv kirker, 
hvor beskrivelsen var udvidet betyde
ligt fra 1. til 2. udgaven, blev beskrevet 
i en yderligere udvidet form. Også de 
fredede fortidsminder fik med 3. ud
gaven en mere systematisk beskrivel
se. Udgaven lagde vægt på det monu
mentale og det offentlige Danmark, 
men havde relativt mindre blik for 
det private Danmark. Antal industri
virksomheder blev angivet, men om
talen af større virksomheder var på 
ingen måde fyldigere end den norm, 
J.P. Trap havde fulgt. Derimod var de 
aktuelle statistiske oplysninger, det 
være sig om fortoldede varer i køb
stæderne og disses indtægter og udgif
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ter, fyldigere end i 2. udgaven, der al
lerede på dette område havde betydet 
en udvidelse i forhold til 1. udgaven. 
Det var oplysninger, som optog rela
tivt store dele af teksten, men som 
ikke krævede de store ressourcer ved 
indsamling eller formidling.

4. udgaven voksede med yderligere 
knap 50 %, men en væsentlig del af 
væksten skyldtes en højere illustra
tionsgrad. Der var en udbredt brug af 
fotografier i modsætning til de fore
gående udgavers noget tilbageholdne 
brug af især stik, tegninger og maleri
er, og der blev som noget nyt bragt 
kort over alle sogne som supplement til 
traditionen siden 1. udgaven med 
gode kort for byerne, ligesom der i lig
hed med 2. udgaven blev bragt amts
kort. Dispositionsmæssigt fulgte 4. 
udgaven meget nøje 3. udgaven, og 
også teksten og dennes relative vægt
ning lå tæt op ad den foregående ud
gave. Der var genbrug aflange passa
ger, men med ajourføring af faktuelle 
forhold. Det gjaldt også de fra 3. udga
ven fyldige beskrivelser af kirker og 
herregårde, idet disse dog yderligere 
kompletteredes, for kirkerne bl.a. 
med flere oplysninger om den indre 
udsmykning og for hovedgårdene bl.a. 
med flere ejeroplysninger også for æl
dre perioder. Arkivindsamling og sy
stematisk brug af Hovedstadens vi
denskabelige samlinger var øget 
stærkt med 3. udgaven, og det fort
satte for 4. udgaven. I 4. udgaven om
regnedes alle mål til det nye metersy
stem, men mere væsentligt skete der 

for første gang ikke blot en yderligere 
tilføjelse af oplysninger. Værket mo
derniseredes ved, at der blev skåret 
ned på opremsningen af aktuelle sta
tistiske oplysninger om bl.a. varehan
del og skibsfart. Nye statistiske oplys
ninger i tekstform bragtes dog under 
gennemgangen af “byerne” i de enkelte 
sogne, idet befolkningens erhvervsfor
deling bragtes for de større af disse, 
de såkaldte “bymæssige bebyggelser”, 
der dermed på dette område behand
ledes parallelt med købstæderne. Pri
vate erhvervsvirksomheder, især in
dustrivirksomheder, fik i forhold til 3. 
udgaven en fyldigere omtale både 
vedrørende ejerforhold, arbejdertal og 
produktion.

Videnskabeliggørelsen af Trap-udga- 
veme fortsatte med 5. udgaven, der i 
konsekvens heraf som noget nyt an
gav, hvem der var forfatter til de en
kelte dele af teksten. Selv om også 5. 
udgaven betjente sig af meddelere, i 
alt 3.-4.000, skete der en forskydning 
mod brug af forfattere, der var specia
lister inden for bestemte fagområder, 
og som behandlede samme emne for 
flere geografiske lokaliteter. I alt 
medvirkede ca. 400 forfattere.11 Side
tallet øgedes igen med ca. 50% i for
hold til den foregående udgave, samti
dig med at tekstmængden pr. side 
gennemsnitligt øgedes. Illustrations
graden ændredes ikke afgørende, og 
kortmaterialet fulgte traditionen for 
købstæderne, og for landdistrikterne 
fastholdtes ideen fra 4. udgaven med 
amts- og sognekort. Kortene var nok 
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nytegnede, men deres udformning og 
gengivelse betegnede ikke noget klart 
fremskridt i forhold til 4. udgaven.

Dispositionsmæssigt skete der en klar 
modernisering af købstadbeskrivel- 
seme, selv om elementerne i fremstil
lingen forblev de samme. Afdelingen 
om “offentlige og andre bygninger 
samt institutioner”, der med 3. udga
ven havde fået tilføjet “og andre”, så 
også private bygninger var omfattet, 
blev i 5. udgaven omdøbt til det mere 
enkle “bygninger og institutioner” 
samtidig med, at kategorien gjordes 
bredere uden næsten pr. automatik at 
give det offentlige forrang for det pri
vate. Til denne afdeling flyttedes af
snit om bl.a. industrivirksomheder, 
evt. havn og transportfaciliteter, der 
bragtes andetsteds i de tidligere ud
gaver, og under denne afdeling kom 
som noget nyt relativt detaljerede op
lysninger om bl.a. vuggestuer, børne
haver og et særskilt afsnit om minde
sten og skulpturer. Omflytningerne 
betød, at de statistiske oplysninger 
blev samlet. Det gjaldt de hidtidige 
oplysninger om indbyggertal, er
hvervsforhold og omsætning med ud
landet samt om købstadkommunens 
finansielle forhold, hvortil nu kom op
lysninger om hjemmehørende køre
tøjer og antal virksomheder fordelt på 
erhvervssektorer. For sognene veir der 
ikke væsentlige ændringer i dispositi
onen.

Væksten i tekstmængde kan tilskri
ves flere forhold. Det indledende af

snit i købstad- og sognebeskrivelserne 
om beliggenhed, bebyggelse og land
skabsforhold udvidedes en del. Med
virkende hertil var for købstæderne 
disses fysiske vækst og for sognene 
især en højere detaljeringsgrad ved
rørende de naturgeografiske forhold, 
ligesom der for de enkelte “byer” i 
sognene blev bragt flere konkrete hi
storiske oplysninger, f.eks. ud over 
stednavneoplysninger også år for ud
skiftning af landsbyjordeme. Der ske
te ligeledes en modernisering og udvi
delse af de afsluttende historiske 
oversigter, herunder oplysningerne 
om personer knyttet til den pågæl
dende lokalitet.

Den store del af væksten kan dog til
skrives afdelingen om bygninger og 
institutioner. Beskrivelserne af køb
stad- og landsbykirkeme og af hoved
gårdene, der var øget betydeligt i de fo
regående udgaver, udbyggedes yderli
gere. Omtalen af kirkerne havde i de 
første udgaver kun udgjort nogle få 
procent af teksten, men i 5. udgaven 
udgjorde kirkebeskrivelserne mere 
end halvdelen af tekstmængden for 
flere sogne uden hovedgårde. Hoved
gårdene, typisk med fyldige ejerlister, 
var tildelt plads på niveau med kirke
beskrivelserne, dog med store variati
oner alt efter historisk interesse og 
eksisterende viden. Det krævede des
uden mere plads, at der blev gjort en 
betydelig indsats for i højere grad end 
tidligere ikke kun at datere bygnin
ger, men også at bringe oplysning om 
arkitekt eller bygmester.
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Noget plads blev sparet ved, at oplys
ninger om erhvervsvirksomhederne 
på ny gjordes meget knappe. Det var 
måske under indflydelse af erfarin
gerne med udgivelsen af 4. udgaven, 
der var planlagt under højkonjunktu
ren lige efter den 1. verdenskrig, men 
hvor den kraftige deflationsperiode 
med omfattende konkurser og rekon
struktioner i 1920’rne betød hurtig 
forældelse af de bragte oplysninger. 
Det kan ikke have undgået redaktio
nens opmærksomhed. Forældelsesar
gumentet kan dog ikke alene forklare 
den ændrede vægtning, da også 5. ud

gaven bragte omfattende statistiske 
oplysninger i tekstform, f.eks. for sog
nene oplysninger om befolkningens 
erhvervsfordeling i de bymæssige be
byggelser, selv om disse typisk foræl
dedes relativt hurtigt. Pladsbesparen
de tabellarisk opstilling af statistiske 
oplysninger, grafer og figurer blev 
ikke anvendt i købstad- og sognebe
skrivelserne i 5. udgaven i lighed med 
tidligere udgaver, men blev alene an
vendt i den generelle beskrivelse af 
landet og som noget nyt i de udvidede 
amtsbeskrivelser.

Blandt de mange litografier i Traps to bind om hertugdømmet Slesvig fra 1864 er denne stemnings
fulde gengivelse af en fuglekøje på øen Før. Kunstneren er T. Brendstrup og litografiet udført hos 
Emil Bærentzen.
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Trap Danmark, udstrækning 
og organisation
Trap Danmark er som nævnt udkom
met i fem udgaver fra 1856 til 1972. 
De har alle indeholdt beskrivelser af 
Kongeriget til Kongeåen, men har 
også beskrivelser af andre dele af Mo
narkiet, i nogen grad afspejlende de 
statsforfatningsretslige ændringer i 
perioden. 1. udgaven indeholdt som 
nævnt korte afsnit om “bilandene” i 
den almene del, hvortil kom en sær
skilt beskrivelse af Slesvig 1861-64. 
Af bilandene fik kun Færøerne en 
selvstændig beskrivelse fra 2. udga
ven og frem på linje med de amtsvise 
beskrivelser af de kongerigske køb
stæder og sogne i overensstemmelse 
med øernes status som dansk amt fra 
1816. De udgør, uagtet overgangen til 
selvstyre i 1948, desuden et særskilt 
bind i 5. udgaven, der også rummer et 
selvstændigt bind om Grønland, der i 
1953 fik status som dansk amt. 
Nordslesvig eller Sønderjylland er 
ikke dækket af 2. og 3. udgaverne, 
men for 4. udgaven udarbejdedes ef
ter Genforeningen en beskrivelse af 
landsdelen, der kunne drage fordel af, 
at der før den 1. verdenskrig med 
støtte fra Carlsbergfondet var ind
samlet materiale om Slesvig. 5. udga
ven indeholder en mere omfattende 
redegørelse for Sønderjylland end for 
resten af landet.

Organisationen af Trap Danmark ud
viser som værket selv en betydelig 
kontinuitet. 1. udgaven var som 
nævnt i kommission hos den unge 

boghandler G.E.C. Gad. Denne indgik 
sammen med tre andre boghandlere 
og forlæggere i det til lejligheden dan
nede “Forlagsbureau”, der stod som 
forlægger for 2. udgaven. De senere 
udgaver finansieredes hovedsageligt 
af G.E.C. Gads Forlag, fra 1954 også 
G.E.C. Gads Fond. G.E.C. Gads søn 
Oscar Tønsberg Gad (1869-1920) var 
initiativtager til og forlægger for 3. 
udgaven, mens det blev dennes bro
der Frederik Hegel Gad (1871-1956), 
der kom til at stå som forlægger for 4. 
udgaven og også tog initiativ til 5. ud
gaven. Den sidste udgave nåede han 
kun at se begyndelsen til. Som 1. ud
gaven er også de senere udgaver blevet 
udsolgt, dog med undtagelse af 4. ud
gaven, hvor oplaget noget optimistisk 
blev sat til 15.000 mod tidligere 
4.800, 5.000 og 7.000. Det lykkedes 
dog at sælge omkring 11.000 eksem
plarer af 4. udgaven. 1. oplaget af 5. 
udgaven blev sat til 7.000 eksemplarer, 
hvilket viste sig at være for lidt, så 
udgaven er som den eneste udsendt i 
et andet oplag.

Redaktørerne har ikke holdt så længe 
som forlæggerne, men også her er der 
kontinuitet at spore. J.P. Trap stod 
som nævnt også bag 2. udgaven, 
mens 3. udgaven blev udsendt med 
historikeren Harald Weitemeyer 
(1846-1921) som hovedredaktør. Fra 
1909 fortsatte han indsamlingsarbej
det til en ny udgave og blev udpeget til 
at redigere 4. udgaven med stednav
neforskeren Gunnar Knudsen (1866- 
1952) som fast redaktionssekretær. 
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Ved Weitemeyers død efter udsendel
sen af 2. bind overtog Gunnar Knud
sen hvervet som hovedredaktør. Hi
storien gentog sig næsten med 5. ud
gaven, idet Gunnar Knudsen var med i 
forhandlingerne til 5. udgaven, men 
døde, inden udgivelsen begyndte. 
Hans redaktionssekretær fra 4. udga
ven, filologen Peter Skautrup (1896- 
1982), blev i stedet redaktør og fik 
som medredaktører geografen Niels 
Nielsen (1893-1981) og historikeren 
Povl Engelstoft (1876-1961). Sidst
nævnte blev afløst af arkæologen 
Therkel Mathiassen (1892-1967), der 
heller ikke skulle opleve værkets af
slutning. Til bindene om Færøerne og 
Grønland medvirkede henholdsvis 
geologen Joannes Rasmussen (1912- 
92) og zoologen Christian Vibe (f. 1913).

Trap Danmark 6. udgave?
Trap Danmark er i de foregående knap 
150 år udkommet i en ny udgave med 
omkring en generations mellemrum. 
Der er ved at være gået en generation 
siden afslutningen af 5. udgaven, endog 
godt og vel, hvis der regnes fra sidste 
bind af amtsbeskrivelseme for Dan
mark. Da ændringerne i det danske 
samfund og landskab samtidig er sket 
hurtigere end i nogen tidligere genera
tion, kan det ikke undre, at ønsket om 
en ny udgave af Trap Danmark er ud
talt fra mange af de faggrupper, der er 
trofaste brugere af værket. Der var da 
også i midten af 1980’eme bestræbel
ser på at fa igangsat arbejdet med en ny 
udgave og på ny i begyndelsen af 
1990’eme.12 De sidste bestræbelser har 

ført til, at der ligger et færdigt grundlag 
for en ny udgave.

I begyndelsen af 1990’eme tog Institut 
for Historie, Kultur og Samfundsbe
skrivelse ved Odense Universitet kon
takt til Gads Forlag med henblik på at 
etablere et samarbejde om en ny udga
ve. Efter flere forhandlinger førte dette 
til, at Instituttet med støtte fra Det hu
manistiske Fakultet ved universitetet 
og i forståelse med Gads Forlag/Fond 
bad docent, dr.phil. Per Boje om at søge 
at skaffe det finansielle grundlag for 
udarbejdelsen af teksten til en ny udga
ve og om at lede arbejdet hermed, idet 
Gads Forlag skulle sikre grundlaget for 
den tekniske fremstilling og markeds
føringen. Per Boje dannede med dette 
formål en projektgruppe, der ansøgte 
Carlsbergfondet om økonomisk støtte 
til at få udgivet et værk, der skulle in
deholde oplysninger om det danske 
kulturlandskab, dets bebyggelse, geolo
gi, dyre- og planteliv, landets admini
stration, kulturelle og økonomiske for
hold, ligesom der skulle være rede
gørelser for fremtrædende bygnings
værker, arkæologiske fund, biografiske 
oplysninger og en omfattende statistik 
samt en udvidet kortmæssig dokumen
tation af det danske samfund og dets 
udvikling. Det blev foreslået, at pro
jektgruppens arbejde skete med ansvar 
over for en styringsgruppe med en re
præsentant udpeget af henholdsvis 
Carlsbergfondet, Gads Forlag/Fond og 
Odense Universitet. Efter en række 
forhandlinger i løbet af 1993 trådte en 
sådan styringsgruppe bestående af pro
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fessor, dr. polit. Poul Chr. Matthiessen, 
professor, dr.phil. Olaf Olsen og profes
sor, dr. oecon. Hans. Chr. Johansen 
sammen i foråret 1994 med henblik på 
iværksættelse af projektet. Som daglig 
leder af projektet fungerede Per Boje 
som sekretær for styringsgruppen. 
Med udgangspunkt i den oprindelige 
projektgruppe etableredes en egentlig 
fagredaktion.

Det blev aftalt, at redaktionsarbejdet 
med den nye 6. udgave skulle begynde 
fra efteråret 1994, idet de endelige ind
byrdes aftaler mellem de tre involverede 
parter bag fagredaktionens arbejde 
skulle være afsluttet inden da. I som
meren 1994 måtte Gads Forlag imid
lertid konstatere betydelige økonomi
ske tab, der fordrede tilpasning af forla
gets aktiviteter og ændringer i organi
sation og ledelse. Det kunne ikke und
gå at påvirke de tosidige forhandlinger 
mellem Gads Forlag/Fond og Carls- 
bergfondet, hvorfor projektets på
begyndelse med kort varsel blev ud
skudt. Fagredaktionen udarbejdede 
dog i løbet af efteråret en detaljeret dis
position for værket, der blev planlagt 
til et omfang svarende til 5. udgaven. 
For at undgå yderligere ventetid be
sluttede Carlsbergfondet, der gerne så 
projektet fremmet, og som under de 
hidtidige forhandlinger havde vist me
gen velvilje over for projektet, endvidere, 
at det fra foråret 1995 ville finansiere 
det pilotprojekt, der hele tiden havde 
været regnet som en del af første fase i 
det samlede projekt, og som værkets 
fagredaktører selv ville skrive.

Pilotprojektet førte i 1996 til en beskri
velse af Middelfart Kommune udført af 
docent, dr.phil. Karl-Erik Frandsen (hi
storie), professor, dr. scient. Ib Friis 
(flora, fauna), direktør, mag. art. Sys 
Hartmann (bygningshistorie), profes
sor, dr. scient. Finn Surlyk (geologi), ar
kivchef, cand. phil. Jørgen Thomsen 
(historie), museumsinspektør nu pro
fessor, dr.phil. Henrik Thrane (arkæolo
gi) og Per Boje (historie), der samtidig 
fik udstrakt assistance af lektor, lie. 
phil. Per Grau Møller (kartografi), lige
som antikvar, cand. mag. Allan Tønne- 
sen knyttedes til projektet i dets afslut
tende fase. Et konstruktivt redigerings
arbejde i samarbejde med styrings
gruppen resulterede i en afsluttet be
skrivelse, der af styringsgruppen blev 
godkendt som grundlag for arbejdet 
med den nye udgave, hvor mere end 
90% af teksten ifølge planen skulle om
fatte beskrivelser af landets 275 kom
muner.

Ved at vælge primærkommunen som 
grundenhed adskiller den planlagte 6. 
udgave sig fra de foregående fem udga
ver med købstaden og sognet som 
grundenhed. Ændringen er en nødven
dig tilpasning til kommunalreformen i 
1970, der ophævede det gamle admini
strative skel mellem købstæder og 
landdistrikter. Redaktionen af 5. udga
ven nåede at få afsluttet købstad- og 
sognebeskrivelserne for Danmark in
den 1970, men valgte sammen med 
Gads Forlag i 1972 at udgive en 
såkaldt nøgle, der viser den admini
strative forbindelse mellem de nye pri
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mærkommuner og købstæder/sogne 
anvendt i 5. udgaven. Niels Nielsen 
skrev siden, at kommunalreformen 
måtte få konsekvenser for en fremtidig 
udgave af Trap Danmark, men han 
havde dog svært ved at give slip på 
sognet som grundenhed. Han fandt, at 
den topografiske beskrivelse også i 
fremtiden måtte gøre brug af enheden, 
og han gjorde i den forbindelse op
mærksom på, at mange videnskabelige 
samlinger var ordnet efter sogn. Dette 
sidste er rigtigt, men udelukker natur
ligvis ikke en brug af samlingerne for 
flere sogne under ét, ligesom det i dag 
kan konstateres, at flere videnskabelige 
samlinger opererer med kommunen 
som enhed og ikke mindst, at arkiv
dannelsen fra lokalforvaltningerne i de 
sidste 25 år kun for ganske enkelte 
sagsgrupper er sket sognevis inden for 
den enkelte kommune. Valget af pri
mærkommunen som grundenhed for 
en ny Trap Danmark har yderligere 
den fordel, at man undgår det problem, 
at en række emner ikke egner sig til at 
blive behandlet i geografisk så små en
heder som mange af de tidligere sog- 
ne/sognekommuner. Redaktionen af 5. 
udgaven var opmærksom herpå og 
valgte at udvide amtsbeskrivelseme og 
beskrive “Storkøbenhavn”. Fagredakti
onen for den planlagte 6. udgave fandt 
det uheldigt med de mange geografiske 
niveauer i de tidligere Trap-udgaver og 
ønskede derfor at samle så stor en del af 
stoffet under de enkelte primærkom
muner som muligt, men var samtidig 
opmærksom på, at en del stof kun me
ningsfuldt kan behandles under landet 

som helhed og under de enkelte amter 
eller større regioner.

Dispositionen og stoffets vægtning for 
de enkelte kommunebeskrivelser blev 
afprøvet med pilotprojektet. I forhold 
til de tidligere udgaver er der sket en 
udvidelse af den naturvidenskabelige 
beskrivelse med oplysning om geogra
fisk afgrænsning, geologiske forhold 
samt om flora og fauna. Disse oplysnin
ger er samlet i begyndelsen. Herefter 
kommer en beskrivelse af kommunens 
historie fra oldtiden og frem til i dag 
suppleret med selvstændige afsnit om 
bebyggelsesudviklingen i kommunens 
bymæssige centrum og i de omgivende 
landdistrikter, disse sidste gennemgået 
efter sogn og her indenfor efter ejerlav, 
samt med et afsnit om borge og fæst
ningsværker. De følgende afsnit er om 
infrastrukturen, om større virksomhe
der ordnet efter erhvervssektorer og 
dernæst, ganske omfattende, om of
fentlige og private institutioner med i 
alt 16 underpunkter begyndende med 
offentlig administration, kirkelige for
hold og sociale institutioner og sluttende 
med de to punkter militær, politi- og 
retsvæsen samt told- og skattevæsen. 
Hertil kommer afsnit om kommunens 
parker, haver, skulpturer og udsmyk
ninger samt en selektiv redegørelse for 
litteraturen om kommunen.

Pilotprojektet viser en betydelig konti
nuitet i forhold til tidligere udgaver 
med hensyn til de elementer, der indgår 
i redegørelsen for den enkelte kommune, 
f.eks. med beskrivelser af kirker og ho-
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vedgårde. Men der er skabt en mere 
sammenhængende og logisk dispositi
on, og der er i forhold til tidligere lagt 
øget vægt på kommunens naturgeogra
fiske og miljømæssige grundlag, på en 
forståelse af den historiske sammen
hæng og på erhvervslivet. Den histori
ske sammenhængsforståelse søges bl.a. 
skabt ved en mere omfattende datering 
af virksomheder og institutioner, i en 
række tilfælde også med hensyn til op
hør. Sigtet er fortsat at give en aktuel 
beskrivelse af kommunerne, men tek
sten er lettet ved, at en række aktuelle 
talmæssige oplysninger er samlet i en 
særlig afdeling for statistik, der i nogen 
udstrækning indeholder tidsserier. Den 
historiske dimension ønskes ligeledes 
fastholdt på kortsiden, hvor den digitale 
udvikling åbner en række muligheder 
for ikke mindst de aktuelle kort. Æn
dringerne i forhold til tidligere udgaver 
betyder, at den planlagte 6. udgave 

skal nyskrives, men den skal samtidig 
bryde tidligere udgavers kedelige ten
dens til stadig længere publicerings
perioder.

Et spørgsmål står dog tilbage efter den 
vellykkede afslutning af pilotprojektet, 
nemlig hvornår det egentlige arbejde 
går i gang med 6. udgaven og under 
hvilke organisatoriske rammer. Samti
dig med godkendelsen af pilotprojektet 
for Middelfart Kommune måtte det 
konstateres, at forhandlingerne mel
lem Carlsbergfondet og Gads For- 
lag/Fond var endt resultatløse. For 
nærværende er projektet derfor indstil
let. Styringsgruppe og fagredaktion er 
ophørt med at fungere, men har skabt 
grundlaget for en ny Danmarksbe
skrivelse, der kan indgå i en mere end 
tre hundrede år lang tradition, og som 
samtidig repræsenterer en nødvendig 
fornyelse.
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NOTER

1. Jf. Knud Prange: “En ny Trap”, Fortid og 
Nutid 1991,1 s. 47 omtaler forskellige be
tegnelser for J.P. Traps værk.

2. Jacob Isager: Resens Atlas Gotland (1993), 
s. 13.

3. Dansk Biografisk Leksikon (1983) om J.P. 
Trap af H.P. Clausen.

4. Der er bl.a. redegjort for Værket Trap 
Danmark i Harald Jørgensen: “Resen - 
Pontoppidan - Trap. Grundlæggerne af 
studiet af dansk topografi”, Nordisk tid
skrift for vetenskap, konst och industri 
1960, s. 334-348; Axel Andersen: Hånd
bøgernes Hvor - står - det (1969), s. 252-256 
og Niels Nielsen: “Trap Danmark”, i Axel 
Andersen (red.): Danske Opslagsværker 
(1972-74), s. 383-436.

5. Trap omtalte selv fortegnelsen som et for
arbejde, jf. Povl Engelstoft til 5. udgaven 
bind 1 s. 2.1 sine erindringer skriver Trap, 
at “det var i April Maaned 1855, at jeg al
vorlig tog fat paa Udgivelsen af min Be
skrivelse af Danmark”, jf. Fra fire Kongers 

Tid ved Harald Jørgensen bd. II (1966), 
s. 215.

6. Forord fra 1860 s. 4 anfører større bidrag
ydere.

7. I erindringerne nævnes tallet 1.500-1.600 
skrivelser, jf. Fra fire Kongers Tid II (se 
note 5), s. 215.
J.P. Trap udsendte i første omgang 1.500- 
1.600 spørgelister, hvortil kom flere hun
drede efterfølgende breve med ønske om 
oplysninger.

8. Forord sammenholdt med Fra fire Kongers 
Tid II (se note 5), s. 216.

9. Oplyst i erindringerne, jf. Fra fire Kongers 
Tid II (se note 5), s. 239.

10. Fra fire Kongers Tid III (se note 5), s. 81.
11. Niels Nielsen: “Trap Danmark”, Axel 

Andersen (red.): Danske opslagsværker 
(1972-74), s. 396.

12. Om bestræbelserne i 1980’eme jf. Knud 
Prange: “En ny Trap”, Fortid og Nutid 
1991,1.
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Det topografiske Danmarkskort

af Bjørn Westerbeek Dahl

Renæssancens opdagelse af geografi 
og topografi som videnskaber var bag
grunden for den interesse, der i løbet 
af 1500- og 1600-tallet skabtes for en 
exakt opmåling af jordoverfladen. Ved 
den efterfølgende udarbejdelse afkort, 
der i grafisk form angav fordelingen 
afjord og vand, beliggenheden af skove 
og moser m.v. og angivelse af byer og 
andre fremtrædende lokaliteter, skab
tes et helt nyt verdensbillede, der lå 
milevidt fra middelalderens få kortar
bejder, der i højere grad skulle legiti
mere det teologiske verdensbillede 
end bidrage til en exakt beskrivelse af 
et områdes karakter. Med udgangs
punkt i de store fremskridt i matema
tik og astronomi, der tillod exakte 
placeringer af et punkt på jordkuglen, 
og i en forbedret opmålingsteknik ud
arbejdedes kort, der støttet af bog
trykkerkunstens nye muligheder for 
publicering udbredtes blandt såvel 
lærde som menigmand. Ikke mindst 

udviklingen af kobberstikteknikken i 
løbet af 1500-tallet fremmede mulig
hederne for en korrekt gengivelse af 
et tegnet forlæg, der i store oplag 
kunne spredes til alle interesserede.

Den øgede kommunikation mellem 
landene øgede behovet for præcise op
målinger, og det er derfor ikke mærk
værdigt, at de første publicerede kort 
med primære oplysninger af blot nogen 
værdi om danske forhold blev udgivet i 
Nederlandene, hvis handelsinteresser 
i Skandinavien var åbenlyse. Disse 
kort havde deres udspring i middelal
derens portolaner, der skulle lede 
skippere på ret kurs, men som i kvali
tet var ringe for så vidt angår det 
danske område. De ældste nederland
ske kort er derfor mere interessante 
som eksempler på den kartografiske 
udvikling end som kilder til Dan
marks topografi, idet deres terrænbe
skrivelser og navnestof er præget af 

Bjørn Westerbeek Dahl (f. 1952). Bibliotekar fra Danmarks Bibliotekskoles Sektion II 1978,1980- 
1986 bibliotekar ved Den Kongelige Kobberstiksamlings Bibliotek, Statens Museum for Kunst, fra 
1986 afdelingsbibliotekar på Københavns Rådhusbibliotek. Sekretær i Selskabet for Københavns 
Historie og bestyrelsesmedlem i Østerbro Lokalhistoriske Forening samt redaktør af “2100 0”. Har 
skrevet: Fortegnelse over landkort over de fynske øer indtil 1970 (1979); Gamle københavnske bykort 
og prospekter - gennem 800 år (1991); Vejle Amts kortbog (1993). Desuden talrige artikler i danske 
og udenlandske tidsskrifter og årbøger m.v. om dansk korthistorie og dansk fæstningsforsvar i 1600- 
tallet. Adr.: Willemoesgade 61.4.th., 2100 København 0.
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deres snævre formål med et begrænset 
kendskab til landets indre.

Først da Kôlnerforlæggeren Georg 
Braun i fjerde bind af sit store billed
værk Civitates orbis terrarum fra 1588 
publicerede et kort over Danmark, 
der bygger på oplysninger fra et kort 
tegnet af holsteneren Marcus Jordan i 
1585 på grundlag af egne forudgående 
opmålinger, indledtes traditionen med 
at publicere kort, der var opmålt og 
tegnet af lokale kræfter. Marcus 
Jordan blev i 1550 professor i mate
matik ved Københavns Universitet og 
underviste også i geografi, så han 
havde gode forudsætninger for at 
fremstille kort. Jordan har dediceret 
sit kort til statholderen i Slesvig- 
Holsten, Henrik Rantzau, der også 
leverede det øvrige billedmateriale af 
danske byer til Brauns store værk. 
Danmarkskortet fra 1585 er det eneste 
egentlige kort over det danske område 
i Civitates, og det fik meget stor 
betydning, da det blev kopieret af 
den nederlandske kartograf Gerhard 
Mercator og senere af en række andre 
kortudgivere. Jordan skal allerede i 
1552 havde udsendt et kort over Dan
mark. Det er siden gået tabt, men vi 
ved, at han i de følgende år foretog 
flere opmålingsrejser. Sandsynligvis 
er kortet i Brauns topografi et resultat 
af hans arbejde i de mellemliggende 
år, men intet originalkort er bevaret, 
der kan bekræfte det.

11585 forberedte Tyge Brahe en nyop
måling af Danmark, og han fik i den 

anledning overdraget de kort, der da 
fandtes i biblioteket på Københavns 
Slot. Allerede i 1578 havde Brahe 
foretaget en del opmålinger omkring 
Øresund, men af resultatet af hans 
arbejder eksisterer blot ét kort - ikke 
overraskende et kort over Hven. Det 
blev første gang udgivet i Epistolarum 
astronomicarum libri fra 1596, men 
det er sidenhen blevet kopieret utallige 
gange i afhandlinger om den berøm
te astronom. Tyge Brahes kort over 
Hven er det første kort i Danmark, 
der er opmålt ved hjælp af trigono
metriske beregninger, der tager deres 
udgangspunkt i det faktum, at man 
med kendskabet til længden af den 
ene side i en trekant (basislinien) og 
vinklerne fra denne til et punkt uden 
for linien kan beregne længden af de to 
andre sider. På den måde fik man to 
nye basislinier, der kunne bruges som 
støtte i en videreopmåling. Fra de tri
gonometriske linier kunne man så 
foretage egentlige detajlopmålinger 
ved indlægning af terrængenstande 
og en overfladebeskrivelse. De ældste 
trigonometriske opmålinger var ble
vet foretaget i Flandern i 1540 af 
Gerhard Mercator og blev første gang 
publiceret af hans læremester Gemma 
Frisius i 1553.

Først i 1631 blev planerne om en kort
lægning af Danmark genoptaget, da 
professor i matematik ved Sorø Akade
mi Hans Willumsen Lauremberg påtog 
sig at udarbejde et kort over Danmark. 
Han var i 1623 blevet udnævnt til ma
tematikprofessor i Sorø og har gjort sig 
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bemærket ved bl.a. at have indført 
logaritmer i Danmark. I løbet af 
1630’eme foretog han adskillige op
målingsrejser, hvorunder han foretog 
pejlinger fra kirketårne. Lauremberg 
var i 1636 nået så vidt, at man fik ind
kaldt den nederlandske kobberstikker 
Johan van de Veide til at gravere korte
ne, men af en eller anden grund blev 
dette ikke til noget. Laurembergs kort

forblev således upublicerede, og de er 
alle siden gået tabt. Enkelte synes dog 
at være blevet benyttet af de neder
landske kartografer Jan Janssonius (i 
Novus Atlas, 1647) og Joan Blaeu (i At
las major, 1662), der begge publicerede 
kort med en ny opfattelse af lands
delens topografi, som kun vanskeligt 
lader sig forklare, hvis ikke Laurem
bergs kort er forlægget.

Jan Janssonius’ kort over Sjælland fra Novus Atlas, 1647, bygger på danske forlæg, der sandsyn
ligvis kan føres tilbage til Hans Laurembergs opmålinger i 1630’eme og det følgende 10-år. Bortset 
fra stednavnene er terrænbeskrivelsen begrænset til markering af skove og herredsgrænser. (Det 
Kongelige Biblioteks Kortsamling).
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I 1647 udnævnte Christian den 4. 
Johannes Mejer til “kongelig mathe- 
maticus” med den konkrete opgave 
at udarbejde “et samlet kort over Dan
mark med specialkort over provinser
ne”. Mejer var født i 1606 i Husum i 
det sydlige Slesvig og havde i årene 
1639-41 udarbejdet 63 særdeles detal
jerede kort over Åbenrå Amt med vær
difulde oplysninger af matrikulær ka
rakter, hvor særligt landsbyplaneme i 
1:12.500 er betydningsfulde. Umiddel
bart derefter havde han kortlagt Jyl
lands vestkyst fra Varde til Glückstadt, 
og endelig havde han 1638-48 opmålt 
hertugdømmerne. Resultatet heraf 
blev publiceret i Caspar Danckwerths 
Newe Landesbeschreibung der zwey 
Hertzogthümer Schleswich und Holstein 

fra 1652, senere genoptrykt i bl.a. Joan 
Blaeus Atlas major.

Så vidt nåede Mejers kortlægninger i 
Danmark ikke. Oplysningerne om 
hans virksomhed er få og stort set in
tetsigende: 11650 kunne han præsen
tere et generalkort over det danske 
rige, som Frederik den 3. lod ophænge 
i sit arbejdsværelse, men det er indly
sende, at han ikke selv har kunnet 
opmåle hele dette område i løbet af så 
kort tid. Vi kender dog til en op
målingsrejse i Nørrejylland i årene 
1648-50, hvor vi kan følge ham op 
langs østkysten til Vendsyssel og vi
dere ned langs vestkysten til hertug
dømmerne. For andre områder må 
han have benyttet ældre kort, sand

Blandt den bedste del af Johannes Mejers meget blandede kortproduktion er hans kort over Åbenrå 
Amt, som han udførte i årene 1639-1641. Her ses hans detajlkort over Brunde nordvest for Åbenrå, 
der er fuldt på højde med samtidens berømmede matrikelkort fra Sverige. (Det Kongelige Biblioteks 
Håndskriftafdeling).
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synligvis Laurembergs kortlægninger 
og den svenske kartograf Andreas 
Bures kort.

For Mejer må Generalkortet fra 1650 
blot have været en status, der skulle 
tilfredsstille en utålmodig og videbe
gærlig konge. Mejer fortsatte sit op
målingsarbejde, og fra hans hånd er 
der bevaret et stort antal kort, der 
samlet dækker hele landet.1

Mejers kort udgør den ældste bevarede 
samlede kortlægning af Danmark, og 
man må dybt beklage, at kortene kva
litetsmæssigt ikke levner lokalhistori
kere og andre mange chancer for at få 
detaljerede topografiske oplysninger. 
Mejers korttegning baserede sig gan
ske vist på vinkelmålinger mellem 
markante punkter i landskabet - ikke 
sjældent kirketårne - understøttet af 
polhøjdebestemmelser, der resultere
de i en god kartografisk ramme, hvori 
kan kunne indtegne sine observatio
ner. Men han anvendte således ikke 
trigonometri til sine opmålinger, og 
det var tilsyneladende ikke Mejers 
hensigt at give en detaljeret topogra
fisk skildring af landet. Da hans kort 
også bærer præg af at være endog 
særdeles sjusket udført og med næsten 
ulæselige stednavne, er de tvivlsom
me som lokalhistoriske kilder.

Mejers kort blev ikke udgivet, men 
blev kendt i tegnede kopier, der 
spredtes blandt interesserede. Efter 
Mejers død i 1666, blev kortene er
hvervet af Peder Hansen Resen, der 

lod sin medhjælper, Johan Huusman, 
aftegne dem landsdelsvis med hen
blik på benyttelse i den planlagte Atlas 
Danicus. Efter Resens død i 1688, 
fortsatte Huusman med bearbejdnin
gen af kortene, og i år 1700 ansøgte 
han Frederik den 4. om understøttelse 
til at foretage en rejse til Jylland for at 
fortsætte sine opmålinger. Han fik af
slag, og hans arbejde med afpudsnin
gen af Mejers kort løb ud i sandet. 
Kortene er dog bevaret til vore dage 
blandt de Resen-manuskripter, der 
findes på det Amemagnæanske Insti
tut i København.

Mejers kortlægninger står kvalitets
mæssigt i stærk kontrast til samti
dens militære kortproduktion, der 
først og fremmest havde til formål at 
vise fæstningerne og deres omgivel
ser. Allerede i 1500-tallet omtales rids 
af byer og lokaliteter i forbindelse 
med fæstningsarbejder, bl.a. Hans 
von Diskows tegninger til en udbyg
ning af Krogen (Kronborg) i Helsingør, 
men de ældste egentlige kortarbej
der går ikke meget længere tilbage 
end til Christian den 4.s store bypro
jekter efter Kalmarkrigen 1611-13. 
Den militære situation efter Kejser
krigen (1625-29) og Torstenssonskri
gen (1643-45) betød imidlertid, at in
teressen for at skaffe sig pålidelige 
kort over fæstningerne og deres omgi
velser voxede. I 1650’eme rejste mili
tæringeniøren Gottfried Hoffmann 
rundt i landet for at opmåle alle fæst
ningsbyer, og fra hans ophold på 
Bornholm findes et overordentligt fint 
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kort over øen med en del stednavne, 
men uheldigvis uden nogen terrænbe
skrivelse.2

I 1663 opmålte Hoffmann Elbo her
red, der fungerede som opland for 
Frederiksodde (Fredericia), og det ef
terfølgende store kort er bevaret som 
et glimrende eksempel på en habil 
fæstningsingeniørs formåen. Her er 
terrænbeskrivelsen den vigtigste, for 
områdets mange vandløb, moser og 
højdedrag kunne blive af stor betyd
ning under en belejring af byen. Til

med fremgår det af den udførlige ind
beretning om kortet, at han har be
nyttet sig af trigonometriske bereg
ninger ved konstruktionen afkortet.3

Ønsket om at kortlægge landet af 
hensyn til den spændte militære situa
tion blev kraftigere efter 1660, og i 
1671 fik Gottfried Hoffmann, der nu 
var ledende ingeniør i København, li
gefrem ansvaret for at forsyne krigs
administrationen med kort. Af den 
bevarede instrux fremgår det, at han 
ikke blot skulle tegne kort over “alle 

Kort over Elbo herred, tegnet 1663-64 af militæringeniøren Gottfried Hoffinann i forbindelse med 
genopbygningen af Fredericia efter Svenskekrigene. Kortets terrænbeskrivelse koncenterer sig 
særligt om højdeforhold, skove og veje. Til den gentagne signatur for skove har Hoffinann benyttet 
et stempeltryk i form af et træ. (Det Kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling).
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wore festninger och schantzer”, men 
også forfærdige kort over “beschaffen- 
heder aff wore lande och ströme”.4 
Ifølge en liste fra 1680 over Krigskan
celliets kortsamling havde han vitter
ligt tegnet en del kort over de danske 
provinser. De fleste er dog siden gået 
tabt, men enkelte - fortrinsvis resulta
tet af opmålingsarbejder under Skån
ske Krigs kampagner øst for Øresund 
- eksisterer endnu.5

Den svenske militæringeniør Erik 
Dahlbergs kort fra Karl Gustav-krige- 
ne 1657-1660 koncentrerer sig natur
ligvis også om de områder, hvor der 
eksisterede eller planlagdes fæst
ningsanlæg, eller som kom i begiven
hedernes centrum i de dramatiske år. 
Dahlbergs kortarbejder er i stort om
fang bevaret i form af koncepter og 
bearbejdninger af de oprindelige op
målingsnotater, og på den måde kan 
man ofte komme bag om de kendte og 
hyppigt reproducerede kobberstik. 
Kobberstikkene er publicerede i Sa
muel von Pufendorfs store værk om 
Karl 10. Gustavs bedrifter fra 1696, 
hvor de danske blade i høj grad bygger 
på Dahlbergs egne opmålinger fra 
krigsårene. Det kan nævnes, at et 
stort kort over Elbo herred danner en 
fin pendant til Gottfried Hoffmanns 
kort fra 1663.6

I 1659 opmålte Erik Dahlberg som 
ren spionage de fynske og sjællandske 
kyster, der trods deres ufuldstæn
dige opmålingsform giver væsentlige 
bidrag til kystegnenes topografi. Dis

se kort, der findes i Krigsarkivet i 
Stockholm, blev i modsætning til Pu- 
fendorfkortene ikke publiceret.7

Netop i Militæretaten koncentreredes 
datidens tekniske kunnen, og der er 
mange henvisninger til, at de skiftende 
kongelige ingeniører ved siden af deres 
militære opgaver fik stillet rent civile 
opmålingsopgaver, men det er van
skeligt at få et indtryk af disse arbej
der, da de fleste af kortene er tabt og 
nu kun kendes fra henvisninger i bre
ve og rapporter m.v. Et tilsyneladende 
detaljeret kort over landevejen mel
lem København og Korsør fra 1685 
synes således at have indeholdt et 
væld af meget detaljerede oplysninger 
af topografisk karakter.8

Gottfried Hoffmann blev i 1684 chef 
for Fortifikationskorpset, hvis kort
lægningsvirksomhed på den ene side 
var geografisk spredt, men på den an
den side prægedes af en høj teknisk 
standard. Han underviste selv sine 
fortifikationsbetjente i opmålingstek
nik og grundlagde den kartografiske 
tradition i den danske militærforvalt
ning, som de militære arkivers kort
samlinger giver så mange fremragende 
eksempler på, men som mærkeligt 
nok først blev udnyttet til landsdæk
kende topografiske opmålinger i løbet 
af 1800-tallet.

Endnu i Gottfried Hoffmanns egen tid 
planlagdes det at anvende Fortifikati
onskorpset til en generalopmåling af 
landet i forbindelse med forarbejderne 
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til det, der senere blev den store matri
kel af 1688. En kortlægning blev påbe
gyndt, men netop denne del af arbej
det blev i Danmark indstillet, efter at 
man havde foretaget de indledende 
skridt til etableringen af en grundud
dannelse af de mange landmålere med 
henblik på udfærdigelsen af egentlige 
matrikelkort. Et par detajlkort over 
Lolland og Falster fra slutningen af 
1680’eme kan dog muligvis føres tilba
ge til den strandede plan om at udnytte 
de militære ressourcer i kortlægnin
gens tjeneste, ligesom der i opmålin

gens arkivalier i Rigsarkivet findes en
kelte kortskitser.9

Fra 1680’eme til sin død i 1723 foretog 
søkortdirektør Jens Sørensen en lang 
række opmålinger af de danske far
vande og kystnære områder, der resul
terede i over et hundrede kort af en 
forbløffende høj kvalitet. Som hjælpe
middel anvendte han en milevogn af 
egen konstruktion, hvis hjulomdrej
ninger angav afstanden på en tæller, 
som det kendes fra vore dages skridt
tællere. Til søs pejlede han til fixpunk- 

Samtidig kopi af søkortdirektør Jens Sørensens kort over Lolland-Falster og Møn. Kortet er resulta
tet af opmålingsrejser i årene 1690,1692 og 1703 og er rimeligvis tegnet af en af Jens Sørensens 
medhjælpere. (Det Kongelige Biblioteks Kortsamling).
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ter på land. Selv om hjælpemidlerne 
således var primitive, lykkedes det 
ham at fremstille nogle særdeles påli
delige kort, der af grunde, der kun kan 
forekomme eftertiden mærkværdige, 
ikke blev kopieret eller trykt, men blev 
gemt væk i Admiralitetets arkiver, angi
veligt fordi de kunne udnyttes af en 
fjende. Først i dette århundrede er 
man blevet opmærksom på kortenes 

enestående værdi, der dog fortrinsvis 
ligger i det rent kartografiske, da de 
topografiske elementer på land på få 
undtagelser nær af gode grunde ikke 
har interesseret Jens Sørensen så me
get som forholdene i havområdet.

Den nationale søopmåling kom først i 
gang igen, da Poul de Løvenøm i 1784 
fik oprettet “Søkortarkivet” med et an

1 : 300 000

Videnskabernes Selskabs detajlopmålinger er baseret på et overordnet net af trekanter, hvis sider 
udregnedes på grundlag af trigonometri. Her ses trekantnettet omkring Store Bælt mellem Sjælland 
og Fyn med Sprogø i midten. Fra A. C. Berthelsen: Videnskabernes Selskabs trigonometriske opera
tioner 1763-1806 (mss i Kort- og Matrikelstyrelsen).
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svar for en opmåling af de danske 
farvande, der er en parallel til Viden
skabernes Selskabs samtidige topogra
fiske opmålinger på land, der skal 
nævnes i det følgende.

Først i 1720’eme blev der foretaget en 
ny kortlægning af en større del af 
Danmark, da kronens ryttergods kon
centreredes omkring nogle få byer i 
landet. For at få et overblik over an
tallet af skattebærende selvejergårde 
og de kobler, der var udset til hestenes 
fourage, sendtes daværende kaptajn 
A. C. Willars rundt i landet for at op
måle de nye rytterdistrikter. Fra hans 
hånd findes 7 kort i alt, der giver et 
godt billede af de områder, som korte
ne dækker. Hans kort blev udarbejdet 
i flere eksemplarer, men ikke udgivet, 
før Erik Pontoppidan i 1760’eme fik 
lov til at låne dem med henblik på ud
færdigelsen af detajlkort til sin Danske 
Atlas. Pontoppidan lod tegneren D. C. 
Fester kompilere Johannes Mejers nu 
over 100 år gamle kort med Willars 
rytterdistriktskort, fik dem stukket i 
kobber og udgivet i tilknytning til 
Danske Atlas (1763-1781).

Kortene i Pontoppidans Danske Atlas 
var allerede ved udgivelsen ved at 
være forældede, idet staten nu for 
første gang gav sig i kast med en to
talopmåling af det danske rige under 
anvendelse af de bedste af samtidens 
videnskabelige principper: Det be
gyndte ganske beskedent, da en ung 
student, Peter de Koefoed, i 1757 
ansøgte Frederik den 5. om under

støttelse til at udgive Special-Land- 
Korte over alle Dannemarcks Provin- 
cer. Efter anbefalinger fra Videnska
bernes Selskab fik han sin bestalling, 
og han begyndte herefter sit ambi
tiøse arbejde i Nordsjælland. Peter de 
Koefoed døde imidlertid allerede i 
1760 midt under en opmålingsrejse til 
Frederiksværk, blot 30 år gammel, 
men Videnskabernes Selskab holdt 
fast i projektet og fik året efter konge
lig understøttelse til at fortsætte ar
bejdet. Selskabets opmålings virksom
hed blev underlagt en landmålings
kommission, bestående af fem af Sel
skabets medlemmer, der over for kon
gen skulle garantere for den viden
skabelige kvalitet. Kommissionen ud
stak også retningslinierne for arbej
det. For første gang skulle hele landet 
opmåles samlet: Ved at lægge et tre
kantnet over landet kunne man få 
indskrevet beliggenheden af en ræk
ke fixpunkter, der så kunne bruges 
som udgangspunkt for detajlmålin- 
gen. Den geografiske beliggenhed af 
fixpunkteme blev understøttet af 
astronomiske beregninger, der fast
lagde det enkelte punkts absolutte 
længde og bredde, og flere steder kon- 
trolleredes de trigonometriske bereg
ninger ved eftermålinger af trekant
nettets enkelte sider, så ophobninger af 
fejl blev elimineret.

Som den ene af de to landmålere, der 
skulle varetage det praktiske arbej
de, ansattes den teologiske student 
Thomas Bugge, der fungerede som 
konduktør, men i 1768 blev udnævnt til 
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overlandmåler. I 1777 blev han tillige 
professor i matematik og astronomi 
samt leder af Københavns Observato
rium. I 1779 udgav Bugge Beskrivelse

over den Opmaalings Maade, som er 
brugt ved de Danske geographiske 
Karter, der er en nøje indføring i de vi
denskabelige principper for arbejdet. 

Kort over den nordlige del af Mors, tegnet af Søren Brun i 1788 som et led i Videnskabernes Sel
skabs landsdækkende opmåling af Danmark. Kortet er en rentegning af de originale målebordsbla
de og dannede selv forlæg for G. N. Angelos Kort over örum Amt m.v., udgivet af Videnskabernes 
Selskab i 1797.
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Kortlægningsarbejderne havde da væ
ret i gang siden 1763 og strakte sig 
helt til 1804, da Vester Home Herred i 
Ribe Amt som det sidste landområde i 
Danmark blev opmålt.

Arbejdet blev udført med målebord, 
dvs. et instrument med en bevæge
lig metalplade anbragt på tre støtte
ben og forsynet med en sigteanord- 
ning og en sigtelineal, hvormed man 
kunne nedfælde sine observationer 
på et ark papir, man havde spændt 
fast på pladen. Forholdet mellem af
standene i virkeligheden og på korte
ne blev fastsat til 1:20.000, svarende 
til at man afsatte 1 decimaltomme 
(1/20 alen) på målebordsbladet for 
1000 alen i virkeligheden.

Opmålingsarbejderne foregik om som
meren. Om vinteren sammentegnede 
og rentegnede landmålerne de mange 
målebordsblade til konceptkort, der 
dannede forlæg for et kortblad, der 
blev reduceret til 1:120.000.

Resultatet af det store opmålingsar
bejde var beregnet på at skulle publi
ceres, og med udgangspunkt i det re
ducerede kortblad i 1:120.000 kunne 
selskabets kobberstikker så udfærdige 
sit kort, der herefter gik til tryk
ning. Processen var som ved andre 
mangfoldiggjorte billedfremstillinger i 
1700-tallet tidsrøvende, og først i 
1771 kunne det første kort præsente
res for offentligheden. Udgivelsen af 
kortserien afsluttedes i 1811 ved publi
ceringen af kortet over Bornholm. Da 

havde man også fået opmålt landet i 
en hidtil uset detaljeringsgrad. Til
med blev kortene forsynet med kunst
nerisk udsmykning efter forlæg af 
landets betydeligste kunstnere.

Videnskaberens Selskabs kortværk 
hører til den oplyste enevældes store 
landvindinger. Kortene var kartogra
fisk set upåklagelige, om end de i de 
første tiår af 1800-tallet blev gen
stand for en faglig kritik, fordi måle
forholdet ikke var af en sådan art, at 
de umiddelbart kunne anvendes til de 
mange tekniske opgaver, man på 
samme tid havde planer om at ud
føre. Da Generalvejkommissionen i 
1790’eme planlagde udbygningen af 
det danske vejnet, måtte man der
for foranstalte nye opmålinger. Med 
landmålere udvalgt blandt underoffi
cerskorpset påbegyndtes som følge af 
den store Vejforordning i 1793 en om
fattende opmåling af de strækninger, 
man havde udset sig som grundstam
men i det kommende landevej snet, de 
såkaldte hovedlandeveje, men også de 
mindre biveje mellem sekundære 
købstæder blev genstand for op
måling. Da man ikke blot nøjedes 
med at opmåle det projekterede tracé, 
men også de gamle vejforløb samt 
alternative ruter i en bredde af 300 
alen til hver side med en indtegning af 
en lang række detaljer, herunder kort 
over de landsbyer, der blev berørt af 
den projekterede vejstrækning, er 
Generalvejkommissionens opmålin
ger et fint supplement til Videnska
bernes Selskabs kortlægninger. I sa
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gens natur blev kortene ikke udgivet, 
og de har mærkeligt nok været ret 
upåagtede, indtil de i 1976 blev afle
veret til Rigsarkivet. Til de fleste kort 
hører desuden en detaljeret rapport 
om områdets forhold, der ligger i 
Kommissionens arkiv.10

landevej mellem Vejle og Hundshoved, opmålt 
for Generalvejkommissionen i 1799. Udsnittet 
viser forholdene omkring Sindbjerg Kirke. 
Af hensyn til planlægningen af det fremtidige 
vejforløb opmåltes altid vejens omgivelser i en 
afstand af ca. 200 m på hver side af det gamle 
tracé. (Rigsarkivets Kort- og Ibgningssamling).

Omtrent samtidig med påbegyndel
sen af Videnskabernes Selskabs op
målinger lagdes grunden til en ny 
landbomatrikel, der skulle afløse 
Christian den 5.s matrikel fra 1688.1 
modsætning til den gamle matrikel 
skulle den ny baseres på et kartogra
fisk grundlag. Opmålingsarbejderne 
blev påbegyndt i 1768, men allerede 
indstillet fire år senere, fordi arbejdet 
var lagt for vidtløftigt an. Men i disse 
år lykkedes det at få kortlagt de to 
sjællandske rytterdistriker omkring 
Antvorskov og Vordingborg under le
delse af den utrættelige Thomas Bugge. 
Planerne er opmålt i 1:4.000 og hører 
til nogle af de bedste danske 1700- 
tals opmålinger.

De følgende års omfattende landsbyud
skiftninger medførte kortlægning af en 
lang række landsbyer rundt omkring i 
landet. I paragraf 33 i Udskiftningsfor
ordningen af 23. april 1781 blev det 
udtrykkeligt nævnt, at der ved en ud
skiftning skulle tegnes to ens kort 
over landsbyjorderne i den by, der 
skulle udskiftes, hvoraf originalkortet 
skulle tilfalde den største lodsejer, 
mens Rentekammeret skulle have en 
kopi “uden videre Betaling”. Meget 
tyder på, at Rentekammeret søgte at 
harmonisere udarbejdelsen afkortene 
ved at fordele en standard for signatu
rer til alle landinspektører. Et kobber
stik af G. N. Angelo efter forlæg af 
landinspektør Hans Nicolai Arctan- 
der med signaturer, der nøje svarer til 
de benyttede, må være denne tavle, 
men de nærmere omstændigheder 
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omkring dens fremkomst er ikke 
kendt. Den må dog stamme fra midten 
af 1780’eme. Den blev senere benyttet 
i en lærebog i opmåling af Thomas 
Bugge fra 1795 sammen med en 
situationstegning af en idealiseret lo
kalitet “Nyby”.11

På den måde samlede Rentekamme
ret et stort antal kort, der var tegnet 
med det fælles måleforhold 1:4.000, 
men som i udstyr og indhold varierede 
efter lokale forhold. Arbejdet var udført 
af eksaminerede landinspektører, der i 
1786 fik privilegium på at udarbejde 
udstykningskort.

Rentekammerets samling af aktuelle 
udstykningskort blev udgangspunkt 
for en ny landsdækkende matrikulær 
kortlægning: Selv om man i 1772 som 
omtalt havde indstillet arbejdet med 
udarbejdelsen af en ny matrikel, var 
projektet ikke blevet mindre vigtigt. 
Og ikke mindst på grund af de mange 
udskiftninger var den gamle matrikel 
fra 1688 blevet endnu mere forældet, 
og i 1804 besluttedes det at påbegynde 
en ny matrikulering af landet med 
støtte i en kortlægning. I første om
gang mente man at kunne bruge eksi
sterende kort til udarbejdelsen af de 
nye matrikelkort. I Rentekammeret 
fandtes i forvejen de mange udskift
ningskort i kopi, og fra amtmændene 
indkaldtes andet kortmateriale (i alt 
ca. 4-5.000 kort), hvoraf de egnede 
blev kopieret ved gennemprikning og 
originalerne sendt retur. Disse kort 
udgjorde herefter det kartografiske 

grundlag for nye opmålinger, der hav
de til formål at revidere og supplere 
de gamle kort og evt. erstatte dem 
med nye, hvis der var fejl på de eksi
sterende kort. Dette arbejde blev va
retaget af ca. 130 landinspektører og 
landmålere i årene mellem 1806 og 
1822. Arbejdet blev overvåget af en 
Matrikelkommission, der bl. a. havde 
H. N. Arctander som medlem.

For at kontrollere de ældre korts påli
delighed foretog man en måleprøve 
ved at lægge 2-5 linier i terrænet, op
måle dem og sammenligne resultatet 
med afstanden mellem de samme 
punkter på de medbragte kort. Hvis 
forskellen var over en halv procent (i 
Jylland dog op til tre procent), blev 
kortet kasseret. Man kunne imidler
tid godt anvende de topografiske ele
menter af et kasseret kort, der i så 
fald blev lagt ind i en ny opmålt ram
me (skeletopmåling). Kortenes kvali
tet blev nøje kontrolleret af Rente
kammerets Matrikelkontor. Trods de 
strenge krav regner man med, at ca. 
halvdelen af de originale matrikelkort 
bygger på ældre kort.

Også kortenes indhold og udstyr blev 
fastlagt fra centralt hold, og lederen 
af rentegnings- og kopieringsarbejdet 
i København, John Johnsen, stan
dardiserede kortenes signaturer, så 
ældre tiders noget fantasifulde ud
tryk blev afløst af en noget mere tør 
konformitet. Som udgangspunkt valg
tes H. N. Arctanders prøvetavle fra 
1780’erne.
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H. N. Arctanders signaturtavle fra 1780’eme fastlagde de matrikulære korts udseende på et tids
punkt, hvor den detaljerede kortlægning af landdistrikterne for alvor blev påbegyndt. Mange af sig
naturerne kan genfindes på nutidige kort. (Det Kongelige Biblioteks Kortsamling).

Det var ikke hensigten at bruge de 
mange matrikelkort til udgivelse af 
egentlige topografiske kort til supple
ring af Videnskabernes Selskabs kort
udgivelser. Det egnede matrikelkorte
ne sig også kun vanskeligt til, idet de 
var tegnet med henblik på en oplys
ning om helt lokale forhold. Deres an
vendelse som grundlag for skattebe
regninger af arealstørrelser måtte 
nødvendigvis gøre dem fladetro i mod
sætning til topografiske kort over 
større områder, der kræver, at man 
tager hensyn til jordens krumning og 
derfor må udarbejdes vinkeltro. I Ma
trikelkontoret udarbejdede man dog 

både sognekort og herredskort (begge i 
måleforholdet 1:20.000) som en ku
mulering af de mange kort over de 
enkelte landsbyer (ejerlav).

Selv om opmålingerne til matriklen 
var afsluttet allerede i 1822, krævede 
skatteberegningerne m.v. megen tid, 
og den ny - og her i 1997 stadig gæl
dende matrikel - trådte derfor først i 
kraft i 1844.

Ved Udstykningsforordningen af 25. 
juni 1810 blev det bestemt (paragraf 
18), at matriklen løbende skulle revi
deres, så enhver udstykning skulle 
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indberettes i kartografisk form til 
Rentekammeret, der på den måde 
fik mulighed for at ajourføre matrik
len. Oplysningerne blev påført de 
originale matrikelkort, der derfor 
rummer talrige rettelser og tilføjel
ser, der ofte gør det vanskeligt at 
fastlægge status for et givet tids
punkt, idet ældre skelgrænser, num
re, veje osv. ikke blev raderet bort, 
men blot overstreget. Ikke mindst 
deres originaltilstand kan det være 
vanskeligt at finde frem til. Mange 
kort er dog blevet omtegnet op til 
flere gange, således at udviklingen 
på den måde kan følges trinvis (“ori
ginal 1”, “original 2” osv.).

Selv om matrikelkortene blot var 
ment som et internt arbejdsredskab i 
forbindelse med indførelse og admi
nistration af den ny matrikel, fik 
kortene stor betydning for udviklin
gen af det topografiske kort i første 
halvdel af 1800-tallet, da en lang 
række private udgivere fik adgang 
til kortenes uudtømmelige oplysninger.

Nærmest de originale kort kommer 
Nicolai Severin Sterm, der i begyn
delsen af 1830’erne udgav en række 
kort over sogne og pastorater på 
Sjælland med matrikulære oplysnin
ger, der skulle være det kartografi
ske grundlag til en Danmarksbe
skrivelse, der imidlertid kun udkom i 
nogle få bind.12

I 1852 forsøgte Matrikelkontoret 
selv at få en bevilling til at udgive et

landsdækkende kortværk, baseret 
på matriklens kort, men man opnåe
de ikke de fornødne bevillinger. Til 
gengæld blev det i 1862 muligt at er

Det litograferede, minorerede matrikelkort 
over Rorslev Sogn, Gammel Odense Amt, blev 
udgivet i 1860’eme, da Matrikelkontoret be
gyndte at publicere nogle af sine mange værdi
fulde opmålinger fra begyndelsen af århundre
det. Kortene blev dog ikke revideret topogra
fisk. C. M. Tegners kort er smukt udført, og de 
blev håndkoloreret med farver for veje, store 
bygninger, enge og vandløb. (Det Kongelige 
Biblioteks Kortsamling).
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SAMSO

J. H. Mansas gengivelse af Samsø, 1846, blev 
udgivet som en del af hans Kort over Dan
mark, der udkom i årene 1841-48. Mansas 
kort viser tydeligt hans evner til såvel terræn
rekognoscering som til litografering, og korte
ne blev - til hans store fortrydelse - også an
vendt af den slesvigholstenske hær under 
Treårskrigen 1848-51. (Det Kongelige Biblio
teks Kortsamling).

hverve de minorerede sognekort i 
1:20.000 i litografisk form, først 
trykt hos Em. Bærentzen og Co og 
senere (fra 1872) Axel E. Aamodt, 
der indstillede produktionen af dis
se kort i 1913. I alt blev ca. 500 sog
nekort publicerede på denne måde.

Allerede i 1823, året efter, at den 
landsdækkende opmåling var afslut
tet, havde en af Frederik den 6.s be
tydeligste rådgivere, J.N.B. Abra
hamson, foreslået at bruge oplysnin
gerne fra de nytegnede matrikelkort 
til at supplere og revidere Videnska
bernes Selskabs kort, der nu be
gyndte at blive forældet. Kortene 
skulle tegnes af J. G. Th. Gliemann, 
der i årene forinden havde gjort sig 
bemærket ved udgivelsen af et stort 
litograferet kort over Danmark, og 
de skulle publiceres i den nyudvikle- 
de, billige litografiske teknik på Det 
Kongelige Stentrykkeri, som Abra
hamson havde været leder af fra op
rettelsen i 1819. Abrahamsons for
slag fandt kongelig støtte, og i de 
følgende år udgav Gliemann en be
rømmet serie amtskort fyldt med en 
mængde topografiske detaljer, som 
man havde måttet undvære på de 
gamle kortblade fra Videnskabernes 
Selskab.13

Som en af Stentrykkeriets fremme
ste ansatte fungerede J.H. Mansa, 
der har litograferet flere af Gliemanns 
amtskort. Efter Gliemanns død i 
1828 fortsatte han udgivelsen og 
videreudviklede den i løbet af 
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1840’erne til sit eget Kort over Dan
mark, der udkom i flere udgaver. 
For at sikre, at også nye oplysninger 
kom med på kortene, fik Mansa i 
1840’erne årlige kongelige under
støttelser til at foretage recognosce- 
ringsrejser rundt om i landet, og i en 
rapport fra rejsen til Fyn i 1839 har 
han noteret ikke mindre end 460 
rettelser til det forlæg, han havde 
tegnet på grundlag af matrikelkorte
nes oplysninger med Videnskaber
nes Selskabs kort som kartografisk 
ramme. Mansa udgav helt til sin død 
en mængde generalkort og lands
delskort, der af samtiden blev rost 
for “deres klarhed, elegance og prak
tiske indretning”.14

Den litografiske teknik gjorde det 
langt billigere at publicere kort- og 
billedmateriale end tidligere, og en 
stor del af 1800-tallets billedrevolu- 
tion hænger sammen med udbredel
sen af denne teknik. En lang række 
private kartografer fulgte i kølvandet 
på J.H. Mansa, og af de betydeligste 
kan nævnes Adolph Bull og F.C. 
Christiani. E. Klingsey udarbejdede 
på opfordring af J.P. Trap amtskort 
til 2. udgaven af Statistisk-Topogra- 
phisk Beskrivelse af Danmark, 1872- 
1879.

Kortlægningen af et land opfattedes 
dog som en national opgave, og da Vi
denskabernes Selskab opfattede sin 
kartografiske opgave som afsluttet 
med udgivelsen af et Generalkort over 
Kongeriget Danmark med Hertug

dømmet Schleswig i 1841, blev ansva
ret for det nationale kortværk over
draget Generalstabens Topografiske 
Afdeling, der helt symbolsk fik over
ladt alle selskabets kort og papirer i 
foråret 1843.

Generalstaben havde gode forudsæt
ninger for at videreføre opgaven: Som 
omtalt havde allerede 1600-tallets in
geniørofficerer være habile kortlæggere, 
og denne tradition var fortsat, hvad 
fyldige kortmapper i de militære ar
kivfonds tydeligt vidner om. Opmålin
gerne var oftest fremragende, men altid 
bundet til lokale ad-hoc-opgaver, som 
f.ex. Ingeniørkorpsets mange kort over 
fæstningerne og deres omegn.

I 1785 grundlagdes Feltjægerkorpset, 
der i de følgende år udarbejdede flere 
manøvrekort af høj værdi, der førte 
traditionen videre.

Feltjægerkorpset blev i 1808 omdan
net til Guidekorpset, der fortsatte 
den påbegyndte kortlægning af Dan
mark med udgangspunkt i Videnska
bernes Selskabs skitsekort i 1:20.000. 
Selv om korpset blev nedlagt i 1816, 
fortsatte et mindre antal guider - nu 
tilknyttet Generalstaben - for at fuld
føre kortlægningsarbejderne. Ved en 
kongelig resolution den 24. november 
1830 blev Generalstaben bemyndiget 
til at “udgive i Tryk offentlig og suk- 
cessivt en fortløbende Række af topo- 
graphiske Kaart over Kongeriget 
Danmark og Hertugdømmet Slesvig, 
reduceret og tegnet efter Stabens 
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egen Opmaaling, saaledes at disse 
Kort i Tiden skulle danne et sam
menhængende Hele”. Da der ikke 
kunne afses større mandskabstyrker 
til arbejdet, var man ikke nået længe
re end til at opmåle halvdelen af den 
Sjællandske øgruppe, da Videnska
bernes Selskab i 1843 overdrog sin 
kortlægningsforpligtelse og sit arkiv 
til Generalstaben, der nu stod med 
eneansvaret for Danmarks opmåling. 
Antallet af guider blev herefter for
øget, ligesom der blev givet større be
villinger til det praktiske opmå
lingsarbejde.

Også på overordnet plan fastlagdes 
nye rammer: Den danske Grad
måling udførte fra 1838-1870 et 
overordnet triangulationsnet med 
udgangspunkt i en basislinie på det 
vestlige Amager. Dette net var for 
grovmasket til topografiske opmålin
ger, og derfor videreudviklede Gene
ralstaben nettet med ikke mindre 
end 2282 ny punkter (kaldet punkter 
af 2. og 3. grad), der naturligvis tog 
udgangspunkt i Gradmålingens ho- 
vedfixpunkter. Det nye trekantnet ud
gjorde herefter skelettet for den ef
terfølgende meget detaljerede opmå
ling af landet.

Arbejdsmetoden adskilte sig ikke fra 
den, Videnskabernes Selskab havde 
benyttet i de foregående årtier, og op
målingsresultaterne var fortsat base
ret på observationer fra målebord 
med en reduktion i forhold til virke
ligheden på 1:20.000. Ved indtegnin

gen af oplysninger på målebordet 
skulle opmåleren følge de regler for 
signaturer og skrift, som Staben hav
de foreskrevet.

En vigtig nyskabelse i forhold til Vi
denskabernes Selskabs kort var det 
landsdækkende nivellement, der med 
udgangspunkt i det danske normal nul 
beskrev landskabets højdeforhold og 
tillige angav den absolutte højde for et 
stort anted punkter. Oprindelig var 
det hensigten at angive højderne med 
streger, der gik parallelt med hæld
ningerne (“Lehmannske bakkestre- 
ger”), men for at tydeliggøre oplysnin
gerne valgte man hurtigt at angive 
højderne ved kurver, der følger højden, 
med en fast indbyrdes distance (ækvi
distance) på 5 fod. Langs kysterne 
blev der lagt dybdekurver (ned til fire 
favne) efter samme princip ud fra 
Søkortarkivets opmålinger, og der blev 
tillige indføjet et stort antal lodskud. 
Arbejdet udførtes af et antal måler
brigader, der hver bestod af en briga
deforstander med premierløjtnants
eller kaptajnsrang og 6-8 guider 
hver med to medhjælpere. De havde 
ret til at få anvist kvarter med be
spisning mod passende betaling i en 
afstand af højst 1/4 mil fra arbejds
stedet, og tillige fik man befor
dringspas, udstedt af Indenrigsmini
steriet.

Ganske som ved de tidligere opmålin
ger blev resultaterne rentegnet efter 
opmålingskampagnernes afslutning 
om efteråret, og hertil havde Gene
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ralstaben ansat et antal dessinatører. 
Målebordsbladene blev pantograferet 
til det ønskede måleforhold og derefter 
videresendt til kobberstikker og sene
re reproanstalt.

Opmålingsarbejderne blev påbegyndt i 
1842 og afsluttedes først i 1887. Med 
den naturlige forsinkelse, som renteg
ning og trykning nødvendiggjorde, 
strakte udgivelsen af atlasbladene i 

Udsnit afkortbladet “Skanderborg”, udgivet af Generalstabens Tbpografiske Afdeling i 1880 i serien 
Kort over Danmark, hvor stabens grundlæggende opmålinger blev publiceret. Kortenes overfladebe
skrivelse er stærkt detaljeret, og ikke mindst anvendelsen af de ækvidistante højdekurver bidrager 
til en ny forståelse af terrænforholdene. (Det Kongelige Biblioteks Kortsamling).
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1:80.000 sig fra 1845 til 1907. De blev 
oprindelig udgivet som kobberstik, 
men senere forbedredes teknikken, så 
oplaget blev både større og billigere 
ved introduktionen af heliogravure, 
der er en fotografisk-kemisk bearbej
delse af en plade, der efter galvanisk 
udfældning skaber en anden plade 
med linier som kobberstikkets. He- 
liogravureme var betydelig mere 
holdbare og dermed egnede til tryk
ning af meget større oplag, end kob
bertrykningen gav mulighed for.

Oprindelig havde det ikke være hen
sigten at udgive kort i større måle
stok end 1:80.000, men da det ved fo
tolitografiens indførelse i midten af 
1860’eme blev billigere at reproducere 
kortene, begyndte man i 1866 at udgi
ve en serie målebordsblade i 1:20.000. 
Denne serie var afsluttet i 1905.

Kortene fra Generalstabens Topografi
ske Afdeling vakte international op
sigt: 11872 anmeldte den tyske karto
graf Emil von Sydow de først udgivne 
kort i måleforholdet 1:80.000, som 
han karakteriserede som nogle af de 
mest fremragende topografiske speci
alkort, han havde set. Det topografiske 
grundlag var efter hans bedømmelse 
lige så høj som den tekniske udfø
relse.

Arbejdet på øerne tog sit udgangs
punkt i de reducerede matrikelkort i 
1:20.000, der blev grundlag for op
målingen med de rammer, som den 
forudgående triangulation havde fast

lagt. Var der i det pågældende områ
de ikke noget fixpunkt, udførte man 
fra 1867 et supplement til triangula
tionen, så enhver usikkerhed blev 
elimineret. Derefter begyndte detajl- 
målingen som en “aldeles Original 
Opmaaling, men med et orienterende 
Grundlag” fra de reducerede kort. 
Med udgangspunkt i det eksisterende 
triangulationsnet lagdes ude i ter
rænet et antal punkter (signaler), 
hvor man ønskede at have et ar
bejdssted for målebordet (stationer). 
Fra station til station vinkelmåltes, 
og samtidig indlagdes de ønskede 
kortdetaljer. Det skete på den måde, 
at en medhjælper placerede en måle
stang (et stadie) ved den genstand, 
man ønskede at opmåle. Fra denne 
placering kunne opmåleren så ind
tegne retningen på sit blad ved 
hjælp af målebordets sigtelineal. Da 
der i sigteanordningen var indlagt to 
parallelle tråde af edderkoppespind, 
kunne man ved at tælle antallet af 
enheder på målestangen beregne af
standen herfra til målebordets pla
cering (stationen), hvorefter punktet 
blev indtegnet på kortet. Samtidig 
kunne man beregne højdeforskellen 
mellem de to punkter. Opmåleren 
forsynede herefter sit kort med sted
navne og supplerede sin terrænbe
skrivelse med signaturer for bevox- 
ning og øvrige beskaffenhed efter 
nogle helt faste principper. Kvaliteten 
af opmålerens kort blev herefter 
vurderet af brigadechefen, der skulle 
kassere kortet, hvis en genstand var 
placeret blot 5 alen (3,13 m) forkert.
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Det svarer med målebordsbladets 
reduktion til 1:20.000 til 0,013075 cm!

Den topografiske situation blev be
skrevet med udgangspunkt i nøje 
fastlagte regler for signaturer. Alle
rede i 1831 havde O.N. Olsen ud
arbejdet standarden Topographisk 
Kaartsignaturer, der blev udgivet af 
Generalkvartermesterstaben, og om
kring 1860 udsendte W. Lumholtz 
en signaturtavle, der fandt anven
delse ved opmålingerne.

Generalstabens kortlægninger blev 
også forudsætningen for udgivelsen 
af de første kort i 1:100.000 (“Gene
ralstabskort”) 1891-97 og andre kort i 
måleforhold, der afspejler decimal
systemet. Fra 1919 påbegyndtes en 
ny udgave af de let overskuelige 
kort, der i 1928-33 udsendtes i bog

form i tre bind, der udkom med vex- 
lende antal udgaver, indtil de i 1982 
afløstes af 1. udgave af Danmark 
1:100.000, Topografisk atlas, der nu 
er udkommet i 4 udgaver, senest i 
1995.

Den nationale kortlægning udarbej
dede også kort til specielle formål. 
Af særlig interesse her er amts-, by- 
og sognekort til 4. og 5. udgave af 
Trap Danmark, hvis signaturer nøje 
fulgte det nationale kortværks.

Generalstabens Topografiske Afde
ling organiseredes i 1928 i Geo
dætisk Institut, der i 1987 blev sam
menlagt med Søkortarkivet og Ma
trikeldirektoratet til Kort- og Matri
kelstyrelsen, der i dag udgør den 
samlende enhed for Danmarks kort
lægning.

57



Den vigtigste litteratur om
Danmarks kortlægning:

A. E. le Maire: “Generalstabens Kaart- 
lægning af Danmark”, Militært Tids
skrift 1880-81, s. 385-418.

E. Prytz: Vort Lands Opmaaling, 1914.

Johannes Knudsen: Søkortdirektør 
Jens Sørensen. “Den danske Hydro
grafis Fader”, 1918.

N. E. Nørlund: Danmarks Kortlæg
ning, 1942.

N. E. Nørlund: Johannes Mejers Kort 
over Det Danske Rige 1-3,1942.

Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort, 
1952.

Asger Lomholt: Landmaaling og 
fremstilling af kort under bestyrelse af 
Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab 1761-1843, 1961.

Ib Kejlbo: Historisk kartografi, 2. revi
derede oplag, 1972.

Hans Ejner Jensen og Svend Balslev: 
Landmåling og landmålere, 1975. - 
Om de matrikulære opmålinger.

Leif Makholm: Danmarkskort publi
ceret før 1700, 1978. - Bibliografi.

Keld Nielsen: Hvordan Danmarkskor
tet kom til at ligne Danmark. Viden
skabernes Selskabs opmåling 1762- 
1820, 1982

Hans Christian Bjerg: Poul Løwenørn 
1751-1826, 1984.

Ole Carit Andersen: Fortegnelse over 
litteratur om kort og beslægtede em
ner, 1987. - Bibliografi over litteratur 
om Danmarks kortlægning.

Bjørn Westerbeek Dahl: Kortets histo
rie i Vejle Amt, 1993.

58



NOTER

1. Det Kgl. Bibliotek, Håndskriftafdelingen, 
Ny Kgl. Samling 369-2, udgivet af N. E. 
Nørlund: Johannes Mejers Kort over Det 
Danske Rige, 3 bd., 1942.

2. Bjørn Westerbeek Dahl: “Tb kort over 
Bornholm fra 1650’eme”, Bornholmske 
samlinger, 2. rk. bd. 17., 1984, s. 125-134.

3. Bjørn Westerbeek Dahl: “Gottfried Hoff
manns kort over Elbo Herred fra 1663”, 
Vejle Amts årbog 1985, s. 107-122.

4. Rigsarkivet, Krigskollegiet, Generalkrigs
kommissæren, Reskripter til Otto Pog- 
wisch 1671, 28.1.1671.

5. Rigsarkivet, Krigskancelliet, Indkomne 
breve 1680, nr. 326.

6. Kortene i Krigsarkivet, Stockholm, jf. 
Bjørn Westerbeek Dahl: “Erik Dahlberg 
ved Lille Bælt 1657-1660”, Vejle Amts 
årbog 1988, s. 87-113.

7. Vilh. Lorenzen: “Erik Dahlbergs spionvirk
somhed på Fyen mellem Carl X Gustavs to 
svenskekrige”, Fynske årbøger 1953-55, s. 
465-480.

8. Bjørn Westerbeek Dahl: “Militæringe

niøren Gottfried Hoffmanns projekt til 
København-Korsør landevej 1685”, Dansk 
vejtidsskrift 1991, årg. 68, nr. 12, s. 29-32.

9. Rigsarkivet, Rentekammeret, 312.1, tillæg 
til læg III.

10. Henrik Stissing Jensen: “Da Danmark fik 
kortlagte veje”, Siden Saxo 1984,1. årg., 
nr. 2, s. 10-14.

11. Thomas Bugge: De første grunde til Reg
ning, Geometrie, Plan Trigonometri og 
Landmaaling. Mathematiske Forelæsnin
ger I, København 1795.

12. Nicolai Severin Sterm: Topographie over 
Frederiksborg Amt 1831; Statistisk-Topo- 
graphisk Beskrivelse over Kjøbenhavns 
Amt, København 1834-38.

13. Rigsarkivet, Fonden ad Usos Publicos, Kgl. 
resolutioner 1820/17.1,1822/11, 1823/21b, 
1825/lla, 1826/12 samt Joumalsag 
1822/1191.

14. Bjørn Westerbeek Dahl: “Samlet, tegnet og 
lithographeret af J. H. Mansa”, Krigs
historisk tidsskrift 1986, årg. 22, nr. 3, s. 
80-87.

59



Sansning, fantasi og konvention
Det topografiske element i landskabsmaleriet

af Jørn Guldberg

Et landskabsmaleri har to lige vigtige 
referencer. Det skal på den ene side 
henvise til en eller anden form for 
topografisk situation, der kan være 
virkelig eller fiktiv. For at kunne op
fattes og fungere som topografisk 
situationsbeskrivelse må det på den 
anden side være i overensstemmelse 
med de normer, som en given kultur 
sætter for gengivelse af virkelighe
den i forskellige billedmedier. Hertil 
kommer, at landskabsmaleriet som 
billedform også i stigende omfang er 
blevet tillagt selvstændig kunstne
risk værdi siden 1400-tallet, og fra 
slutningen af 1700-tallet er det tillige 
blevet gjort til genstand for omfat
tende kunstteoretisk refleksion. Den
ne dobbelthed af topografi og æstetik 
og kombinationen af deskriptive og 
normative elementer betyder, at land
skabsmaleriet og andre topografiske 
genrer ikke uden store forbehold 
kan bruges som landskabshistoriske 
kilder.

Det komplekse forhold mellem topogra
fi, fantasi og konvention belyses i det 
følgende i form af punktnedslag i det 
omfattende stof. Formålet er udpege 
nogle væsentlige, generelle udviklings
linier i topografien som fælleseuro
pæisk projekt med særlig vægt på de 
topografiske billedformers konventio- 
nalisering og med fokus på ikonografi, 
æstetiske virkemidler og formkarakte
rer. Artiklen indledes med en kort ka
rakteristik af det topografiske ele
ments status i landskabsmaleriet og 
nogle bemærkninger om topografiens 
forskningsmæssige status. Derefter føl
ger oversigter over de tre topografiske 
hovedgenrer: kartografien, det topogra
fiske prospekt og landskabsmaleriet. 
Opmærksomheden rettes her dels mod 
den specialisering og typedannelse, der 
sker inden for de respektive genrer, 
dels mod forholdet mellem det topogra
fiske prospekt og landskabsmaleriet i 
perioden ca. 1750-1800 og med et af
sluttende udblik til det 19. århundrede.

Jørn Guldberg (f. 1948), cand. mag. i dansk og kunsthistorie. Lektor ved Odense Universitet 
siden 1982. 1995-97 forskningsstipendiat ved Menneske & Natur, Humanistisk Forskningscen
ter, Odense Universitet med et projekt om dansk landskabsmaleri ca. 1780-1920. Arbejder i 
øjeblikket med en bog om dansk landskabsmaleri, udgiver i efteråret 1997 (sammen med Lars 
Qvortrup) Fynboernes natur, der rummer en analyse af “Fynboernes” institutionshistorie og 
landskabsopfattelse.
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Det topografiske element
Det topografiske element, som et 
landskabsmaleri nødvendigvis må 
rumme, kan fremkomme på forskellige 
måder. Man kan groft skelne mellem 
tre hovedmuligheder, der resulterer i 
tre topografiske hovedtyper. 1) Den to
pografiske situationsbeskrivelse kan 
(i princippet) alene være baseret på 
malerens personlige og direkte obser
vationer af en konkret lokalitet, som 
derefter søges gengivet så sagligt og 
nøgternt som muligt. 2) Den kan også 
være et resultat af, at maleren gan
ske vist støtter sig til iagttagelser af 
konkrete landskabsfænomener, men 
desuden tilføjer elementer og træk - 
f.eks. i form af forgrundskulisser og 
staffagefigurer - der er fiktive, for så 
vidt som disse elementer ikke er topo
grafiske fakta. Tilføjelser af denne ka
rakter kan have flere formål. Som det 
vil fremgå senere, er det især indfly
delsen fra den topografiske genres 
egne normer og konventioner samt 
skiftende kunstneriske formidealer, 
der her sætter sig igennem. Tilskyn
delsen til at supplere og korrigere ob
serverede geografiske fakta kan imid
lertid også være af politisk eller ideo
logisk art. 3) Som en tredie mulighed 
kan den topografiske situationsbe
skrivelse endelig være ren fantasi og 
fremstå som et konstrueret arrange
ment af skabelonagtige sætstykker.

I den vesteuropæiske landskabstraditi
on har den anden type været absolut 
dominerende. I nogle faser har det 
konstruerede fantasilandskab spillet

en central rolle for genrens etablering 
og anerkendelse som kunst. Det gæl
der især i de såkaldte klassiske perio
der, dvs. udviklingsfaser, hvori be
stemte kompositionstyper rendyrkes 
og konventionaliseres. Som det vil 
fremgå, har både den topografiske 
genre i videste forstand og landskabs
maleriet i snæver, høj- eller finkultu
rel, forstand sådanne klassiske perio
der. Med én, vigtig undtagelse - nem
lig hollandsk landskabsmaleri i første 
halvdel af 1600-tallet - har den først
nævnte type, som med en vis forsig
tighed kan kaldes naturalistisk, gene
relt haft trange kår. I dansk kunst 
skal vi faktisk helt frem til slutningen 
af sidste århundrede for at finde land
skabsmalere, der opfattede det som 
en kunstnerisk opgave, at beskrive 
det danske landskab, som “det var.” 
Vi har ganske vist længe før dette 
tidspunkt malerier med danske moti
ver, men det drejer sig med få undta
gelser om små studier, der er udført 
som forarbejder til efterfølgende kom
positioner, og om såkaldte komposit- 
landskaber, dvs. billeder hvori land
skabselementer fra forskellige egne 
komponeres sammen til et idealbillede. 
Først med “Fynboerne,” der introdu
cerede det fynske kulturlandskab, og 
den lidt ældre Vilhelm Kyhn, der 
sammen med en gruppe elever og yn
gre kolleger stod for den kunstneriske 
opdagelse af Det midtjyske Søhøjland, 
har vi eksempler på danske malere, 
der beskrev landskabet, således som 
de iagttog det, dvs. uden at manipule
re med motivet ved f. eks. at ijeme el- 
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1er tilføje elementer. For “Fynboerne” 
og Kyhn-skolen var selve udvælgelsen 
af motivet en afgørende kunstnerisk 
gestus.

I kunsthistoriske leksika og fagtermi
nologiske opslagsværker har der længe 
eksisteret en tradition for at frem
hæve, at topografi i betydningen: “be
skrivelse af et land, dets geografiske 
former, enkelte områder og steder” er 
“et vigtigt (om end endnu ikke til
strækkeligt undersøgt) specialområde 
under kunsthistorien,” som det f.eks. 
hedder i Johannes Jahns populære 
kunstordbog, der siden 1939 er kom
met i adskillige reviderede udgaver.1 
Formuleringen er ikke entydig. Det er 
ikke ganske klart, om Jahn blot kon
staterer, at topografiske billedformer 
ikke er studeret grundigt nok i en 
kunsthistoriefaglig optik, dvs. ikke er 
fuldt ud belyst som kunst, eller om 
hans pointe er den, at den topografiske 
billedtradition i al almindelighed må 
opfattes som et område, der er for
sømt af forskningen.

På et praktisk, musealt plan har der 
imidlertid også længe eksisteret en 
anden tradition. Mellem de kunsthi
storiske specialmuseer på den ene 
side og de kulturhistoriske på den an
den er der etableret en arbejdsdeling, 
der om ikke direkte bidrager til at 
isolere topografiske billeder fra deres 
kunstneriske og stilhistoriske sam
menhæng, så i hvert fald understre
ger disse billeders særstatus. Både de 
lokal- og byhistoriske museer og 

kunstmuseerne interesserer sig for 
den kildeværdi, som f. eks. landskabs- 
og bybilleder og portrætter repræsen
terer. Men hvor de kulturhistoriske 
museer først og fremmest retter op
mærksomheden mod topografiske 
værker som kilder til belysning af 
landskabs- og byhistoriske forhold, vil 
kunstmuseerne fremhæve værkernes 
funktion som kilder til f.eks. den 
æstetiske natur- og byopfattelses hi
storie og i denne sammenhæng især 
koncentrere sig om at relatere kon
krete værker til kunstnerens œuvre, 
til en tendens i genrens stilhistorie og 
lignende. På samme måde kan et hi
storisk portræt i én kontekst opfattes 
og studeres som personalhistorisk kil
de, mens det i en anden vil være in
teressant som et kunstnerisk formid
let, symbolsk udtryk for en tidsalders 
menneskesyn og individopfattelse.

Under alle omstændigheder har 
Johannes Jahn ret i, at den kunsthi
storiske interesse for landskabsmale
riers og byprospekters topografiske 
element har været beskeden og ofte 
har været underordnet interessen for 
landskabsgenrens stilhistoriske ud
vikling. Som det også vil fremgå sene
re af denne artikel, er der ved studiet 
af det topografiske billedes historie 
faktisk god grund til i første omgang at 
interessere sig for billedformen - 
formsproget, anvendelsen af bestemte 
kompositoriske greb og billedstruktu- 
rerende elementer - og først derefter 
rette opmærksomheden mod det topo
grafiske indhold. Det interessante er 
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imidlertid, at der på vigtige tidspunk
ter har eksisteret en intim sammen
hæng mellem topografi og landskabs
maleri som kunst.

Kartografi, topografi og kunst 
Der hersker i dag almindelig enighed 
om, at moderne kartografi, topografi 
og billedkunst er udtryk for samme 
deskriptive impuls og øser af samme 
historiske kilde, nemlig renæssancens 
sækulariserede verdensbillede. Perio
dens mange opdagelsesekspeditioner 
og mødet med fremmede egne og fol
keslag samt den voksende naturvi
denskabelige erkendelse skærpede 
behovet for både at udføre præcise ob
servationer af den fysiske virkelighed 
og for at gengive iagttagelser af fysiske 
fænomener, strukturer og relationer 
så sagligt korrekt som muligt. Udvik
lingen af centralperspektivet betød en 
revolution med hensyn til den billed- 
mæssige repræsentation af virkelig
heden.

Centralperspektivet og dets underlig
gende optiske og geometriske princip
per blev beskrevet af Leon Battista 
Alberti i en traktat om malerkunsten, 
Della Pittura, der blev udgivet i 1434- 
35. Alberti indleder den første af trak
tatens tre bøger med at henvise til 
matematikken for at understrege 
den “nye” malerkunsts videnskabeli
ge grundlag, og med udgangspunkt i 
en definition af det mest enkle og ele
mentære - punktet - udvikler han en 
række grundregler for den perspek
tiviske rumkonstruktion.2 I samme 

periode blev den græske astronom og 
geograf Claudius Ptolemæus genop
daget. Han arbejdede i Alexandria i 
anden halvdel af det 2. århundrede og 
skrev her en række værker, der fik 
stor betydning for såvel moderne 
astronomi, geografi og optisk teori 
som for udformningen af det heliocen- 
triske verdensbillede, således som det 
blev fremstillet i Copernicus’ banebry
dende værk De Revolutionibus i 1543 - 
måske formidlet via en stærk arabisk 
lærdomstradition, der var kritisk 
over for de ptolemæiske doktriner.3 
Ptolemæus’ arbejder om optikken og 
astronomien forelå allerede omkring 
1160 i latinske oversættelser (sidst
nævnte blev dog først udgivet i en 
fuldstændig oversættelse i 1515), og 
hans værk om geografien blev oversat 
til latin i 1409, hvorefter det cirkule
rede i talrige afskrifter, ofte med afvi
gende kortbilag. Værket øvede stor 
indflydelse på periodens geografiske 
forestillinger, ligesom Ptolemæus’ teo
retiske og praktiske skelnen mellem 
kosmografi, geografi og korografi fik 
afgørende betydning for de forskellige 
topografiske specialers professionelle 
selvforståelse i de følgende århundre
der. Den latinske oversættelse af geo
grafien blev studeret af den første 
danske geograf, Claudius Clavus 
(Claudius Claussøn Swart), der fra ca. 
1415 opholdt sig i Italien, hvor han med 
sit lokalkendskab synes at have haft en 
vis indflydelse på udformningen afkort 
over Nordeuropa og Skandinavien.4

Et fælles træk ved renæssancens teo

63



rier om astronomi, optik, kartografi, 
topografi og kunst er optagetheden af 
at omsætte mangfoldigheden af obser
vationsdata til rene, dvs. abstrakte, 
matematiske og geometriske relatio
ner. Som en manifestation af denne 
interesse kan centralperspektivet og 
dets indbyggede optiske grundprin
cipper siges at forene kartografer, 
topografer og billedkunstnere med 
hensyn til metode.

De tidlige europæiske centre for kar
tografi og topografi - først og frem
mest Venedig og Antwerpen - var såle
des også renæssancekunstens centre. 
Ofte leverede de samme værksteder 
både korttegninger, topografiske pro
spekter og malerier.5 Meget tyder 
på, at renæssancens universalgeni, 
Leonardo da Vinci, var den første, der 
løste periodens grundlæggende karto
grafiske problem, nemlig abstraktio
nens problem: I en tidsalder med få 
tekniske hjælpemidler til landmåling 
og uden praktiske muligheder for at 
udføre observationer af et landområde 
i et konsekvent, vertikalt perspektiv, 
måtte organiseringen af planimetri- 
ske informationer i et oversigtskort 
nødvendigvis baseres på abstraktio
ner. Leonardo anerkendes som den 
første til at udvikle en abstraktions
formel, hvorefter iagttagelser gjort i 
“øjenhøjde” af fysiske strukturer og 
proportioner kunne relateres til en 
fast skala og derefter omsættes til en 
geometrisk korrekt situationsplan. 
Hans bykort over Imola fra begyndel
sen af 1500-tallet anses for at være 

det tidligste, moderne eksempel på en 
gennemført saglig kortplan, der helt 
har fiigjort sig fra det konventionelle - 
oftest konstruerede - “kirketåms-vue” 
ud over et landskabsudsnit.6 Leonardos 
interesse for kartografi og topografi 
(han tegnede også en række land
skabsprospekter) skal ses i sammen
hæng med hans engagement som mi
litær rådgiver og ingeniør, der også 
kom til udtryk i hans fascination 
af våbenteknologi og våbendesign. 
Leonardo personificerede de tætte rela
tioner mellem kunst, videnskab og magt 
på den ene side og en voksende almen 
humanistisk interesse på den anden.

For såvel kort- og prospektmageren 
som udøveren af det “nye” maleri i 
Albertis forstand, dvs. et maleri base
ret på perspektivsystemet, bestod det 
metodiske problem i at skabe en re
præsentation af den tredimensionelle 
virkelighed på en plan, todimensionel 
flade, således at repræsentationen 
virkede optisk sand eller sandsynlig. I 
alle tilfælde var opgaven at skabe et 
billede af virkeligheden. Selv om spe
cialiseringen inden for de topografi
ske medier medførte en metodisk og 
funktionel differentiering, holdt den 
almindelige opfattelse sig længe, at 
kort, topografiske prospekter og 
(landskabs)malerier tilhørte samme 
kategori og imødekom den samme 
menneskelige skuelyst og trang til 
geografisk viden. Således gav den 
navnkundige Georg Braun, udgiveren 
af det normdannende topografiske 
værk Civitates Orbis Terrarum, 1572- 
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1618, udtryk for det synspunkt, at 
mennesker nærer “en naturlig kærlig
hed til billeder og kort, prospekter og 
korografiske glæder.”7 Englænderen 
Robert Burton fastslog i sin berømte 
afhandling, The Anatomy of Melancholy 
fra 1621, at en god “udsigt” i sig selv er 
i stand til at dæmpe melankolien. 
Derfor kunne han efterfølgende stille 
det retoriske spørgsmål: “Findes større 
glæde end at kigge på de veludførte 
kort af Ortelius, Mercator, Hondius, 
etc.? Opmærksomt at studere de bø
ger om byer, der er udgivet af Braun 
og Hogenberg?”8 Den engelske korthi
storiker P. D. A. Harvey citerer i sin 
bog om de topografiske korts historie 
en engelsk inventarfortegnelse fra 
slutningen af det 18. århundrede, 
hvori det blev noteret, at inventaret 
omfattede “et kort og otte almindelige 
billeder.”9

Kartografi
Om kortets status som billede be
mærker Harvey, at et kort over et 
landskab nok per definition er et bille
de. Det adskiller sig imidlertid fra 
topografiske genrer som prospekter 
og malerier ved ikke at “efterligne” el
ler illudere en landskabsscene, hvori
mod det benytter konventionelle grafi
ske tegn og symboler til at betegne 
forskellige landskabselementer. Selv 
om udviklingen af perspektivsystemet 
og dets indbyggede matematiske og 
optiske principper så at sige forenede 
de forskellige topografiske specialer 
om løsningen af et fælles metodisk 
problem, havde de enkelte genrer dog

forskellige formål, hvilket bevirkede, 
at der hurtigt blev skabt genre- og 
mediespecifikke normer og konventio
ner, der bidrog yderligere til genrer
nes specialisering. Hertil kommer 
desuden det kulturhistorisk interes
sante faktum, at der inden for hver af 
de tre topografiske hovedgenrer: kar
tografi, prospektmaleri og landskabs
maleri også hurtigt opstod to regionale 
traditioner, hvis særkende antages at 
kunne føres tilbage til et grund
læggende mentalitets- og kulturhisto
risk særpræg. Således fældede senre
næssancens mester Michelangelo om
kring 1540 en hård, kritisk dom over 
nederlandske og tyske kort- og pro
spektmageres mangel på disciplin, 
der bl.a. afslørede sig i deres for
kærlighed for detaljer og tilbøjelighed 
til at ophobe irrelevante oplysninger 
samt bringe anekdotiske elementer 
ind i korttegningerne. Over for nord
europæernes sensualisme stillede 
Michelangelo sydeuropæisk intellek
tualisme og italienske kunstidealer 
såsom overblik, orden, fornuft, sym
metri, proportion.10 Denne modstilling 
af sydeuropæisk og nordeuropæisk 
billedkultur og mentalitet kom til 
at præge de følgende århundreders 
kunstteoretiske debat og kunsthisto
riografi. Modstillingen har haft ka
rakter af topos, og så sent som i be
gyndelsen af dette århundrede indgik 
denne modstilling af “hånd” og “ånd” 
som den centrale figur i den histori
ske vurdering af “Fynboernes” status i 
dansk kunst. Fynboerne repræsente
rede for meget “hånd” og for lidt “ånd.”11
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Kartografien skilte sig først ud fra de 
to øvrige topografiske hovedgenrer og 
blev tidligst omfattet af normer og 
konventioner, hvad angår grafisk ud
styr. Der er flere årsager hertil, men 
blandt de vigtigste er bogtrykkerkun
stens udbredelse og det dermed op
ståede behov for at homogenisere og 
standardisere kartografiske oplysnin
ger fra forskellige kilder til faste, vel
definerede tegn, symboler, piktogram
mer og signaturer. Dermed blev karto
grafien et internationalt, eller i hvert 
fald intereuropæisk, medie, der op
hævede lokale traditioner for kortteg
ning, og som gjorde sig uafhængig af 
billedkunstnernes færdigheder med 
hensyn til at afbilde fysiske fænome
ner og strukturer. Kartografiens stan
dardisering og internationalisering 
skyldes naturligvis også, at landop- 
målingsmetodeme selv gennemgik en 
rivende udvikling i 1500-tallet og be
gyndelsen af 1600-tallet, hvor en 
stribe afhandlinger og lærebøger om 
f.eks. trianguleringsteknikken og om 
forskellige topografiske hjælpemid
ler og beregningsmetoder blev udgi
vet.12

1500- og 1600-tallet er kartografiens 
klassiske periode, og i samme tids
rum sker der også en opblomstring 
inden for både det topografiske pro
spekt og landskabsmaleriet. Af indly
sende grunde har man i eftertiden 
omtalt perioden fra midten af 1500- 
tallet til slutningen af 1700-tallet som 
by- og landskabsprospektets “guldal
der.”

Det topografiske prospekt
At topografien fik et gennembrud og 
opnåede stor popularitet i denne pe
riode, skyldes ifølge den amerikan
ske geografihistoriker Gerald Strauss, 
at topografien både som tekst- og 
billedgenre fik en særlig karakter, 
der er kendetegnet ved, at den “hår
de”, deskriptive geografi blev kombi
neret med og gjort “blød” med histo
risk fortællestof.13 Geografiens op
rindelige videnskabelige ambition 
om at koncentrere sig om rene mate
matiske relationer og kvantitative 
oplysninger modificeres i praksis, 
således at topografien også kommer 
til at omfatte historiske, etnografi
ske og sociale emner. Med Strauss 
kan man sige at topografiens koro- 
grafiske side sejrede på bekostning 
af den kosmografiske, der til gen
gæld fik lov til at bevare præget af 
eksakt videnskab og befæste sin po
sition som sådan. Det betød, at ter
merne geografi og korografi blev 
brugt synonymt om et topografisk 
projekt, der fokuserede på individu
elle steder og regioner for derefter at 
samle de forskellige blokke af lokal 
viden til oversigter, der dækkede 
større geografiske og politiske helhe
der. Strauss citerer bl.a. Petrus 
Apianus (Cosmographia, Antwerpen 
1540) og Joachim Vadian (Pomponius 
Mela, Wien 1518) for at dokumentere 
denne forskydning i opfattelsen af 
det topografiske projekts mål og 
midler. Hos Vadian understreges 
f.eks. topografiens humanistiske og 
kunstneriske side. I sin beskrivelse 
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af steder, må geografen ifølge Vadian 
tolke litterære vidnesbyrd og mundt
lige overleveringer om lokale, natur- 
og kulturhistoriske begivenheder 
(by dannelser, bebyggelsesmønstre, 
ernæringsveje, etniske særpræg, mo
numenter, stednavne osv.). På grund 
af de litterære kilders vægt og tolk
ningens hermeneutiske karakter 
kan geografien “hverken være ek
sakt eller undgå indre modsigelser, 
thi tidens gang lader intet uforan
dret.” Om korografien siger Vadian, 
at denne skildrer steder og egne på 
samme måde, som et maleri gør 
det.14

At topografien således tilsyneladende 
tog udgangspunkt i det konkrete og 
individuelle frem for i det overord
nede og generelle kunne give det 
indtryk, at periodens prospekter var 
baseret på studier af konkrete fæno
mener. Det er imidlertid langt fra 
tilfældet. Med popularisering følger 
nemlig konventionalisering og stan
dardisering. Friedrich Bachmann 
har i sin grundige og nu klassiske 
registering og kritiske diskussion af 
tyske topografiske prospekter fra ca. 
1500 til 1650 vist, hvordan perio
dens byprospekter ikke bare fulgte 
skiftende moder og smagsluner, men 
også “lånte” kraftigt hos hinanden, 
med det resultat, at de samme ele
menter, figurer, motiver og billed- 
strukturerende træk går igen i skil
dringen af byer, der var (og er) radi
kalt forskellige med hensyn til land
skabelig situation, anlægsplan og 

arkitektonisk præg.15 Undersøgelser 
af publikationshistorien for periodens 
hovedværk, Braun og Hogenbergs 
Civitates Orbis Terrarum, har vist, 
at en stor del af prospekterne heri 
dels blev udarbejdet centralt på 
grundlag af forlæg, der blev frem
sendt af lokale kontakter, dels blev 
ændret fra oplag til oplag. De grafi
ske plader, som værket var baseret 
på, havde et langt efterliv. Frem til 
midten af 1700-tallet skiftede de 
hænder flere gange, blev splittet op 
ved auktioner og efterfølgende udgi
vet uændrede eller med nye juste
ringer og smagsmæssige forbedrin
ger i stribevis af topografiske publi
kationer, ofte uden oplysninger om 
oprindelse.16

I periodens første trykte nordeuro
pæiske topografiske værk, Hartman 
Schedels Liber Chronicarum (også 
kaldet “Nürnberg Krøniken” eller 
“Schedels Weltchronik”), der udkom 
både på latin og tysk i 1493 med ca. 
2000 træsnit, er standardiseringen 
et markant træk. Værkets ca. 140 
prospekter af byer og klostre var ud
ført af de to sydtyske kunstnere 
Wilhelm Pleydenwurf og Michael 
Wolgemut. De har dog ikke rejst så 
meget rundt i den dengang kendte 
verden, som antallet af prospekter 
lader antyde. Af byprospekterne 
var kun de 30 nemlig “trefflich 
geschnittene wirkliche Ansichten” 
som Bachmann bemærker.17 Heraf 
var nogle endda udarbejdet på 
grundlag af “fremmede forlæg.” Til 
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de resterende ca. 110 prospekter af 
byer og klostre (og til samtlige por
trætter) blev der brugt standardbil
leder (19 til byer og 3 til klostre), 
hvilket betyder, at fuldstændig iden
tiske træsnit bruges flere gange, 
blot med forskellige stedbetegnelser. 
Således ser f.eks. Milano, Damaskus, 
Ferrare, Mantua m.fl. ens ud - ifølge 
Wolgemut.

Sebastian Münster Cosmographia, 
førsteudgave 1544, er præget af en lig
nende standardisering. Illustrations
materialet bestod hovedsagelig af 
kort, men heraf var kun i alt 7 
“wirkliche Ansichten.” Identiske kort 
og prospekter blev brugt indtil i alt 
fem gange, og disse typiserende bille
der udgjorde kernen i en række tyske, 
franske, italienske og andre udgaver af 
værket, der i Münsters navn blev 
publiceret helt frem til 1628. Men fra 
og med 1550-udgaven (som var den 
sidste, Münster selv besørgede) vok

sede antallet af træsnit baseret på 
nye tegninger af byer, bygninger og 
landskaber, der enten var rekvireret 
fra lokale kunstnere, “lånt” fra andre, 
nyudgivne værker og grafiske enkelt
blade eller udført af de grafikere, der 
på forskellige tidspunkter var engage
ret til opgaven.18 At topografiske vær
kers billedside efterhånden fik højere 
prioritet og tilkendt selvstændig værdi 
understreges også af, at flere af de 
nyfremstillede træsnit fik lov til at 
brede sig over to eller flere foldesi
der.

Blandt de nye og mere troværdige 
prospekter i Cosmographia blev en del 
genbrugt i de første bind af periodens 
mest ambitiøse og normdannende topo
grafiske værk, Braun og Hogenbergs 
Civitates Orbis Terrarum, efter at 
træsnittene først var blevet bearbejdet 
af den flamske maler Joris Hoefnagel 
og derefter overført til stukne kobber
plader i Hogenbergs værksted. Denne 

“Damaskus” og “Mantua,” fra Hartman Schedel Liber Chronicarum, 1493.
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procedure med flere tilblivelsesfaser 
og adskillige stationer mellem den 
første tegning og endeligt tryk, som 
også gjaldt værkets originale illustra
tioner, bidrog naturligvis til at øge bil
ledernes stilistiske ensartethed, hvil
ket var baggrunden for, at disse pro
spekter hurtigt kom til at danne for
billede for topografiske illustrationer 
gennem hele det 17. og store dele af 
det 18. århundrede. Den stilistiske og 
genremæssige homogenisering førte 
imidlertid også til konventionalise- 
ring og typedannelse, der især for by
prospektets vedkommende blev over
ordentlig sejlivet. Braun opfordrede 
ganske vist sine kontakter rundt om
kring i Europa til at levere “portræt
ter” - dvs. individualiserende frem
stillinger - af deres hjemegne, men 
som billedtype var det topografiske 
prospekt så stærkt funderet, at leve
randørerne af tegninger og skitser al
lerede ved valg af betragterposition, 
synsvinkel og antydning af land
skabs- og figurstaffage på forhånd sy

nes at have tilpasset sig genrens nor
mer.19

Til disse bemærkninger om ten
densen til konventionalisering kan 
yderligere føjes, at værket også satte 
forskellige normer for forskellige 
motivgrupper: Kortmaterialet bestod 
for hovedpartens vedkommende af 
grundplaner i fast målestok og per
spektiver med konventionelle symbo
ler, eventuelt med heraldiske figurer, 
våben og kartoucher føjet til i kortfel
tets margin. Byprospekteme er typisk 
udstyret med rammeelementer i form 
af dekorativt arrangerede små byg
ningsprospekter, portrætter og in
skriptioner med oplysninger om histo
riske begivenheder, berømte personer, 
stednavnes oprindelse osv. Prospek
ternes forgrunde rummer desuden i 
de fleste tilfælde anekdotiske detaljer: 
vogntransporter og diligencer på vej 
til og fra byen, bønder på markarbejde 
eller borgere på promenade og lignen
de. Disse folkloristiske forgrundsele

“Essen” fra Braun og Hogenborg: Civitates Orbis Terraruem III, 1581.
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menter er som regel ude af proportion 
med resten af scenen, hvilket til dels 
skyldes, at de er tilføjelser, der efter 
Brauns anvisninger blev udarbejdet 
på grundlag af samtidige billedværker 
om sæder og skikke eller om tøjmode 
og klædedragthistorie, f.eks. Hans 
Weigel og Jost Ammans Trachtenbuch 
fra 1577.20 Disse elementer understre
ger billedtypens konventionelle præg 
og fortsatte med at fungere som et ty
pekendetegn langt op i det 19. århun
drede. Værkets bygningsprospekter 
er derimod oftest uden dekorative 
rammefigurer, og disse arkitekturbil
leders karakter afslører desuden ty
deligt, at kunstnerne her har nedto
net den anekdotiske impuls til fordel 
for en saglig og deskriptiv fremstil
ling, hvilket i denne sammenhæng vil 
sige, at de har bestræbt sig på at an
vende perspektivsystemet korrekt. 
Endelig kan noteres, at Civitates Orbis 
Terrarum introducerede et nyt motiv i 
topografisk sammenhæng i form af en 
række “rene landskaber”21 - bl.a. dele 
af en serie italienske landskabspro
spekter, som Hoefnagels lavede skit
ser til under en Italiensrejse sammen 
med Antwerpen-geografen Abraham 
Ortelius i 1577-78. Disse landskaber 
er uden konventionel indramning. 
Dette kan tages som udtryk for, at det 
“rene landskab” som motiv endnu var 
så nyt, at kunstneren havde ret frie 
hænder med hensyn til valg af syns
vinkel og billedkomposition. I topo
grafisk forstand synes der ikke at 
have været nogen konsekvent linie i 
udvælgelsen af motiver til disse land

skabsprospekter. Dog virker det, som 
om to hovedkriterier har været af
gørende: landskaberne skulle i denne 
æra, dvs. før man havde begreber om 
det sublime og pittoreske, enten være 
venlige og tiltalende (f.eks. den romer
ske Campagne og området ved Tivoli) 
eller rumme et “interessant” geogra
fisk fænomen (f.eks. vulkanen Vesuv).

Først i løbet af det 17. århundrede fik 
landskabet en mere fremtrædende 
plads i de topografiske værker som en 
effekt af, at landskabsmaleriet også 
etablerede sig definitivt som selv
stændig kunstnerisk udtryksform i 
dette århundrede. I afgørende perio
der var forholdet mellem prospekt og 
maleri præget af gensidigt inspire
rende sameksistens. Som finkulturel 
billedform kunne landskabsmaleriet 
nyde godt af prospektets popularitet, 
og omvendt fik prospektet et stilistisk 
løft i kraft af den almindelige afsmit
ningseffekt, som maleriets højsta
tus havde på landskabsgenren. Især 
Mattheus Merians stort anlagte topo
grafi over Europa, der udkom i 30 
bind i perioden 1642-88 - de fleste efter 
kunstnerens død i 1650 - bragte en 
lang række originale landskabspro
spekter, hvori topografiske og kunst
neriske interesser går op i en højere 
enhed. Merian havde særlige forud
sætninger for at rendyrke og sætte 
normer for landskabsbilledet. Ud over 
sit topografiske engagement var han 
nemlig en stor kender af mytologi. 
Han var en meget benyttet illustrator 
af bibelske og nationalmytologiske 
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billedværker, f.eks. leverede han bil
leder til Icônes Biblicae (1625) og den 
såkaldte Gottfriedsche Chronik (1630), i 
begge tilfælde med allegoriske frem
stillinger af bibel- og sagnberetninger, 
hvor menneskefigurer er placeret i 
hidtil uset nuancerede og varierede 
landskabs- og arkitekturkulisser.22 
Kombinationen af topografi og mytolo
gi er - som vi skal se - det såkaldt 
klassiske landskabsmaleris kende
tegn, men Merian-projektets særlige 
karakter skyldes også, at et nyt topo

grafisk motiv dukkede op: Alperne. 
Det første bind af værket, Tbpographia 
Helvetica fra 1642, rummer i sagens 
natur adskillige billeder, der må an
ses for at være portrætter af konkrete 
alpepartier i nærheden af de kendte 
transportruter og pas og ikke bare 
typiserende fremstillinger af “bjerge.” 
Også i andre dele af værket forekom
mer interessante landskaber, der ty
deligt viser, at kunstneren har været 
fascineret af en særlig, ejendommelig 
geografiske karakter, der måske tillige 

“Baumanshöhle”, Rübeland a. Bode, fra Mattheus Merian Topographia Braunschwicensis, 1654.
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har givet ham lejlighed til at brillere 
med sin tekniske kunnen.

Omkring samme tidspunkt begyndte 
kunstnere at fatte interesse for Alper
ne som kunstnerisk motiv og lagde 
dermed grunden til den naturviden
skabelige og æstetiske alpefascinati- 
on, der er karakteristisk for oplys
ningstiden og romantikken. Alperne 
fungerede her snart som indicium for 
den geologiske katastrofeteori, snart 
som nationalt frihedssymbol, som kilde 
til sublim skrækoplevelse og som det 
sted, der forbandt nutiden med kultu
rens antropologiske urformer (jæger- 
og bondekulturen). Det sidste er te
maet i lægen og digteren Albrecht von 
Hallers store digt Die Alpen, der er 
skrevet i 1728/29, og som anses for at 
være den afgørende impuls til den ro
mantiske alpefascination.23 1 1650’eme 
havde den hollandske maler Jan 
Hackaert fem år i træk besøgt for
skellige alperegioner og hjembragt en 
stribe store tegninger, hvoraf knap 50 
er bevaret.24 Hackaerts projekt var 
oprindelig både topografisk og kunst
nerisk, idet han af det hollandske 
ostindiske handelskompagni fik i op
drag at undersøge og afbilde alternati
ve transportveje over Alperne, mens 
han var undervejs på sin kunstneri
ske dannelsesrejse til Italien, der gik 
over Svejts. Men i stedet for at fort
sætte til Italien rejste Hackaert i 
første omgang hjem til Holland med 
sit materiale og vendte så flere gange 
tilbage til Alperne og udviklede her 
som den første en billedform for skil

dringen af bjerglandskaber, hvis ind
flydelse kan spores helt frem til be
gyndelsen af det 19. århundrede. Som 
det vil fremgå, var det 1700-tallets 
populære grafiske serier med svejt
siske bjergprospekter, der fik den 
første egentlige danske landskabsma
ler, Erik Pauelsen, til i slutningen af 
1780’eme at udvikle ideen til en pro
spektserie med danske motiver.

Taget undet ét kan man udpege et 
par hovedtendenser i de topografiske 
billedtypers udvikling fra ca. 1500 til 
midten af 1800-tallet. I de egentlige 
topografiske billeder kommer to for
mer til at dominere: kortplanen og 
frontalprospektet, hvor betragterposi
tion og synsvinkel langsomt sænkes 
og så at sige bliver mere og mere rea
listisk og virkelighedstro. Det bety
der, at ældre, mere fantasibaserede og 
“urealistiske” prospektformer med mere 
eller mindre udtalt fugleperspektiv, 
dvs. med blikvinkler på landskabet 
fra forskellige positioner mellem det 
konsekvent vertikale (som ved kortet) 
og det horisontale (som ved frontal
prospektet). Alt efter hvilke kriterier 
man benytter, kan man for første del 
af perioden, dvs. fra ca. 1500 til 
1650’erne, opregne 8-15 prospektty
per. Bruno Weber har således opstillet 
en typologi over centraleuropæiske 
landskabsprospekter for denne periode 
omfattende 10 forskellige perspekti
ver på landskabet.25 Fra og med an
den halvdel af 1600-tallet kan man 
iagttage en koncentration om de to 
nævnte former. Til gengæld fik de for
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skellige topografiske mellem- og 
blandformer en renæssance i land
skabsmaleriet fra slutningen af 1700- 
tallet, hvor landskabet desuden blev 
ladet med symbolsk betydning i kraft 
af kunstnernes eksperimenter med 
synsvinkel, perspektiv, motivafgræns
ning og fokusering.

Fugleperspektivet fik dog også en re
næssance i en helt ny billedtype, der 
voksede frem og opnåede meget stor 
popularitet fra slutningen af 1700-tal- 
let: panoramaet - eller “La nature à 
coup d'œil,” som det hedder i den 
skotske portrætmaler Robert Barkers 
patentansøgning 1787 vedrørende sin 
nye opfindelse, hvis formål var “at 
vise naturen i sin helhed i oliemaleri, 
fresko, vandfarve, kridt eller anden 
form for maleri eller tegning.”26 Pano
ramaets princip er at skabe en illusion 
om et sammenhængende og altom
fattende overblik over et landskabs
udsnit - i første omgang over byer, 
senere landskaber og berømte mi
litære slag. Især franske kunstnere 
specialiserede sig i det nye billedmedie, 
hvis primære formål var underhold
ning og turistinformation. Fra midten 
af 1800-tallet findes flere panoramaer 
over København udført af franske 
kunstnere (eller for et fransk publi
kum), men allerede kort før år 1800 ud
førte den danske maler C. A. Lorentzen 
Københavner-prospekter, der typemæs
sigt ligger tæt på panoramaet.27

Topografiens rolle ændrede karakter 
op gennem 1800-tallet, ligesom de

topografiske genrer efterhånden fik et 
andet formål og et andet indhold end 
det oprindelige. Denne udvikling skal 
ses i lyset af, at det topografiske for
mat ikke længere fandtes egnet til or
ganisering af den særlige kombination 
af historisk viden og aktuel tilstands
beskrivelse af steder, regioner og lande, 
der gjorde dette format så tiltrækken
de i tidligere århundreder. Med en vis 
forsigtighed kan man sige, at topogra
fien med dens esoteriske blanding af 
fakta og fiktion, mytologi og folklore 
imødekom et førmodeme og førindu
strielt vidensbehov om steders natur
lige og kulturelle ressourcer og place
ring på den økonomiske, militære og 
politiske magts landkort. Med vær
kerne af Münster eller Braun og Ho- 
genberg - eller en af de senere danske 
pendanter - i hånden kunne man 
lade sig underholde eller oplyse om 
fremmede steder: om stednavnes ety
mologi, indbyggertal, historiske til
dragelser og aktuelle forhold, antikvi
teter, berømte mænd før og nu osv. 
Oplysningerne blev givet i upriorite- 
ret rækkefølge, uden konsekvent geo
grafisk orden og uden vurdering af 
kildernes status. Fra midten 1600- 
tallet blev oplysningerne i stigende 
omfang meddelt i en bestemt emne
rækkefølge, således som det kendes 
fra det første danske værk af sin art, 
Peter Hansen Resens Atlas Danicus. 
Men med historieskrivningens profes
sionalisering og videnskabeliggørelse 
samt kildekritikkens etablering fulgte 
skærpede krav til behandling og orga
nisering af det historiske fortællestof.
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Dette betød, at moderne topografiske 
opslagsværker som f. eks. J.P. Traps 
Danmark (5 udgaver siden 1856) dels 
undlod at medtage det spektakulære 
og eksotiske materiale, dels blev dis
poneret sagligt i overensstemmelse med 
landets administrative inddeling, såle
des som det var blevet introduceret i 
Erik Pontoppidans Den danske Atlas.

Til gengæld er sagligheden og den 
tørre fremstillingsform hos Trap (for 
nu at blive ved det danske) baggrun
den for, at der omkring og efter 
århundredskiftet blev taget intiativer 
til såvel mere populære og folklori
stisk orienterede som kunstnerisk 
ambitiøse Danmarksbeskrivelser. Tre
bindsværket Den Danske Stat, hvis 
første del udkom i 1899, er et godt ek
sempel på den førstnævnte gruppe af 
topografiske publikationer. Den Dan
ske Stat blev udgivet af Frem, Nor
disk Forlag, der havde specialiseret 
sig i folkeligt-oplysende bøger om for
skellige emner og med en karakteri
stisk illustrationsdel bestående af 
enkle tegninger og grafik, bl.a. med 
forsimplede versioner af kendte male
rier. I Den Danske Stat blev stoffet 
emnemæssigt organiseret i tre bind, 
der omhandlede henholdsvis naturen 
(geologi, zoologi, botanik m.m.), folket 
(historien) og landet. Dette tredie 
bind rummer egnsbeskrivelser med 
en blanding af saglige oplysninger og 
sagnagtige overleveringer suppleret 
med overvejelser om regionale folke
karakterer og mentalitetsforskelle. 
Lidt senere blev der også udgivet 

håndbogsprægede topografiske vær
ker, der var tænkt som et folkeligt og 
sprogligt levende alternativ til den 
kontante og knappe vidensformidling i 
Trap-værket. Et markant eksempel 
herpå er Danmark, Land og Folk 
- Historisk, Topografisk, Statistisk 
Haandbog, der blev udgivet i fem 
bind af Daniel Bruun i 1921-22. Vær
ket var i det store og hele disponeret 
som Traps Danmark, men det kultur- 
og personalhistoriske stof var i højere 
grad baseret på folkeminder og de po
pulære, halvt mytologiserende beret
ninger om “store danske mænd.” På 
værkets billedside falder det især 
øjnene, at det fotografiske medie bru
ges flittigt som dokumentation sam
men med pædagogiske anskuelsesteg
ninger samtidig med, at der i form af 
indstik bringes farvegengivelser af en 
række nymalede akvareller med her
regårdsprospekter. I værkets layout 
markeres således en funktionel diffe
rentiering mellem billedformer - mel
lem neutrale visuelle videnskilder, 
forenklende pædagogiske tegninger 
og æstetiske oplevelsesbilleder.

Som eksempel på et topografisk værk 
med et klart kunstnerisk-kulturelt 
sigte skal fremhæves det prægtige 
tobindsværk Danmark i Skildringer 
og Billeder af Danske Forfattere og 
Kunstnere, der blev udgivet af M. 
Galschødt i 1893. Blandt forfatter
ne finder man her datidens skøn
litterære berømtheder, bl.a. Henrik 
Pontoppidan, Holger Drachmann og 
Johannes Jørgensen, og stort set alle 
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danske landskabsmalere, tegnere og 
grafikere med en vis position i dati
dens kunstliv leverede materiale til 
værkets omkring 900 illustrationer, 
hvoraf de fleste blev xylograferet af 
Frederik Hendriksen, der også var re
daktør af Ude og Hjemme og medar
bejder ved Illustreret Tidende. Tegnin
ger eller malerier af ældre danske 
kunstnere blev benyttet som forlæg i 
nogle få tilfælde, især hvis et område 
eller en egn havde spillet en særlig 
rolle i kunstnerens produktion. Det 
gælder f.eks. Johan Th. Lundbye, der 
bl.a. figurerer med en udsigt fra Vejr
høj mod Nekselø. Galschødts værk 
var disponeret efter et løst geografisk

princip uden hensyn til amts- og sog
neinddelinger. Forfatterne var tyde
ligvis ikke forpligtet af den traditio
nelle topografiske stofbehandling. I 
de forskellige egnsbeskrivelser kom
mer oplysninger om geografi, mindes
mærker og folklore i en noget tilfældig 
orden. Kernen i værket er imidlertid 
oplevelsen og nærmere bestemt den 
æstetiske oplevelse af det danske land
skab med hovedvægten på det interes
sante, dvs. det eksotiske, spektaku
lære og pittoreske. Både tekst- og bil
ledside understreger denne tendens. 
Værket rummer en række by- og 
landskabsprospekter baseret på ori
ginale tegninger med motiver, der 

Tom Petersen “Parti fra Langeland”, fra M. Galschødt: Danmark i Skildringer og Billeder, 1893.
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ikke tidligere havde været afbildet i 
topografisk sammenhæng. Kunstnerne 
har tydeligvis bestræbt sig på at finde 
overraskende synsvinkler og udsigts
punkter, som tillod dem at forholde 
sig på en ny måde, både til topografi
ske standardemner som f. eks. byer 
og slotte og til hidtil upåagtede em
ner. Hertil kommer, at værket også 
introducerede en billedform, der var 
ny i forhold til den danske topografiske 
tradition, nemlig landskabspanorama
et. Både disse landskabsudsigter og 
den nye udgave af byprospekteme vi
ser med deres betoning af rum- og li
nievirkninger i landskabet, at maler
nes og tegnernes interesse var billed
kunstnerisk snarere end topografisk. 
Kunstnerne havde dog tydeligvis været 
“ude i marken” for at studere land
skaberne og byernes placering heri, 
og deres intention om at give en om
fattende topografisk situationsbeskri
velse fra et velvalgt udsigtspunkt 
havde den sideeffekt, at det agrare 
produktionslandskab blev mere frem
trædende og mere alsidigt skildret 
end sædvanligt.

Sammenfattende kan man sige, at 
det topografiske prospekt nok miste
de betydning som videnskilde op gen
nem det 19. århundrede. Men det be
tød også, at traditionens greb om bil
ledtypen løsnedes med det resultat, at 
kunstnerne nu kunne fokusere på det 
nutidige landskab og frigøre sig fra 
traditionens formmæssige stereoty
per. Det er i denne sammenhæng in
teressant at notere sig, at Galschødts 

værk med dets store variation af 
landskaber udkom på det tidspunkt, 
da “Fynboerne” dukkede op på den 
danske kunstscene med deres skil
dringer af kulturlandskabet og bonde
livet, hvilket som bekendt senere førte 
til, at man i københavnske kunstcirk
ler fandt på at kalde dem “bondema
lere.”

Landskabsmaleriet
Landskabsmaleriets udvikling var en 
lidt anden end det topografiske pro
spekts, hvilket selvfølgelig hænger 
sammen med, at landskabsmaleriet 
som kunstform havde en anden kul
turel funktion end den oplysende og 
underholdende. Hertil kommer des
uden, at landskabet som kunstnerisk 
motiv fra slutningen af 1700-tallet og 
især i 1800-tallet kom til at spille en 
central rolle i forbindelse med den na
tionale og kulturelle identitetskon
struktion. I samme periode fungerede 
netop landskabsmaleriet og teorierne 
om denne billedform som velegnet 
medie til refleksion over menneskets 
forhold til naturen - menneskets in
dre følelses- og tankeliv og moralske 
habitus i forhold til den ydre, fysiske 
verden. Landskabsmaleriet kom såle
des til at spille en central rolle i ro
mantisk kunstteori.

Både grafik og malerier med land
skabsmotiver havde længe nydt stor 
popularitet. Ud over by- og bygnings
prospekter, der bl.a. indgik i Resens 
og Pontoppidans atlas-værker, eksi
sterer fra perioden også en række 
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“frie” landskaber, der blev omsat og 
cirkulerede som løsblade og enkelt
tryk. Således udførte Jacob Fosie, der 
var tegnelærer ved søkadetakademiet 
flere fantasifulde stik af landskaber 
i 174O’me.2fl Oliemalerier med land
skabsmotiver synes at have haft en 
vis udbredelse allerede hundrede år 
tidligere. Blandt de 75 malerier, der 
udgør udsmykningen af vinterstuen 
på Rosenborg, er der flere tidstypiske 
landskabsbilleder. Udsmykningen blev 
etableret omkring 1620 og består af 
importerede, flamske værker. De en
kelte værker er bl.a. tilskrevet Joos 
de Momper og Sebastian Vrancx.29 Det 
fremgår bl.a. af de inventarlister og 
opgørelser over bohaver, der blev ud
arbejdet i forbindelse med mageskif
ter og arvesager, at man på danske 
slotte og herregårde begyndte at sup
plere den obligatoriske række af fa
milie-, slægts- og kongeportrætter 
med landskabsmalerier i begyndelsen 
af 1600-tallet. I 1667 blev det eksem
pelvis registreret, at “fruerstuen” på 
Rantzausholm (det nuværende Brahe- 
trolleborg) var udstyret med otte por
trætter og to landskaber.30

Den nye smag for at have billeder af 
naturen hængende på væggene var 
udtryk for en fælleseuropæisk, aristo
kratisk mode, der favoriserede to typer 
af landskabsskildringer. På den ene 
side var der tale om idealiserende 
fremstillinger af solfyldte fantasiland
skaber - oftest af middelhavsagtig ka
rakter - der fungerer som kulisser om 
hyrdescener eller mytologiske optrin. 

På den anden side drejede det sig om 
udsigtslandskaber i et mere eller min
dre udpræget fugleperspektiv, der ty
deligt viser, at kunstneren har inter
esseret sig for lokalkolorit og landska
belige detaljer. Traditionsdannelsen 
inden for kartografien og prospekt
genren satte også sit præg på maleriet. 
Man kan nemlig også her skelne mel
lem en sydeuropæisk og en nordeuro
pæisk type, der begge opstod omkring 
år 1600 i hvert sit dynamiske kultur
centrum. I Rom udviklede en gruppe 
malere, der oprindelig kom fra flere 
europæiske lande (bl.a. italieneren 
Annibale Caracci, tyskeren Adam 
Elsheimer, flamlænderen Paul Bril), 
“formlen” for det ideale landskab, der 
også kaldes det heroiske eller klassiske 
landskab, hvis det rummer figurstaf
fage, hvilket er hovedreglen.31 Som 
type er det ideale og heroiske land
skabsmaleri kendetegnet ved en 
stram, rationel og forenklende billed- 
opbygning med få detaljer og få faste 
kompositionselementer: markering af 
siderne med store træer, klipper eller 
bygningsfragmenter, tydelig plandif
ferentiering i for-, mellem- og bag
grund med en fjerntliggende horisont.

I Haarlem udviklede kunstnere som 
Hercules Segers, fætrene Esaias og 
Jan van der Veide samt Salomon van 
Ruysdael samtidig en ny, udpræget 
naturalistisk stil i landskabsmaleriet. 
Grafikeren Hendrick Goltzius, der 
havde gjort karriere som maler af bi
belske og mytologiske motiver, anses 
for at være en vigtig overgangsfigur 
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mellem den idealistiske og den natu
ralistiske landskabsopfattelse. I en 
serie små tegninger (alle fra 1603) 
med motiver fra det inddigede, flade 
marsklandskab i Haarlems omegn 
etablerede han den billedform, der et 
par årtier senere (i hollandsk land
skabsmaleris såkaldte guldalder) blev 
udviklet og rendyrket af andre lokale 
skoler.32 Den hollandske billedtype er 
kendetegnet ved en højtliggende syns
vinkel og dermed også en højtliggende 
horisont, hvilket automatisk giver 
landskabsudsigten et panoramatisk, 
næsten kortagtigt præg. Traditionelt 
peges på to delvist overlappende for
klaringer på det hollandske land

skabsmaleris deskriptive, naturalisti
ske karakter: indflydelsen fra de talri
ge protestantiske sekter og reformerte 
kirkeretninger, først og fremmest 
Calvinismen, og den selvstændigheds- 
og nationalfølelse, der blev vækket 
i den langvarige frihedskamp mod 
Spanien fra 1550’eme til 1609. Jean 
Calvins kirkelære omfattede en direk
te henstilling til kunstneren om at af
stå fra at male reliøse emner og “kun 
at afbilde, hvad han har set med egne 
øjne” og i øvrigt koncentrere sig om 
“portrætter og billeder af dyr, bypro
spekter og landskaber.”33 Nyere forsk
ning har forsøgt at etablere en social
historisk kontekst for den religiøst 

Alexia von Lode “Kerteminde”, fra Erik Pontoppidan: Den Danske Atlas, Tom. III, 1767.
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stimulerede impuls til at beskæftige 
sig med det sansede og konkrete. 
Man har i denne sammenhæng især 
fremhævet to forhold: for det første 
den fokusering på borgerlige og kom
mercielle byhuse (rådhuse, handels
børser, købmandshuse m.m.), som er 
et karakteristisk træk ved den hol
landske guldalders byprospekter, og 
for det andet, at landskabsmalerierne i 
kraft af det eleverede perspektiv viser 
et velreguleret og velordnet produkti
onslandskab. Både prospekter og ma
lerier synes at have haft til formål at 
registrere og demonstrere Hollands 
økonomiske rigdom, organisatoriske 
potentiale og landbrugsmæssige res
sourcer, hvilket kan tolkes som en 
egensindig, nationalistisk gestus.34

De to typer blev tilnærmet i genren 
for topografisk prospektmaleri, der 
blomstrede i 1600-tallet og det meste 
af 1700-tallet som en kunstnerisk re
fleks af periodens stigende interesse 
for topografi og kartografi. At de ma
lede prospekter repræsenterer en 
blandform, kommer først og fremmest 
til udtryk i, at deskriptive og kunst- 
nerisk-normative krav søges tilgode
set på én gang. Fra maleriet bredte 
blandformen sig til de kobberstukne 
prospekter. Som eksempel herpå kan 
anføres den kvindelige kobberstikker 
Alexia von Lodes mange prospekter 
til Erik Pontoppidans Den danske 
Atlas. Til tredie bind udførte hun i 
1767 bl.a. prospektet af Kerteminde, 
der er set fra en position sydvest for 
byen. Inspirationen fra den klassiske 

landskabsmaleri kommer tydeligt til 
udtryk i den lave synsvinkel og i for
grundskulissen med de store træer, 
der indrammer udsigten til byen. 
Også malede prospekter fra perioden 
viser påvirkningen fra det klassiske 
kompositionsskema.

Det synes at have været Erik Pontop- 
pidan, der fik udvirket det kongelige 
kommissiorium, som gav malerne 
Hans Heinrich Eegberg og Johannes 
Rach i opdrag at male en række pro
spekter med danske - især køben
havnske - norske og holstenske moti
ver. I løbet af en kort årrække, 1747- 
50, udførte de to malere henved 200 
prospekter, bl.a. den velkendte serie 
med danske købstæder, hvoraf hoved
parten i dag befinder sig på National
museet. Disse byprospekter anses for 
at være ganske troværdige, hvad an
går deres redegørelse for markante, 
identitetsgivende bygningers karakte
ristiske udseende og relative place
ring i bybilledet. Når det derimod dre
jer sig om byernes lokalisering i for
hold til landskabets hovedstrukturer 
(kystlinie, vandløb, højdeforhold i ter
rænet osv.) og om fremstillingen af 
byernes mere anonyme bygninger 
samt tilføjelsen af figurstaffage, er 
Eegberg og Rachs købstadsprospekter 
meget skematiske, summariske og 
helt igennem konventionelle. Hensy
net til gældende normer for topografisk 
saglighed har vejet tungere end 
kunstnerisk disciplin og trangen (el
ler evnen) til kompositionel gennem
arbejdning. Derfor bruger Eegberg og 
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Rach løs af det klassiske landskabs
maleris klichéer og stereotyper, når 
de har villet give det valgte land
skabsudsnit et præg af rumlig sam
menhæng og billedmæssig sluttethed - 
anbringelse af sidekulisser i forgrun
den i form af store enkelttræer eller 
stejle bakkeskråninger, markering af 
vejforløb, der skal forbinde billedets 
forgrund med mellem- og baggrun
den, osv. Deres billede af Assens, der er 
set fra en position nord for byen, er 
typisk for deres prospekter. Træet i 
forgrunden har det konventionelle 
strudsefjer-udseende, der er karakte
ristisk for perioden, og med de mange 
menneskefigurer, der er på vej til eller 

fra byen har de forsøgt at skabe 
en primitiv gradient-effekt, der skal 
markere afstande og dybde i billedet. 
Man ser den gamle, nordre byport 
mod Ramsherred og byens store sen
gotiske kirke, Vor Frue Kirke, hvis 
særprægede ottekantede tårn dog ser 
ret sekskantet ud her. Det gør det i 
øvrigt også i Alexia von Lodes stik til 
Pontoppidan, hvilket kunne tyde på, 
at von Lode har benyttet Eegberg og 
Rachs maleri som grundlag.

Samtidig med von Lode og de andre 
bidragydere til Pontoppidans Den 
Danske Atlas virkede en prospektma
ler, Johann Jacob Bruun, der i topo- 

Alexia von Lode “Assens”, fra Erik Pontoppidan: Den Danske Atlas, Ihm. III, 1767.
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grafisk henseende var om ikke min
dre konventionel, så mere ajour med 
den fornyelse af byprospektet, der på 
europæisk plan kan iagttages ved 
midten af 1700-tallet. Bruun udførte 
bl.a. en serie akvareller af danske 
slotte og købstæder, som han samlede 
og tilrettelagde for kobberstikkeren 
Hans Quist, hvis prospektværk Novus 
Atlas Daniæ dog kun udkom med 
første bind og 50 tavler omhandlende 
København, Sjælland og dele af Fyn. 
Bruuns bygningsprospekter er yderst 
konventionelle og primitive, mens 
købstadsprospekterne adskiller sig 
fra de tilsvarende og omtrent samti
dige prospekter ved deres detailrig
dom og større artistisk opfindsomhed i 
beskrivelsen af den topografiske ho

vedsituation. I reglen ses byprofilen i 
et lavt perspektiv og på en større af
stand end sædvanligt. Konsekvensen 
heraf er, at byernes bygningsmasse 
presses sammen til et smalt bælte i 
billedets baggrund, og at det landska
belige rum mellem betragterposition 
og bygrænse danner en meget bred 
zone. Bruuns prospekter er imidlertid 
ikke af den grund mindre informati
ve. Han har også alle væsentlige byg
ninger med, men han viser tillige en 
større del af købstædernes opland. I 
forsøget på at skabe variation og dybde 
viser han f. eks. et system af vænger 
eller marker, hvor han behændigt ud
nytter perspektivet til at skabe rumlig 
sammenhæng. Prospektet af Helsin
gør med Kronborg i baggrunden et 

Hans Heinrich Eegberg og Johannes Rach “Assens”, ca. 1750. (Nationalmuseet).
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fint eksempel på, hvordan han får op
tikkens principper og linierne i land
skabet til at spille sammen om at 
markere rumlige afstande og spring i 
højdekoter. Det “stribede” landskab, 
som var et kendemærke for Bruun, 
har for det første stor dekorativ virk
ning, og for det andet - og nok så inter
essant - kommer en midlertidig land
skabskarakter til at dominere ind
trykket af panoramaet. I modsætning 
til byen, der ligger som en fast og stabil 
struktur i landskabet, vil den store 
forgrund nødvendigvis vise en forbi
gående, midlertidig landskabelig til
stand. Markernes farvemæssige ka
rakter vil ligesom strukturvirkninger 
nemlig afhænge af årstid og afgrøde

typer. Ved at lade forgrunden dominere, 
opnår han desuden at kunne beskrive 
et forløb i bøndernes markarbejde - 
oftest en høstsekvens, eftersom hans 
landskaber typisk er sommerlige.

By-, arkitektur- og landskabsprospek
tet blev også dyrket som selvstændig 
kunstnerisk billedtype og benævnes 
da undertiden vedute (med under
grupper for idealveduten, hvis græn
ser tål det klassiske landskabsmaleri er 
flydende, og den såkaldte samZe-uedute, 
der på sin side ligger tæt på komposit- 
landskabet med hensyn til metode). 
TVpen nåede et højdepunkt med den 
italienske maler Antonio Canale, også 
kaldet Canaletto. I de berømte serier 

Johann Jacob Bruun "Prospekt af Helsingør”, 1750’eme. (Kobberstiksamlingen, Statens Museum for 
Kimst).
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af prospekter med motiver fra Vene
dig og London, som Canaletto malede 
omkring midten af 1700-tallet, går 
topografiske interesser og kunstneri
ske ambitioner op i en højere enhed. 
Disse billeder, der er omtrent samti
dige med Eegbergs og Rachs danske 
prospekter, er på én gang tørre og 
saglige i deres gengivelse af bygnings
strukturer og arkitektoniske detaljer 
og bærer samtidig præg af gennemar
bejdning og konsekvens med hensyn 
til farver, belysningsforhold, proporti
oner og anvendelse af linearperspekti
vet. Hertil kommer, at Canaletto ofte 
benyttede et udpræget bredformat 
uden ét formelt eller indholdsmæssigt 
centrum. Det betød, at det så at sige 
heller ikke var nødvendigt at koncen
trere og fokusere beskuerens blik på et 
hovedmotiv ved hjælp af konventio
nelle, kompositoriske greb såsom ind
ramning af billedfeltet med sidekulis
ser, indføjelse af staffage og lignende.

Dansk landskabsmaleri
En dansk pendant til Canaletto fin
des ikke, men i Jens Pedersen Lunds 
Københavnerprospekter fra perioden 
1765-90, hvis motiver dog ikke altid 
lader sig identificere med sikkerhed, 
demonstreres en sans for at opbygge et 
bybillede med et sammenhængende 
rumligt forløb i et undertiden kompli
ceret perspektiv og med atmosfærisk 
helhedsvirkning, der giver mindelser 
om Canaletto. Lund modtog i 1756 
Kunstakademiets store guldmedalje 
(og rejsestipendium), og under sit 
langvarige udenlandsophold anmodede

han akademiet om tilladelse til at 
specialisere sig i landskabsmaleriet. 
Ved denne lejlighed skal han have 
formuleret den ofte citerede sentens: 
“En god landskabsmaler er altid bedre 
end en middelmådig historiemaler. ”35 
Efter hjemkomsten fra Rom, hvor han 
havde udført en række tegnede og 
akvarellerede veduter samt en serie 
raderinger af antikke ruiner, blev han 
i 1766 tilknyttet akademiet og tre år 
senere medlem, og i begge tilfælde 
fungerede landskabsmalerier som ad
gangsbillet. Den begyndende aner
kendelse af landskabsmaleriet kom 
således til udtryk på et institutionelt 
plan, i første omgang i form af enkelt
stående begivenheder som Lunds op
tagelse i det fine selskab og hans tidli
gere udnævnelse til hoflandskabsmaler 
med tilknytning Hofteatret på Chri
stiansborg i 1765. Straks efter hjem
komsten fik Lund til opgave at udføre 
22 store vægdekorationer i form af 
landskaber til riddersalen på Chri
stiansborg til Christian VIFs bryllup 
året efter. Lund løste opgaven, men 
da billederne blev ødelagt ved Chri
stiansborgs brand i 1794, har vi kun 
kendskab til denne store serie på an
den hånd. Samtidige beskrivelser lader 
skinne igennem, at billederne udgjorde 
et temmelig broget skue, men ved de
res eksempel og i kraft af den aner
kendelse af landskabsgenren, som bil
ledernes kommissionering fra aller
højeste sted var udtryk for, har Lunds 
dekoration givetvis virket ansporende 
på kunstnere fra den efterfølgende 
generation, hvoraf flere gjorde sig 
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gældende med en nichepræget pro
duktion af landskabsbilleder.

Lund var efter alt at dømme dansk 
pioner på uedute-området, men hans 
produktion er generelt typisk for 
landskabsgenrens labile karakter i 
denne periode. Han skiftede tilsynela
dende ubesværet og ureflekteret mel
lem forskellige billedformer: by- og ar
kitekturprospekter, landskabsbilleder 
med et klart topografisk sigte, fantasi
landskaber med bjerg- og ruinmotiver 
samt teaterdekorationer.36 Når man 
studerer katalogerne til Kunstakade
miets tre første saloner (1769, 1778 
og 1794), falder det i øjnene, at kunst
nerne på den ene side omhyggeligt 
klassificerede deres arbejder i forhold 
til gængse kategorier og genrer samt

oplyste om motivernes topografiske 
status (prospekt, “vue,” landskab, tea
terdekoration m.m. - “malet i Rom ef
ter naturen,” “forestillende ruiner” 
m.m.). På den anden side forekommer 
det i bakspejlet umiddelbart vanskeligt 
at se relevansen af denne typologiske 
skelnen, når motivopfattelse, grund
læggende billedstruktur og malerisk 
behandling i det væsentlige forblev 
den samme. Forklaringen på denne 
tilsyneladende mangel på konsekvens 
er imidlertid, at de topografiske genrer 
- uanset deres tilnærmelse til hinan
den i praksis - fremdeles (og et godt 
stykke ind i det 19. århundrede) blev 
tænkt i forhold til en funktionel diffe
rentiering i relativt selvstændige bil
ledtyper med varierende æstetiske 
normer - og dermed også i forhold til 

Jens Peter Møller “Frederiksdal”, illustration til A. Feldborg: Denmark Delienated, 1824.
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forskellige ikonografiske traditioner 
og konventioner.

Den akademiske og dermed “officiel
le” sanktionering af landskabsmaleriet, 
som Lund så at sige havde lagt karri
ere til, blev gentaget med Jens Peter 
Møllers optagelse som medlem af 
Akademiet 50 år senere i 1815. Hver
ken Lund eller Møller fik med deres 
produktion imidlertid nogen direkte 
og nævneværdig betydning for den 
udvikling, der førte frem til gennem
bruddet for dansk landskabsmaleri i 
årene omkring 1840. Tværtimod kan 
man for Møllers vedkommende sige, 
at hans landskabsmaleri var stift og 
særdeles konventionelt og uden en 
dansk topografisk karakter, indtil 
han tog ved lære af den gruppe af om
trent jævnaldrende, unge kunstnere, 
der gjorde skildringen af det danske 
landskab til et kunstnerisk livspro
jekt: Dankvart Dreyer, Gotfred Rump, 
Peter Christian Skovgaard, Johan Th. 
Lundbye og Vilhelm Kyhn.

Andre kunstnere banede vejen, og 
først og fremmest Erik Pauelsen og 
Jens Juel kan med deres arbejder fra 
1780’eme og 1790’erne siges at have 
leveret tidlige, sporadiske bidrag til 
udviklingen af en ejendommelig stil i 
skildringen af danske landskaber. Ka
rakteristiske arbejder af begge blev i 
årene efter 1800 erhvervet af den kon
gelige malerisamling, der blev åbnet 
for publikum i 1827. Pauelsen og Juel 
var både i deres landskabsopfattelse 
og i valg af billedform grundlæggende 

præget af det sene 1700-tals euro
pæiske mode inden for landskabsmale
riet, men begge tilførte nye elementer.

Ud over de dramatiske, effektfulde og 
tillige konventionelle panoramaer 
med vilde, alpine scener, som Juel 
havde malet under sin store uden
landsrejse og fortsatte med at male 
efter hjemkomsten 1780, findes fra 
hans hånd også en række landskabs
billeder med motiver fra det sjælland
ske og fynske kulturlandskab. Adskil
lige af disse danske landskaber, navn
lig de fynske, er udtryk for en ikke 
tidligere set topografisk sensibilitet. 
Mens de alpine naturscenerier i ud
præget grad er opfattet som udsigts
landskaber, fokuserer Juel i billederne 
med danske motiver på landskabet 
som en kulturelt formet topografisk 
situation, dvs. som et udsnit af et 
landskab i en konkret kulturhistorisk 
tilstand. Dermed formidler malerier
ne et nærvær, der er helt ukendt i tid
ligere landskabskunst, og som under
streges af, at Juel tydeligvis har forsøgt 
at give artskarakteristikker af de bota
niske landskabselementer. Ofte rum
mer disse landskaber et genreagtigt 
motiv i form af bønder, der arbejder eller 
foretager sig andet i landskabet, og ofte 
forstærkes og dramatiseres landska
bets stemningspotentiale ved, at frem
stillingen også giver en karakteristik af 
en veldefineret (og mere eller mindre 
sandsynlig) meteorologisk situation.

Meget tyder endvidere på, at han i 
flere af disse landskaber har givet en 
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kommentar til et aktuelt politisk pro
blemkompleks, nemlig landbrugsre
formerne. Hans to maleri-pendanter 
fra ca. 1800 med motiver fra Hinds
gavl og Lillebælt er blevet tolket på 
overbevisende måde som partisan-bil
leder. Malerierne skal ifølge denne 
tolkning opfattes som en “allegori på 
stavnsbåndets ophævelse.”37 Denne sta
tus understreges af, at bestilleren af 
disse malerier, Hindsgavls ejer C. H. 
Adeler, bidrog aktivt både til formid
lingen af reformtankerne og til deres 
virkeliggørelse. I 1787 udgav han i 
bogform en slags kommentar til Oluf 
Bangs Afhandling om Bondestanden, 
der var udgivet i 1786, og på samme tid 
organiserede han den første udflytning 
på sine jorder.

I de to Lillebælt-billeders figur- og 
landskabsstaffage udspilles et før-og- 
efter-drama. I “Udsigt over Lillebælt 
fra Hindsgavl på Fyn” vender herska
bet ryggen til, mens ridefogeden - her
skabets kommunikationskanal til sin 
arbejdskraft-ejendom - kommanderer 
med en bonde i forgrunden. I pendan
ten “Udsigt over Lillebælt fra et høj
dedrag ved Middelfart” viser figurer
nes gestus og mimik, at der er direkte 
kontakt mellem herskab og bønder. 
Denne forskel markerer diskret, at 
relationen mellem sociale rolleindeha- 
vere er under forandring. Den anek
dotiske pointe underbygges af de to 
landskaber. Hvor betragterens blik i 
det førstnævnte dirigeres fra en an
lagt (kunstig) havegang ud over det 

Jens Juel “Udsigt over Lillebælt fra Hindsgavl på Fyn”, ca. 1800. (Thorvaldsens Museum).
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vilde, maritime landskab via de stejle 
skrænter i siderne, præsenteres vi for 
et produktivt landbrugslandskab i det 
sidstnævnte. Dette landskab er des
uden mere dynamisk: mens det første 
billedes opbygning er præget af sym
metri, statik og en”hård” afgrænsning 
af de to landskabelige rum, er det an
det gjort blødt i kraft af det domine
rende s-formede kurveforløb, hvor
med Lillebælts topografiske karakter 
defineres, og som repeteres i det hegn, 
der forbinder Middelfart med godsets 
jorder. S-kurven integrerer de forskel
lige landskabszoner og -elementer. 
Godsets sociale univers er ikke ad
skilt fra det omkringliggende land
skab, som i det første billede. Selv 

træernes udtrykskarakterer er for
skellige - i det første billede dominerer 
det disciplinerede og kontrollerede, i 
pendanten det irregulære og vildtvok
sende med naturlige grenskud på 
stammen.

I de to Lillebælt-billeder og andre ma
lerier med motiver fra det nordvestlige 
hjørne af Fyn, som var kunstnerens 
barndomsegn, var Juel mest vidtgå
ende i sit forsøg på at frigøre sig fra - i 
det mindste modificere - det traditio
nelle landskabsbilledes konventioner 
og dermed øge landskabskildringens 
topografiske overbevisningskraft. Det 
synes oplagt at se det nærvær og den 
stedsans, som Juels fynske landska- 
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Jens Juel “Udsigt over Lillebælt fra et højdedrag ved Middelfart”, ca. 1800. (Thorvaldsens Museum).
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ber er udtryk for, i lyset af den eksi
stentielle betydning, som stedet havde 
for ham. I modsætning til f.eks. de 
konventionelle, men fremmede, alpi
ne bjergscener, var han fortrolig med 
det hjemlige landskab.38

I et lidt videre perspektiv er det inter
essant at notere og foreløbig konklu
dere, at udformningen af en distinkt 
dansk karakter i landskabsmaleriet 
blev formidlet af et engagement, der 
rakte ud over det snævert kunstneri
ske og topografiske. I Juels tilfælde 
var engagementet af eksistentiel og 
politisk art, hvis man med det sidste 
tænker på, at han sympatiserede med 

landbrugsreformernes liberalistiske 
principper og humanistiske motiver. 
Da dansk landskabsmaleri fik sit 
egentlige gennembrud små 40 år se
nere, var det nationalismen og den 
skandinaviske ide, der dels gav Lund
by, Skovgaard og de andre impulsen 
til at opsøge og kunstnerisk rekon
struere det nu så populære billede af 
det danske landskab, dels gav deres 
indsats som malere et formål, der gik 
videre end det snævert kunstneriske.

Juels landskabsbilleder har i det store 
og hele været overskygget af hans 
portrætkunst, der skaffede ham et 
ry som en af sin tids bedste og mest ef

Erik Pauelsen “Dronninggård ved Furesøen”, 1785-86. (Håndværkerforeningen, København).
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terspurgte portrættister. Dog var man 
også tidligt opmærksom på værdien 
af hans landskabsmalerier, hvilket 
bl.a. kommer til udtryk i omtalen af 
Juel i Weinwichs kunstnerbiografi fra 
1811: “Desuden havde han et afgiort 
Talent for Landskabsmalerie, som 
han i ledige Timer af Lyst udøvede,”39 
og Weinwich tøver ikke med at nævne 
Juel i sammenhæng med de store hol
landske landskabsmalere. Men nøgle
ordene “ledige timer” og “lyst” hos 
Weinwich passer godt til Juels efter
mæle som landskabsmaler. Opfattel
sen af Juels indsats på dette felt har 
været, at hans landskaber var præget 
af tilfældigheder, var uden ambitioner 
og uden en bærende kunstnerisk ide. 
Hans landskabsbilleder er unægtelig 
meget svingende, men ikke desto min
dre er hans landskabsskildringer med 
deres nærvær og stedsans en nyska
belse.

Erik Pauelsen synes at have været 
mere målrettet og reflekteret i sit for
hold til landskabsmaleriet. Han ar
bejdede først som historie- og portræt
maler og havde klienter både i kredsen 
af reformvenlige godsejere og i grup
perne omkring hovedstadens litte
rære saloner. I 1780’eme malede han 
flere sjællandske landskaber, bl.a. en 
serie med motiver fra Dronninggård 
ved Furesøen. Disse billeder blev ud
ført for stedets ejer, storkøbmanden 
Frédéric de Coninck, som vægdekora
tioner og dørstykker til dennes vinter
residens i København (nu Håndvær
kerforeningen). Billederne rummer man

ge af prospektets konventionelle træk, 
men Pauelsen tilføjede også nye ele
menter af en højst personlig karakter, 
således at udsmykningens kunstneri
ske status blev af nærmest programag
tig karakter. Pauelsens opgave var 
veldefineret, nemlig at beskrive de 
Conincks nordsjællandske ejendom og 
gøre dette på en måde, der understre
gede, at billederne faktisk var por
trætter af besiddelser - dvs. i overens
stemmelse med genrens ikonografiske 
traditioner. Men Pauelsen valgte al
ligevel at arbejde med dristige og på 
nogle punkter originale og nyskabende 
løsninger. Malerierne giver tilsam
men en bred og alsidig skildring af 
Dronninggård og omegn. Man får et 
klart indtryk af områdets geografiske 
struktur og af gårdens funktion som 
centrum i et socialt univers. Den obli
gatoriske figurstaffage bruges nuan
ceret og understreger bl.a., hvordan 
arbejdskraftressourcerne investeres 
forskelligt i de forskellige landskabs
zoner: F.eks. passes og plejes parken 
af enkelte gartnere i et funktionærlig
nende antræk, mens det agrare pro
duktionslandskab er befolket af grup
per af samarbejdende bønder. Pauelsen 
har desuden tydeligvis arbejdet med 
at opnå en stemningsmæssig helheds
virkning og dermed tilføjet landska
bet en psykologisk oplevelsesværdi.

I deres fremstilling af forskellige 
landskabselementer er malerierne ret 
skematiske, men i enkelte detaljer af
slører Pauelsen sig som en ægte re
præsentant for en fælleseuropæisk 
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tendens i tiden. Det gælder f.eks. 
hans interesse for træer. Hans frem
stillinger af skovbryn, hegn og en- 
kelttræemes løvkroner formidler gan
ske vist det sædvanlige indtryk af en 
muragtig massivitet, men ved hjælp 
af kontraster og farveaftoninger i 
løvet samt perspektiviske forkortnin
ger i tegningen af træernes grenværk 
har han forsøgt at antyde volumen og 
opnår derved skabe en skulpturel 
virkning. Ifølge den amerikanske 
kunsthistoriker Timothy Mitchell er 
træet netop det konkrete landskabs
element, som de tidlige romantiske

landskabsmalerne i særlig grad foku
serede på i deres bestræbelser på at 
erstatte det klassiske landskabsmale
ris generaliserende fremstillinger af 
naturfænomener med individualise
rende. I stedet for at illustrere træets 
idé eller begreb - dvs. give en abstra
herende, skematisk fremstilling af 
træets idealform - blev kunstnerne 
mere og mere optaget af at eksperi
mentere med formelle virkemidler, 
der gjorde repræsentationen af træet 
til en troværdig botanisk artskarakte
ristik - gerne med individualiseren
de detaljer, der kunne indikere, at 

Erik Pauelsen “Prospekt af Tistedalen”, 1788. (Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø).
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kunstneren havde studeret originalen 
“efter naturen”. Med dette fokusskifte 
- fra det generelle og almene til det in
dividuelle og partikulære - var der 
skabt basis for en nyformulering af 
forholdet mellem de topografiske og 
de specifikt billedkunstneriske ele
menter i landskabsmaleriet.

Pauelsen må have oplevet Dronning- 
gårdbillederne (og de andre malerier 
med sjællandske motiver) som en suc
ces og konkluderet, at der i land
skabsmaleriet lå en specialiserings
mulighed, der gav ham mulighed for at 
kunne forfølge sine kunstneriske am
bitioner. I 1787 søgte han Akademiet 
om forlængelse af et ekstraordinært 
stipendium, som han havde oppe
båret gennem tre år. I ansøgningen 
fremlagde han en plan om at ville 
bruge stipendieperioden til at male en 
serie danske prospekter. Akademiet 
afslog imidlertid - sandsynligvis af 
politiske grunde, snarere end saglige.41

I 1788 foretog Pauelsen en rejse til 
det sydlige Norge, hvorfra han hjem
bragte omkring 100 tegninger og små 
studier, der i første omgang dannede 
grundlag for en række opsigtsvæk
kende og nyskabende malede kompo
sitioner. Successen fik Pauelsen til at 
udviklede en spektakulær plan for de 
norske prospekters publicering, bl.a. 
tilskyndet af, at han i foråret 1789 
modtog en bevilling til indkøb af tryk
presse fra Fonden ad usus publicos, 
datidens vigtigste offentlige, kultu
relle understøttelsesfond. Senere i 

1789 udsendte han en subskriptions
indbydelse på en serie farvelagte 
kobberstik med motiver fra sin “voyage 
pittoresque fra Norge”, som den nor
ske kunsthistoriker Carl Schnitler 
har kaldt projektet.42 Da Pauelsen be
gik selvmord i begyndelsen af 1790, 
var der kun udsendt et enkelt stik, 
og den store plan blev således ikke 
realiseret. Af samtidige vidnesbyrd 
fremgår det imidlertid, at hans stem
ningsfulde landskabsskildringer fandt 
et entusiastisk publikum i hoved
staden.

Pauelsen lagde i sin subskriptionsind
bydelse ikke skjul på, at han med 
sine norske prospekter ønskede at af
hjælpe et savn. Indbydelsen indledes 
således: “Det er bekiendt, at de origi
nale Landskaber, vi her have efter 
Landets egne Prospekter, udgiøre et 
lidet Antal,” og efterfølgende konsta
teres det, at der eksisterer et publi
kum for landskabsbilleder, der “ved 
nogen fortrinlig Skiønhed udmærker 
sig,” hvilket Pauelsen finder bevist 
ved, at “de bekiendte schweizer Vuer 
ere antagne med almindeligt Bifald.” 
Hans konklusion er derfor: “Ingen bør 
tvivle om, at indenlandske Prospekter, 
naar de nogenledes nærmede sig hine i 
Valg og Udarbeidning, jo ville modtages 
med en endnu større Grad af Fomøielse, 
især, naar Arbeidet blev bestredet af 
Landets indfødde Kunstnere.”43

Subskribtionsindbydelsen er ganske 
interessant. Pauelsen tog det på den 
ene side for givet, at publikum ville 
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foretrække danske kunstnere frem 
for udenlandske, vel at mærke hvis 
de danske kunstnere var dygtige. På 
den anden side angav han en måle
stok for dygtigheden, idet han under
stregede, at danske kunstneres bille
der formmæssigt skulle lægge sig tæt 
op ad de svejtsiske forbilleder. Billed
formen og idealet var med andre ord 
givet på forhånd. Hvad der manglede 
(på markedet), var danske landskabs
motiver malet af danske malere.

Pauelsens argument er både kommer
cielt og kunstnerisk, men det interes
sante er i denne sammenhæng, at 
han overhovedet peger på det danske

landskabs maleriske potentiale. Godt 
50 år senere blev tonen skærpet under 
indtryk af den almindelige politiske 
og ideologiske mobilisering for de na
tionalliberale ideer. Nu skulle også 
billedformen være dansk. Skærtors
dag 1842 betroede Johan Th. Lund- 
bye sin dagbog: “Hvad jeg som Maler 
har sat som mit Livsmål er: at male 
det kjære Danmark, med al den Sim
pelhed og Beskedenhed, som er saa 
characteristisk for det; hvilken Skjøn- 
hed er der ikke i disse fine Linier i 
vore Bakker...[...] Men kun en Dansk 
kan male det; hvor falsk er ikke tit 
Tonen i de Billeder, som tydske Land
skabsmalere her male.”44 Denne eksi

Johan Th. Lundbye “Sjællandsk Landskab. Åben egn i det nordlige Sjælland”, 1842. (Statens 
Museum for Kunst).
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stentielt og politisk motiverede favo
risering af danske motiver indebar, at 
landskabsmaleriets topografiske ele
ment fik en ny betydning.

Lundbye og de andre malere fra denne 
generation, der satte sig som livsmål 
at male “det kjære Danmark” - Dan
kvart Dreyer, Godfred Rump, P. C. 
Skovgaard og Vilhelm Kyhn - kunne 
med en vis faglig selvsikkerhed be
væge sig ud i landskabet. På Akade
miet havde de hos C. W. Eckersberg 
lært at stole på egne iagttagelser af 
naturen og frigøre sig fra genrens 
konventioner og normer. Den lidt æl
dre Christen Købke, der i en mere di
rekte betydning var elev af Eckers
berg, stod som et lysende eksempel 
for de yngre kolleger med hensyn til at 
skildre jævne, danske motiver. Samti
dig blev de som nævnt påvirket af ti
dens nationalistiske, politiske og ånde
lige rørelser, der blev personificeret 
af kunsthistorikeren og kritikeren 
Niels Lauritz Høyen, således at det 
eckersbergske saglighedsideal blev 
sat i relief af malernes fædrelands
kærlighed. Det betød på den ene 
side, at det kunstnerisk formidlede 
billede af det danske landskab blev 
mere alsidigt i topografisk henseende. 
I Lundbyes tilfælde var det navnlig 
sjællandske egne og steder, der kom i 
fokus, hos Dreyer var det Fyn og hos 
Kyhn - den mest alsidige af dem alle - 
Jylland. På den anden side betød den 
nationalistiske idealisme, at malerne 
opsøgte lokaliteter, landskabstyper og 
geografiske formationer, der kunne 

fungere som tegn på danskheden og 
dermed give den nationale selvfor
ståelse et anskueligt, geografisk udtryk.

Lundbyes produktion er i denne sam
menhæng eksemplarisk. Hos ham fin
der vi både portrætter af samtidige 
“simple” og “beskedne” sjællandske 
steder og landskaber med kulturhi
storiske monumenter i form af arkæo
logiske levn (stendysser) og bygnings
mindesmærker (kirker, slotte og bor
ge). I enkelte billeder har han forsøgt 
at få hele den danske kulturhistorie 
med i ét og samme maleri, hvor land
skabet derfor får karakter af kulturhi
storisk arkiv eller billedkompendium. 
Det gælder f. eks. panoramaet med 
Dragsholm Slot og Vejrhøj fra 1840. I 
dette maleri lagde han vægten på 
skildringen af kulturlandskabet, eller 
rettere det kulturhistoriske landskab.45 
I andre billeder har hans hensigt 
været at give en geografisk karakteri
stik af en hel egn i form af et konstru
eret idealbillede, hvori karakteristiske 
°g typiske landskabselementer fra for
skellige steder er sammenkomponeret 
til en sandsynlig landskabshelhed. Et 
eksempel på et sådant kompositland- 
skab er “Sjællandsk landskab. Åben 
egn i det nordlige Sjælland” fra 1842.

Blandt Lundbye-generationens land
skabmalere kan man med hensyn til 
topografisk sandfærdighed kun nære 
tillid til Kyhn, der til gengæld ikke er 
så oplysende, når det gælder kultur
landskabets og det agrare produkti
onslandskabs udseende. Han opsøgte 
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og mente at have fundet en dansk, 
geografisk nationalkarakter i land
skabets vilde, ukultiverede zoner. 
Kyhn fokuserede således på land
skabet som geologisk struktur, og 
hans skildringer af Det midtjyske 
Søhøjland kom til at danne skole for 
udviklingen af en civilisationskritisk 
og melankolsk natur- og landskabs
opfattelse i dansk landskabmaleri i 
årtierne omkring århundredskiftet.46

De såkaldte “Fynboer,” hvis kerne er 
Fritz Syberg, Peter Hansen og Johan

nes Larsen, danner en absolut mod
pol til Kyhn-skolen. Blandt deres mo
tiver finder vi ganske vist vilde land
skaber, og hos Johannes Larsen be
skrives landskabet først og fremmest 
som biotop for fugle og andet vildt, 
men deres landskabsbilleder giver til
sammen en bred skildring af kultur
landskabet - bondelandet og bonde
kulturen. I en topografisk sammen
hæng er “Fynboerne” imidlertid af 
særlig interesse, fordi man hos dem 
for første gang i dansk landskabsma
leri har en konsekvent fokusering på 

Fritz Syberg “Svaiminge Bakker”, 1900. (Kulturhistorisk Museum, Randers).
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det samtidige kulturlandskab. Lund- 
bye-generationens billeder rummer 
mange landskabshistoriske, agrartek
nologiske og socialhistoriske anakro
nismer. Deres interesse knytter sig 
dels til det gamle landskab før ud
skiftningen, dels til det herregårds
nære parklandskab. Med “Fynboerne” 
kom det samtidige andelslandskab i 
centrum. Deres billeder viser udsigter 
over et velordnet og reguleret produk
tionslandskab, hvor hegnene danner 
et regelmæssigt, abstrakt geometrisk 
mønster oven på den geologiske 
struktur. Vi ser, hvordan bønderne ind
drager og kultiverer land, bearbejder 
mulden og dyrker og høster afgrøder, 
og vi deltager i bøndernes højtider og 
hverdagsdramaer. I en serie akvareller 
med motiver fra Svanninge Bakker 
viser Syberg nærmest demonstrativt, 
hvordan erobringen af landskabet 
sker på trods af dets geologiske 
struktur. Hertil kommer imidlertid, 
at Syberg også synes at ville betone, at 
denne erobring med plov og indhegnin
ger tilfører landskabet et ornamentalt 
element, som det ikke har i sig selv. 
Dermed øges landskabets æstetiske til
trækningkraft og oplevelsesværdi.

“Fynboerne” var som nævnt de første 
malere, der konsekvent skildrede det 
landskab, der bredte sig for øjnene af 
dem. I forhold til kulturlandskabet har 
vi først med “Fynboerne” - og i forhold 

til det danske landskabs geomorfologi 
først med Kyhn-skolen - et landskabs
maleri, der er topografisk i snæver og di
rekte forstand. “Fynboerne” og Kyhn- 
skolen er kulminationen på en udvik
ling, hvor flere og flere konventionelle 
kunstneriske greb og konventionelle 
kompositionsmodeller gradvist forsvin
der fra landskabsmaleriet. Med de to 
grupper af kunstnere når skildringen 
af konkrete steder og den maleriske 
formidling af oplevet stedlighed og 
nærvær et højdepunkt. Denne udvik
ling indebar imidlertid også, at det topo
grafiske element ikke længere skulle 
fungere som bærer af et udsagn om 
klassisk dannelse, nationalkulturel 
identitet og kulturhistorisk kontinuitet.

Med modernismen og opløsningen af 
det centralperspektiviske rum mistede 
landskabsmaleriet sin centrale position 
som dén billedform, hvori menneskets 
økonomiske, æstetiske og eksistenti
elle forhold til naturen og den fysiske 
verden kunne tematiseres. Landskabs
maleriets status som erkendeform 
blev suspenderet, og dets topografiske 
indhold blev reelt betydningsløst. Fra 
omkring 1920 har det været uden be
tydning for maleriets kunstneriske 
udsigelseskraft, om de landskabssce
ner eller fragmenter heraf, der even
tuelt måtte fungere som motivisk for
ankring afkompositionen, kan identi
ficeres og lokaliseres.
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