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Indledning
»Den Weckerske Samling Tegninger af danske Køb
stæder 1772-1782« er betegnelsen på oprindelig 50 hånd
tegnede og håndkolorerede kort udarbejdet af daværende 
premierløjtnant Johan Friedrich Wecker. Samlingen blev 
af Tøjhusmuseet i 1931 overdraget til Geodætisk Institut, 
der hermed stiller den til rådighed for nærværende publi
kation. Af de 50 tegninger forefindes i dag 49, der alle er 
signeret Johan Friedrich Wecker.

Wecker blev født i København i 1744 som søn af se
kondløjtnant Johan Christoff Wecker, og han fik som fa
deren en militær løbebane - ved sin død i 1804 havde han 
rang af karakteriseret oberstløjtnant. Det fremgår af kor
tenes datering, at de 47 er udarbejdet i 1782, og end
videre at han har produceret et kort ca. hver femte dag. 
Kortet Greenaae er udateret. Foruden et bykort over 
Ribe indbefattet i de førnævnte 47 findes et kort Plan 
over Ribe med omliggende Egn dateret i 1774 (her gen
givet på omslagets bagside).

Det er, som det vil forstås af ovenstående, ikke alle 
nuværende danske købstæder, der er repræsenteret med 
et bykort i Den Weckerske Samling; således findes der 
overhovedet ingen kort af de søndeijyske, og der fattes 

også en del andre købstæder. Meget taler dog for, at 
nogle af disse tidligere har været inkorporeret i 
samlingen, men er blevet fjernet derfra i tidens løb.

Forholdet er det, at Weckers bykort ikke er originalt 
kartografisk materiale, men derimod nedpantograferede 
kort, formindskede, håndtegnede og håndkolorerede 
kopier, de fleste i totrediedel-størrelse af ukolorerede 
bykort fra Erich Pontoppidans Den Danske Atlas. I dette 
betydningsfulde topografisk-historiske værk udgivet 
1763-81 findes 74 bykort, 12 større og 5 mindre landkort. 
Ud af de 74 ved vi, at Johan Friedrich Wecker kopierede 
de 48. Der er dog al rimelig grund til at tro, at han udar
bejdede 14 mere, således at han kopierede de bykort, som 
findes i de seks første bind af Den Danske Atlas.

Sorø hører til den gruppe byer, hvoraf der ikke findes 
kort. Imidlertid er Sorø angivet på den liste, som er ud
arbejdet, da Tøjhusmuseet overdrog kortene til Geodæ
tisk Institut, men der er anbragt en parentes omkring 
navnet, og på listen er der tilføjet med blyant Sorø mgl. 
og stadigvæk 10/12 1939. Med al rimelig grund må dette 
kort anses for at være udarbejdet af Wecker. Og selv om 
der ikke eksisterer lignende oplysninger om de øvrige 
manglende kopier fra de seks første bind af Pontoppidans 
Atlas, så tyder visse uregelmæssige intervaller i den ellers 
regelmæssige datering, samt spring i rækkefølgen af de 
kopierede kort, på, at også de har foreligget som kopier.



Derimod er det muligt, at Wecker slet ikke kopierede 
nogetsomhelst fra det syvende og sidste bind, Slesvig. 
Herfra haves nemlig overhovedet ingen Wecker-kopier, 
årsagen dertil kan måske søges i den kendsgerning, at 
Wecker i januar 1783 avancerede til karakteriseret kap
tajnløjtnant i håndværkerkompagniet og i denne sin nye 
stilling ikke har haft den fornødne tid.

Det ældst daterede kort i Den Weckerske Samling er 
Hillerød, 4. januar 1782. Hillerød befinder sig i bind II af 
Den Danske Atlas, det første bind, hvori der findes by
kort. Med fire til fem dages interval foreligger der kopier 
af kortene i dette bind, og derefter gik det slag i slag med 
bykort fra de andre bind, som han - bortset fra det før
nævnte syvende bind, Slesvig - færdiggjorde inden årets 
udgang, sluttende med Ribe, 16. december.

At der hverken hos Pontoppidan eller Wecker findes 
kort af de unge byer Esbjerg og Herning har sine natur
lige grunde. Derimod kan man undre sig over, at der ikke 
findes noget bykort over Skive; at det har været tegnet må 
anses for givet, der findes nemlig i Det kongelige Biblio
teks kortsamling et pontoppidan-lignende kort (gengivet 
side 76), kopieret efter Resen. Hvorfor er det ikke brugt? 
Det var ikke tidssvarende! Det i 1715 nedbrændte rådhus 
er aftegnet; kortet blev derfor kasseret, og et nyt har man 
ikke nået at få færdigt inden udgivelsen. Kobberstik af 
lignende karat findes også af andre jyske byer - et bykort 

over Kolding findes således i Det kongelige Biblioteks 
kortsamling i samme forældede skikkelse, men også det 
er blevet kasseret, og et nyt er udarbejdet og indsat i vær
ket. Pontoppidan har heller ikke Åkirkeby med, selv om 
der såvel i hans vanlige kilde, Resens kobberstik, som i de 
Thurahs »Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse over 
den i Øster-Søen liggende under Det Kongelige Danske 
Herredømme blomstrende navnkundige Øe Bornholm«, 
København 1756, findes forlæg, som han har kunnet 
anvende (gengivet side 77).

Wecker har ved nedpantograferingen af Pontoppi- 
dans bykort nøje fulgt gaders og torves linieføring, og 
hans kort gengiver bybilledet således som det ses hos 
Pontoppidan. Derimod har Wecker forsynet marker med 
stiplede linier og skraveringer, der afviger fra Pontop- 
pidans. Endvidere har Wecker udeladt bysegl og sted- 
navnekartoucher; købstadsnavne er i stedet anbragt i 
navnefortegnelsen, som forøvrigt tit er placeret andet
steds end på Pontoppidans kort. Men hvad oplysningerne 
angår følger de almindeligvis forlægget; dog forekommer 
der forskelle i antallet af numre i navnefortegnelsen og 
mindre forskelle i ortografien. Udformningerne af kom- 
pasroseme divergerer, men de respektive korts oriente
ring svarer altid til hinanden. Alle Weckers kort er tegnet 
i samme format, hvorimod Pontoppidans varierer noget, 
ligesom målforholdet på Pontoppidans kort er forskelligt, 



Randerskortet er i 1:6400, medens nogle er tegnet i noget 
større, andre i noget mindre forhold. Kun få er forsynet 
med målestok, og disse er inddelt i forskellige enheder, 
nogle i alen, andre i roder.

Det vides, at J. F. Wecker har tegnet andre kort end 
dem, der befinder sig i Den Weckerske Samling i Geodæ
tisk Institut. I Det kongelige Biblioteks kortsamling op
bevares således et kort tegnet af Wecker: »Special Carte 
over eendeel af Kongeriget Norge betreffende den Egn af 
Smaalændene omkring Friderichs Stad og Friderichshall 
i en Strækning mod Sønden og Vesten til de Svenske 

Grændser. J. F. Wecker«. Koloreret håndtegning, 
66X66 cm. Det er smukt kopiarbejde, der vidner om, at 
Wecker var en yderst habil korttegner; derimod er der 
ikke meget, der tyder på, at han har arbejdet i marken 
med opmåling.

Da Weckers kort har et nært tilknytningsforhold til 
kortene i Den Danske Atlas, er der på de sidste blade i 
denne udgivelse indsat sort-hvide reproduktioner af Pon
toppidans kort over de i Den Weckerske Samling 
manglende lokaliteter.
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Efterskrift
Som det blev påvist i indledningen, kan der ikke herske 
nogensomhelst tvivl om, at Wecker har anvendt Pontop- 
pidans Den Danske Atlas ved udarbejdelsen af sine by
kort. Der kan derfor være god grund til at undersøge, 
hvilket kildemateriale Pontoppidans korttegnere an
vendte. Herom kan man bl.a. læse i fortalen til det første 
bind, 1763, hvori Pontoppidan oplyser, at grundlaget for 
tegningen af bykortene er kortmateriale af Johannes Me
jer (1606-74) og kobberstik beregnet til Peder Hansen 
Resens Atlas Danicus.

Om hvad der skulle anvendes af Johannes Mejers 
store kortproduktion oplyses for bykortenes vedkom
mende: »udi Fyrstendømmet Slesvig haver man nært ret
tet sig efter de smaae Ichonographische Tegninger af 
Kjøbstædeme i Hr. Mejers og Dankwerts Landes-Beskri
velse«, dvs. »Newe Landesbeschreibung der zwey Hert- 
zogthümer Schleswich und Holstein«, Husum 1652. 
Denne oplysning står som nævnt i første bind af Den 
Danske Atlas. Slesvig-bindet er imidlertid det, der ud
kom sidst, nemlig i 1781, og da havde Pontoppidan været 
død i sytten år. Og der var sket et og andet med redaktio
nen af det stort anlagte værk, siden Pontoppidan omtalte 

kildematerialet. Det er ikke meget, værkets korttegnere 
har hentet hos Mejer; forøvrigt adskiller bykortene i bind 
VII sig ganske væsentligt i stil fra kortene i de øvrige 
bind. Mens der ikke spores megen påvirkning fra Mejers 
bykort, stiller det sig helt anderledes med hans smukke 
landsdelskort over Slesvig - her har Den Danske Atlas 
korttegnere haft et fremragende forlæg, som de også har 
forstået at benytte sig af.

I modsætning til den af Pontoppidan førnævnte kilde 
kom den anden kilde, som han henviser til, i langt højere 
grad til at sætte sit præg på hans Atlas. Den beskrives af 
Pontoppidan således: »...den rare Samling af Grundritz- 
ninger, som her Resenius haver ladet stikke...«, dvs. de 
kobberstik, som Peder Hansen Resen (1625-1688) lod 
stikke til det navnkundige Atlas Danicus. Da Resens 
kobberstik er kildemateriale for mange af Pontoppidans 
bykort, og dermed indirekte for Weckers, synes det rime
ligt at beskrive Resens værk nærmere.

Resens Atlas Danicus er den første store samlede 
egnsbeskrivelse af Danmark og det ældste værk, der be
skriver landet ud fra et historisk topografisk synspunkt. 
En 1600-tallets Trap Danmark. På grund af økonomiske 
vanskeligheder og udgiverens død forblev hovedparten af 
dette nationale storværk utrykt op til vort århundrede. 
Det indsamlede materiale var imponerende, over 30 bind. 
Trods alvorlige forsøg på at reducere omfanget, for der



ved at forbedre muligheden for en udgivelse, lykkedes det 
kun samtiden at udsende signaturforklaringeme til 
Københavnskortet 1674 og Samsøes Beskrivelse 1675, 
samt at fremstille prøvetryk af de prospekter og 109 
kobberstukne kort, hovedsagelig bykort, der skulle illu
strere teksten. Et antal prøvetryk findes samlet i fem at
las, fire forsynet med et kobberstukket titelblad dateret 
1677 og et dateret 1695. Takket være disse atlas er det i 
dag muligt at få et udmærket indtryk af Resens kort
materiale, som vi ellers ville være gået glip af, idet det 
meste af det originale manuskript til hans Altas og de ori
ginale kobberplader til illustrationerne, på nær seks, gik 
til grunde ved Københavns brand i 1728.

Byplanerne og prospekterne i Resens Atlas er af stor 
historisk topografisk interesse. For flertallet af byernes 
vedkommende er der tale om det ældst kendte kortma
teriale. Her ser man i store træk, hvorledes byerne så ud i 
1600-tallets sidste halvdel, oftest vist i fugleperspektiv 
med de enkelte større huse og bygninger aftegnet. Selv
sagt et kildemateriale af den allerstørste betydning.

Peder Hansen Resen fødtes 1625 i København, hvor 
han fik sin første akademiske uddannelse. Efter årelange 
studierejser i udlandet vendte han hjem til et professor
embede i etik og senere i juridik. 1664 blev han Køben
havns borgmester, 1669 assessor ved Højesteret og slut
telig præsident for residensstaden 1672. Hans litterære 

indsats var stor, men bedst kendt er han for sit Atlas 
Danicus.

Vi ved, hvornår bykortene til hans Atlas forelå som 
kobberstukne plader, det fremgår af hans testamente da
teret 1. november 1675: »Kiøbstedeme ere alt i Kaaber 
udstukne«. I 1690 udarbejdede Christen Aarslev, en af 
værkets redaktører, en liste over 113 kobberplader i boet 
efter Resens enke.

Det fremgår ikke af Aarslevs liste, hvem der leverede 
forlæggene til kobberstikkene, eller hvem der stak dem. 
Af de kendte aftryk af samme kobberplader fås kun spar
somme oplysninger, idet kun nogle få er signeret. Blandt 
de bevarede kobberplader med tilknytning til Resens At
las Danicus er én signeret Huusman, og det er pladen 
med byplanen over Kalundborg.

Hvad angår kendte trykte kobberstik til samme værk 
er langt de fleste af disse anonyme; syv bærer navnet 
Huusman. Johan Huusman var universitetets kobber
stikker og fik i 1680 bevilling som kobberstikker i Køben
havn. Men selv om han kun optræder med navns næv
nelse på forholdsvis få af kobberstikkene, må han utvivl
somt tilskrives hovedparten af æren for samtlige trykte 
kobberstik. Dermed være ikke sagt, at han selv skulle 
have stukket dem alle, men at de er blevet til under hans 
ledelse.

Den lærde bonde Christen Sørensen Thestrup (1685- 



1761) mente, at det var »til Deels aftakkede Officerer fra 
den Skaanske Krig...« som Resen fik til »at aftegne ham 
alle Kiøbstæderne, hvilke han lod stikke i Kobber og 
trykke, hvoraf endnu klarlig sees disse Tegningers Urig
tigheder, og at de, som dem have aftegnet, ey allene ikke 
have forstået Geometrien; Men endog neppelig vidst til 
Visse, hvor Øster og Vester var; Herforuden vare disse 
Landmaalere til Deels som aftakkede Krigsfolk, et Slags 
maadelige Gesinde, hvilke i byerne, hvor de kom, meest 
lagde sig efter Qvindfolk, Drikken og Fraadsen, og 
maatte hver Bye, hvor de kom, være betænkt på at 
forskaffe dem dette, besynderlig drikkende Vahre, af 
godt 011 og Brændevin, da de og meest hver dag vare be- 
skienkede, førend de reede i Marken; Thi det er 
bekiendt, at om nogen Bye lod dem mangle af drikkende 
Vahre, blev samme Bye ved deres Maaling og Taxering, 
saaledes klemt, at det svier til Efterkommerne; Men tvert 
imod, hvor Proprietarier eller andre kunne brav drikke 
og holde Venskab med dem, kunne Byerne derved vel 
finde Lettelse, som naar disse Drikke-Brødre kunde være 
vrede på en Bye, kunde de velsamme hos Landmaaleme 
disrecommandere til Værste«.

Når Thestrup skriver, at Resen formåede disse land
målere til at tegne ham nogle kort over købstæderne, da 
kan det ikke være den gruppe landmålere, som »vare til 
Deels af takkede Officerer fra den Skaanske Krig«, for 

den sluttede jo i 1679, og på det tidspunkt var alle kor
tene over købstæderne efter Resens oplysninger stukket i 
kobber. De omtalte landmålere, der var med ved matri
kelarbejdet, som begyndtes i 1681 og sluttedes i 1687, da 
matriklerne afleveredes til amtstueme, kan i hvert fald 
ikke i den periode have tegnet bykort til Resen. Løsnin
gen er sandsynligvis, at en masse forskellige personer har 
bidraget, og at Huusman koordinerede det indkomne 
materiale, som derved fik et enhedspræg.

Fremgangsmåden ved udfærdigelsen af byplanerne 
har rimeligvis fulgt det mønster, som lå til grund for ud
givelsen af den ældste større samling af byplaner set i 
fugleperspektiv, Civitates Orbis Terrarum, der så dagens 
lys i Köln i årene fra 1572 til 1618. Initiativtageren til 
dette imponerende og overmåde smukke værk var Georg 
Braun, leder af domkapitlet i Köln; som medudgiver 
havde han den begavede kobberstikker Frans Hogen- 
berg, og endvidere medvirkede kartografen Jacob van 
Deventer og Joris Hoefnagel. Sidstnævnte havde til op
gave at vejlede de mange tegnere og malere, der skulle 
levere bidrag til det store værk omfattende mere end 600 
bykort og prospekter, heriblandt Odense og Kolding som 
bykort.

Om troværdigheden af kortene i Den Danske Atlas, 
som Wecker kopierer, skriver Pontoppidan i første bind, 
at nøjagtigheden af de frembragte kort afhænger af 



Resens kortmateriale. Det vil sige, at Resens kort fra om
kring 1660’erne i visse tilfælde må lægge ryg til en udgi
velse et hundrede år senere. Og et naturligt spørgsmål: 
hvor pålidelige er Resens kort - kan man fuldt og helt 
stole på dem? Svaret er nej! Generelt misvisende er det 
således, at alle gader og stræder er gengivet i omtrent 
samme bredde. På den anden side må vi erkende, at der 
ikke kan henvises til bedre samtidige kort. Om man ukri
tisk kan anvende dem hundrede år senere, er vel tvivl
somt, skønt ændringerne i byudviklingen foregik med be
tydelig mindre hastighed end i dag. Pontoppidan tager da 
også sine forbehold, idet han yderligere skriver, at man 
for de byers vedkommende, hvorom det havde været be
kendt, at de havde undergået kendelige forandringer, 
havde ladet foretage rettelser på grundlag af råd og anvis
ninger fra stedkendte folk. Pontoppidan lader altså en 
del af Resens kort revidere, inden han bruger dem. Han 
har også brugt generalbygmester Laurids de Thurah 
(1706-59) som kilde; de Thurah havde revideret Resens 
bornholmske købstæder samt Stege til sine værker.

Denne delvise og noget tilfældige revidering gælder 
for kortene til og med bind III, dvs. de bind som 
omhandler øerne. Efter Pontoppidans død i 1764 over
tages redaktionen af svogeren Hans de Hofman, som 
bl.a. i forordet til fjerde bind skriver, at alle prospekter 
og kort har været til »godkendelse« i de respektive køb
stæder, hvilket - skriver han videre - resulterede i »...en 
deel nye Prospekter og i Særdeleshed Grundtegninger 
over Kiøbstedeme...«. Et gennemgående træk for de 
jyske byer i modsætning til byerne på øerne, er, at de 
jyske er signeret. Som et godt eksempel på den forbed
rede standard nævnes Randers-kortet, der blev udarbej
det af borgmester Søren Simonsen. Universitetskobber
stikker I. Haas har stukket syv af disse kort.

Generelt må kortene indeholdt i bindene fra og med 
bd. IV kunne betragtes som givende et betydelig bedre 
billede af købstæderne, end det er tilfældet med kortene i 
bd. II og bd.III Hvad der gælder om kortenes troværdig
hed i Den Danske Atlas, gælder selvsagt også de tilsva
rende kort i Den Weckerske Samling.



Register
De med 4- mærkede bykort er fra Pontoppidans Atlas. 
De med 4- + mærkede bykort er af anden oprindelse.

Assens 27
Bogense 26 
Ebeltoft 33 
Egernførde 4-75 
Fladstrand 4-67 
Flensborg 4-67 
Fredericia 4-65 
Frederiksstad 4-72 
Fåborg 4-59 
Grenå 52 
Haderslev + 64 
Hasle 18 
Helsingør 4-57 
Hillerød 7 
Hjørring 39 
Hobro 56 
Holbæk 5 
Holstebro 45

Horsens 30
Husum + 74
Kalundborg 7
Kerteminde 25
Kolding 47
Korsør 4-52
København +49-50
Køge 4
Lemvig 44
Mariager 55
Maribo 20 
Middelfart 4-57
Nakskov 19
Neksø 76
Nordborg +69
Nyborg 4-55
Nysted 4-55
Nykøbing F. 25

Nykøbing M. 4-62 
Nykøbing S. 6 
Næstved 77 
Odense 4-56 
Præstø +54 
Randers 34 
Ribe 42 
Ringkøbing 46 
Ringsted 10 
Roskilde 5 
Rudkøbing +60 
Rødby 22 
Rønne 75 
Sakskøbing 27 
Skanderborg 57 
Skive 4-4-76 
Skælskør 9 
Slagelse 8 
Slangerup 2 
Slesvig +71 
Sorø 4-55 
Stege 14 
Store Heddinge 13 
Stubbekøbing 24

Svaneke 77 
Svendborg 28 
Sæby 40 
Sønderborg 4-65 
Thisted 41 
Tønder 4-66 
Tønning 4-75 
Varde 43 
Vejle 48 
Viborg 57 
Vordingborg 72 
Ærøskøbing +70 
Åbenrå 4-65 
Åkirkeby 4-4-77 
Ålborg 55 
Århus 29






