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Rekognoscering for ajourføring af målebordsblade 1947
I lærebogen ”Topografisk Maaling I” fra 1947 er der som bilag 6 ”Fortegnelse over Materiel m. m., der
medføres ved rekognoscering i 1:15 000.” Fortegnelsen findes som sidste side i dette dokument
I det følgende vil jeg forsøge at give en forklaring på, hvad de enkelte begreber dækker over. Beskrivelserne
følger i samme orden som i listen fra 1947.Arbejdsmetode og materiel var stort set det samme, til man
begyndte at rekognoscere på fotogrammetrisk udtegnede kvarter i 1967. Det samlede forløb for et 4 cm
korts produktion findes i en beskrivelse fra ca. 1958 ”Fremstilling af 4 cm kort”. Beskrivelsen findes skannet.
Målerkasse med lås. Kasse fremstillet af krydsfinerplader. Kassen var inddelt i to rum. Det ene smalt, så der
var plads til en bordplade til et målebord. Den gråmalede kasse havde et bundmål på ca. 35 x 60 cm og var
ca. 60 cm høj. Der var hængelås til kassen, så fortrolige materialer som flyfotos og klassificerede kort kunne
opbevares under lås. Kasserne var i brug til omkring 1970, hvor de afløstes af kunstlædermapper med lås.
Kuffert med lås. Nærmest en gammeldags dragkiste af træ. Kisten benyttedes til det, der ikke kunne være i
målerkassen og til gummistøvler, tøj og privat udstyr. Topograferne rejste ud i slutningen af april og vendte
hjem til København i oktober. For ugifte var der ikke frirejser. Gifte topografer havde frirejse til hjemmet en
gang om måneden i 1940-erne, senere blev det hver anden weekend. Man kunne holde én 1-2 ugers ferie i
udkommandoperioden med frirejse hjem.

Udkommandokuffert på Gjerrild Station 1953.
Solskærm med stang. Parasol, der benyttedes ved målebordsmåling og vinkelmåling for at undgå at solen
gulnede papiret, der måltes på, og for at undgå at måleinstrumentet blev solpåvirket. Jeg har ikke oplevet
at solskærmen benyttedes ikke under rekognoscering. Det er nok en fejl at den er med på listen.

Solskærm i brug ved målebordsmåling i 1957.
Kikkert benyttedes til fjernobservationer.
Håndniveau eller faldmåler er et primitivt instrument til vandretsigte. Det benyttes i forbindelse indtegning
af højdekurver. Hvor der gravedes grus, sten eller brunkul skulle det nye kurveforløb indtegnes.

Håndniveau fremstillet af metal. De ældre var af træ.
Indtegningsstok, der er skiftevis rød og hvid for hver 25 cm. Har været brugt i forbindelse med indtegning
af højdekurver ved brug af håndniveau. Ikke normalt udstyr hos hver enkelt topograf.
Målebånd af lærred. Vejbredder og vandløbsbredder skulle måles og bredder skrives på
vejkalken/vejkortet. I enden af målebåndet var der et øje, så man kunne bruge en teltpløk eller et stort søm
til at holde den ene ende af målebåndet, når man målte vejen elle åen.
Målebogstaske. Lærredstaske med lang rem, så tasken kunne bæres over skulderen. I tasken opbevaredes
notesbøger, regntøj og en madpakke, hvis der rekognosceredes langt fra logiet.

Topograf med målebogstaske på ryggen.
Vinkelmåler af celluloid med stok. Et meget simpelt vinkelmålingsinstrument bestående af to
sammennittede plastlinealer, der kunne drejes i forhold til hinanden og placeres på toppen af en stok på en
meters højde. Med den ene lineal sigtes langs en kendt linje, og med den anden sigtes langs linjen, der skal
indtegnes. Den fundne vinkel overføres med linealerne til rekognosceringskvarten.
Indtegningsmappe. Papomslag til at have rekognosceringsmaterialerne i.
Indtegningsmappe med blåkopi
af kvarten, som der tegnes og
noteres på under
rekognosceringen. Der ses også
tryk af det gamle kort,
stikpasser, transversalmålestok,
pencil og farveblyant.
Materialerne fastholdes af
”Fold-back” klemmer.
Cykelklemmer kunne også
anvendes.

Blåkopier, opspændt på aluminiumsplade til rekognoscering. Diazokopi i 1:15 000 af den tidligere udgave
af kortet. På blåkopien tegnedes det nye kort med sort tusch. Skove, heder, haver, søer, vandløb mv.
koloreredes med akvarelfarver i henhold til rekognosceringsbestemmelserne.
Blåkopier, løse, på tykt Hammerpapir, til vejkalker. Blåkopier, der ikke behøvede at være målfaste,
benyttedes til manuskripter i marken og til vejkortet, der var et bilag til selve den tuschtegnede kvart.
Blyantsetui. Læderetui med plads til transversalmålestok, stikpasser og to blyanter.

Topograf med blyantsetui i bæltet.
Indtegningsmappen er placeret på bordpladen på
cykelstyret.

Bestik. Der menes antageligt tegnebestik omfattende stikpasser til at afsætte afstande med, faldpasser til
at tegne cirkler med og ridsefjer til at tegne kraftige linjer med.
Transversalmålestokke (1:15 000, 1:20 000 og 1:10 000). Transversalmålestokken benyttes til at omsætte
en målt afstand til en afstand på kortet.

Transversalmålestok med skalaer for 1:15 000 og 1:30 000.

Oversigtskort (1:20 000, 1:40 000 og 1:100 000). Man medbragte tryk af nyeste udgaver af
målebordsblade, atlasblade og generalstabskort, da rekognosceringen også skulle være grundlag for kort i
1:40 000 og 1:100 000, og man skulle tage stilling til stednavne og fællesnavne på alle korttyperne.
Sogneskelskort. Trykt målebordsblad med indtegnede aktuelle sognegrænser. Sognegrænser kunne være
ændret siden oplaget var blevet trykt.
Cykel med tilbehør. Den fuldt udstyrede cykel havde metertæller, bord på styret og cykeltasker, der enten
kunne være en steltaske eller en taske ved baghjulet.

Metertæller. Metertælleren på cyklen benyttedes til at måle afstande langs en lige vej i f.eks. et nyt
villakvarter, hvor der skulle indtegnes haveskel og huse. Metertælleren var dyr, så den skulle afmonteres
når man gik fra cyklen.

Navnelister. Til hver kvart udfyldtes navnelister vedrørende samtlige stednavne og fællesnavne samt
udgåede navne. Der kunne nemt være mere end hundrede navne på en enkelt kvart. Numrene blev skrevet
med rødt tusch på den rentegnede kvart. I en periode blev navnene også skrevet med sort tusch i
margenen på kvarten.

Kvarteranvisning og Befordringspas. Indkvartering og befordring skete efter militære regler. Sognefogeden
skulle skaffe logi til topograferne i arbejdsområdet. Indkvarteringen skete oftest i private hjem, hvor
sognefogeden skønnede, at der var plads til en topograf.

Legitimationskort. Da arbejdet krævede, at man færdedes og opmålte på private arealer, var topograferne
udstyret med legitimationskort.

På legitimationskortets bagside står der:
Udfærdiget i henhold til
Kgl. Plakat af 31/7 1801.

Kvarterrekvisitioner og Kvarterbilletter. Øverste del af en kvarterrekvisition ses her under. I løbet af
1950’erne gik man gradvist bort fra at sognefogederne sørgede for logi hos befolkningen. I stedet boede
man på kroer og hoteller eller lejede værelser og sommerhuse.

Kvarterkviteringshæfter (hvide). Kvarterkviteringer for kosttillæg på kr. 4,50 pr. dag i 1952.

Kviteringsbøger til Arbejdsudgifter og Befordringsudgifter er det ikke lykkedes mig at finde.

Arbejdslister og Arbejdsindberetninger. Der skulle dagligt føres lister over det udførte arbejde. En fuld
kvart i 1:20 000 svarede til 45 kvadrattommer. Den udførte opmåling eller rekognoscering opgjordes i
kvadrattommer. Uanset målestok sattes en fuld kvart til 45 kvadrattommer.

Bestemmelse for rekognoscering. Rekognosceringsbestemmelserme indeholder informationer om, hvad
der skal medtages på kortet, hvad der skal tegnes på vejkalke/vejbilag, om indsamling af stednavne samt
udarbejdelse af navnebilag og navnelister. En del rekognosceringsbestemmelser fra 1830 og fremad findes i
skannet version. Fra 1941 findes alle rekognosceringsbestemmelser i skannet version.
Skrive- og Indpakningspapir. Den rekognoscerede kvart skulle sammen med vejbilg og navnelister pakkes
omhyggeligt ind, så materialerne ikke blev skadet ved flytning eller forsendelse.
Kuverter (store og små). Ved flytninger i arbejdsområdet skulle der sendes adresseændringer til Geodætisk
Institut, brigadeforstenderen (holdlederen) og kolleger. Regnskaber og blanketter skulle efter
månedsafslutning sendes til brigadeforstenderen eller instituttet.
Kalkerpapir. Her menes antageligt pergamynpapir (”smørebrødspapir”) i kraftig kvalitet. Man tegnede
kalker efter flyfotos eller andre kort som f.eks. skovkort. Med en passer prikkede man punkter fra kalken
ind på kvarten.
Blæk og tusch. Man skrev med blæk og tegnede med tusch
Skrive- og tegnepenne. Der anvendtes forskellige stålpenne til at skrive med og til at tegne med. En
tegnepen skulle slibes til for at kunne levere en pæn steg. Man passede godt på sine gode tegnepenne.
Pensler og penneskafter. Pensler til vandfarverne og penneskafter til brevskrivning og tuschtegning
Blyanter (H 2-6) og farveblyanter, blækstift. Blyanter i forskellige hårhedsgrader fra H2 til H6. Ved skulle
passe til papiret, der tegnedes på. Blækstift var en særlig blyant med en slags blæk i grafitten, så det ikke
var muligt at fjerne stregen med et viskelæder.

Viskelæder. Inden der tegnedes med tusch indkonstrueredes linjer med passer, lineal og blyant.
Blyantstregerne fjernedes forsigtigt med viskelæder efter at tuschtegningen var helt tør.
Vandfarver. Akvarelfarver benyttedes til farvelægning af arealer og vandløb på kvarten. I 1962 foretogs der
forsøg med rentegning ved rekognosceringen. Rentegning i marken indførtes i 1964. Før den tid fandt
endelig rentegning sted på Geodætisk Institut. Ved rentegning i marken udarbejdedes der et farvebilag
med farveblyanter på tegneplast.
Fotopasta. Hurtigttørende, patstaformet, hvidt klæbeftof
Fiskelim. Lim fremstillet af fiskeben og anden fiskeaffald.
Kassebog og eksempel på regnskabsføring. Kassebogen førtes hver gang, der var udgifter.
Regnskabsbilag til månedsregnskab. Regnskabsbilagne til hovedregnskabet var omkring 1950: A
Befordringsudgifter, B Dag- og timepenge, C Indkvartering hos kvarterværter, D Forskellige udgifter og E
Bespisning hos kvarterværter. Regnskabssystemer og blanketter ændredes jævnligt.
Dagbog og notesbog. Det noteredes, hvor der var arbejdet på de enkelte dage og hvor mange
kvadrattommer, der var rekognosceret. I notesbogen kunne der tegnes kortskitser, noteres afstande og
skrives bemærkninger om stednavne.
Fortegnelse, vedtaget af Stednavneudvalget, over stednavne

Del af forsiden på ”Fortegnelse over
stednavne i de sønderjyske landsdele
udgivet af Stednavneudvalget 1948”
Fra 1922 har Stednavneudvalget
udgiver bøger om stednavne og
hæfter med retskrivningslister for de
enkelte amter eller flere amter i ét
hæfte.

Fortegnelse over stednavne, der ønskes særligt undersøgt. Håndskrevet eller maskinskrevet liste over
stednavne som Geodætisk Instituts Stednavnekontor ønsker nærmere undersøgt.
Eventuelt de til arbejdet hørende flyvebilleder. Det var ikke altid, at der var flyfotos til rådighed. I 1954
bemærkes det i en rapport om sommerens udkommando, at billederne er fra 1945/1946. Først fra omkring
1965 fotograferedes der årligt i forbindelse med det område, der skulle rekognosceres.

