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tematik og medlem af Videnskabernes Selskab. Om vinteren arbejdede 
Bugge som assistent på det astronomiske observatorium på Rundetårn.

Med Kofoeds død var endnu et kortlægningsprojekt brat faldet til 
jorden, men Kofoed havde været ude i rette ærinde til rette tid, for med 
ét var viljen og pengene til stede: nu skulle Danmark kortlægges.

I vinteren 1760/61 udarbejdede både Christen Hee og Thomas Bugge 
planer for, hvorledes en opmåling kunne gribes an og forelagde dem 
for Videnskabernes Selskab. Disse planer kendes dog ikke mere. Sel-
skabet nedsatte en landmålingskommission, og ved en resolution af 
26. juni 1761 gav kongen meddelelse om, at der var bevilget penge til 
arbejdet, og at det straks skulle påbegyndes.

Nu havde man penge og en plan for arbejdet, men manglede instru-
menter, landmålere og frem for alt erfaring.

Den kongelige instrumentmager Muth var gammel og for langsom 
med sit arbejde, men det lykkedes at få en dygtig svensk instrument-
mager – Johannes Ahl (1729-1795) – til at rejse til København for at 
arbejde for landmålingskommissionen. Han har nok ikke været svær at 
overtale, for han var kommet på kant med sin kompagnon i Stockholm 
og skyldte ved sin afrejse desuden det svenske videnskabsakademi en 
del penge. Ahl havde stået i lære hos den fremragende instrumentma-
ger Daniel Ekström (1711-1755), og flere af Ahls instrumenter minder 
om instrumenter fremstillet af Ekström. Ahl blev meget afholdt i Kø-
benhavn og omtaltes næsten fast som “vor duelige Ahl” eller senere 
hen “vor duelige og veltjente Ahl”.

Der har uden tvivl været folk i landet med erfaring fra almindelig 
økonomisk landmåling og også teknikere, der kunne udføre opmålin-
ger i forbindelse med store byggerier og lignende, men til denne nye 
specielle opgave måtte man uddanne sine egne folk.

Landmålingskommissionen ansatte derfor i 1761 to elever – hvoraf 
den ene var Thomas Bugge – og lod dem gennemgå følgende trænings-
program: I vinteren 1761/62 forelæsninger over den nødvendige teori 
hos professor Hee, om foråret tegneøvelser og i sommeren 1762 øvel-
ser i praktisk landmåling i egnen omkring København. I den følgende 
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Fig. 7. “Egnen omkring Kiøbenhavn ved T. Bugge, Aar 1766”. Tegnet i 1:60.000. 
Kortet er ikke resultatet af Bugges indledende landmålingsøvelser, men sandsynlig-
vis et prøvekort, man lod fremstille inden starten på den egentlige kortproduktion. 
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vinter tegnede eleverne selv deres målinger om til kort. I samme pe-
riode uddannede man 4 landmålerassistenter.

Den egentlige opmåling begyndte i maj 1763, og der blev nu målt 
hver sommer frem til 1820. Figur 8 viser, hvornår de forskellige lands-
dele blev målt op, og hvilke landmålere der i tidens løb arbejdede ved 
opmålingen.

Bugge udnævntes til trigonometrisk observator i 1764 og påbegynd-
te en triangulation af Sjælland. Dette arbejde blev i 1767 overtaget af 
Ole Christopher Wessel og senere af andre. Det er ikke klart, hvilken 
formel tilknytning Bugge havde til landmålingen, førend han i 1773 
som overlandmåler fik til opgave at udføre det trigonometriske bereg-
ningsarbejde til brug for landkortene. Han har uden tvivl deltaget aktivt 
i arbejdet og udført en stor del af det tilsynsarbejde, som egentlig var 
lagt i hænderne på landmålingskommissionen, hvilket bl.a. kan ses af, 
at kommissionen ikke blev suppleret, efterhånden som medlemmerne 
afgik ved døden. Den sidste overlevende var Hee, og da han blev syg i 
1780, overtog Bugge også af navn ledelsen af kortarbejdet – et arbejde 
som han beholdt til sin død i 1815.

I øvrigt var Bugge en travl mand. I 1765 blev han leder af den land-
måling, som rentekammeret udførte i forbindelse med udflytning af 
bøndergårdene – den såkaldte udskiftning – og fra 1768 havde han 
ansvaret for al landmåling udført af rentekammeret, herunder matri-
kelmålinger. Samtidig uddannede han de landmålere, der skulle til for 
at gennemføre de stadig mere omfattende udskiftninger. I 1775 blev 
han medlem af Videnskabernes Selskab, og i 1777 blev han professor 
i astronomi ved universitetet. Samtidig sad han i adskillige kommissi-
oner og blev flittigt brugt som rådgiver af administrationen. Bl.a. blev 
han i 1798 sendt til Paris for at deltage i en international konference 
om, hvorledes metersystemet skulle fastlægges. Fra 1801 til sin død 
var han sekretær for Videnskabernes Selskab.

Det blev således Bugge, der kom til at præge kortlægningsarbejdet. 
Men at arbejdet kunne gennemføres med held skyldtes i høj grad, at 
han havde dygtige og pålidelige medarbejdere.
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Fig. 8. Oversigt over, hvornår de forskellige dele af landet blev målt op samt hver 
enkelt landmålers ansættelsesperiode.
× markerer udgivelsen af et kort i 1:120.000 (Bornholm 1:60.000).
├─┤ landmåleren har udført målebordsmålinger.
│…│ landmåleren har udført målinger til triangulationen.
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Landmålerne var i marken fra maj til oktober. Der kunne kun måles 
i godt vejr, men så skulle der til gengæld også hænges i, og de lange 
sommerdage blev udnyttet fuldt ud. Det var hårdt for fysikken, og i 
landmålernes breve til kommissionen er sygdom og dårligt helbred et 
tilbagevendende tema. Desuden var lønnen knap – begyndelseslønnen 
var 300 rigsdaler om året – og ustandselig måtte kommissionen udbe-
tale løn forud eller give regulære lån.

For at lette arbejdet for landmålerne var der ved lov indført bestem-
melser om, at

• hver landmåler i hver by, hvor han forlangte det, skulle have 2 
vogne med heste samt 4-6 bønderkarle stillet til sin rådighed.

• landmåleren og hans hjælpere havde fri ret til at gå på markerne, 
også selv om disse var tilsåede.

• ingen bonde måtte nægte landmåleren og hans assistenter husly 
og forplejning til billig penge.

• ingen måtte fjerne pæle og andre af landmåleren opsatte mær-
ker og signaler.

Alligevel kunne arbejdet være ganske problematisk, hvilket følgende 
passage i et brev fra landmåler Wilster til kommissionen vidner om. 
Efter at have omtalt sine “svage Kræfter” remser Wilster sine fortræ-
deligheder op: “… det hos mig begangne Tyverie, Ombytning af Assi-
stentere og Dagleyere, Mangel paa gode Assistentere – undtagen dend 
sidste, som nødvendig maatte øves – …, de slemme Bønders Efterla-
denhed og Seendrægtighed i alt hvad de skulde bestille…”, og Wilster 
konkluderer “… flere saadanne ubehagelige Omstændigheder, haver alt 
været i Stand til om ey reent at bringe mig i Confusion saa dog at for-
hindre, at Forretningen ey videre har kundet avancere, hvortil kommer 
ydermeere: at dend opmaalte situation haver været til største  Deelen 
meget intricat og besværlig.”

Jo, landmåling krævede sin mand. Og dog blev det for flere af de im-
plicerede til et livsværk. Bugge selv arbejdede med landmålingen i 54 
år, tæt fulgt af Søren Bruun (1751-1830), der var ansat i 52 år, og som 
gennemførte 41 sæsoner i marken. Han nåede at opmåle lidt mere end 
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10.000 km2. Ved sin død var Bugge heller ikke i tvivl om, at han i Sø-
ren Bruun havde en pålidelig mand, og han “… anbefalede i sine sidste 
Levetimer Landinspektør Søren Bruun til Bestyrer af Kaartevæsenet”.

En anden dygtig medarbejder var Caspar Wessel (1745-1818) – en 
lillebror til digteren Johan Herman Wessel. Caspar Wessel begyndte som 
assistent hos sin ældste bror Ole Christopher Wessel i 1764, blev inte-
rimslandmåler i 1766 og rigtig landmåler i 1769. Han overtog arbejdet 
med triangulationen i 1778. På dette tidspunkt dækkede nettet Sjælland 
og Fyn med omliggende øer og var ført frem til Endelave og Samsø.

Wessel udstrakte trekantsnettet til at dække hele Jylland samt Sles-
vig og Holsten og afsluttede triangulationen i 1797. I denne periode 

Fig. 9. Kartouche med Caspar Wessels navn fra kortet over den sydvestlige del af 
Sjælland. Bemærk målebordet med sigtelinealen (diopterlineal – sammenlign med 
figur 12), målekæden med et håndtag i hver ende samt afstikningsstokkene, der til 
forveksling ligner vore dages landmålerstokke.
 Det ophængte stykke lærred er ikke kun et illustrationsteknisk kneb – når et sig-
nal (f.eks. en afstikningsstok) var svært at sigte til, hængte man en hvid lærredsdug 
op bag signalet.
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Fig. 10. Videnskabernes Selskabs triangulationsnet. Gengivelse af kort i N.E. Nør-
lunds: Danmarks kortlægning. En stiplet linje angiver, at sigtet kun er taget den ene 
vej.




