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Om

Vei - Karters Affatning.
Af

Niels M o r vi l l e.

;£^a bet er at formod-, ar F^lk, der elffe Oplysning, ei enffe ot ubekymret 

fremfare lange Vcie, uden ar vide, hvilke Steder de reife eller komme forbi 
og see udi Veiene Synskreds, maae man rroe, at enhver Reifende ffulde onffe, 
at vorre forsynet med det Hielpemrddel, som kunde give ham dcn fornedne Navn- 
og Sted-Kundffab, den et i f[>g Henseende affattet Vei-Carte opgwer.

Det Kongelige Huns, som sielden bererser andre euD de almindelige Konge« 
og Laude-Vne, maatte der endnu vcrre mere ubehageligt, at passere lange 
Veie, uden ar have Oplysning om alt, hvad som falder i Syns-Kredsen; jeg 
ter derfor an see Affatningen af Carter over Konge- og Lande-Ve,e ar vcere aller- 
fortrinligst, og d.lster mig ak den Aarsag, at smigre mig med den Tanke: at 
Vei-Carters Affatning ov*r Kcnge- og Lande Vcie er et Foretagende, der kan 
give Forhaabning om Monarkeng og det Kongelige Hufts naadige Bifald. De 
nye K nge- og Lande-Veie, hvis Anlaig vil forevige Monarkens Minde, ere 
med faa tusifommeligt Arbeite og faa store Omkostninger forfcrrdiget, ar de endog 
i den Henseende fort,ene et MindeSmcerke. Et bedre passende Erindnngstegn, 
end ct i Kobber stukken Vei Ccrte ffulde dertil nepve kunne valges, da famme 
kan ci altre tiene til, at forevige derrS Ihukommelse for Dannemark, men og for 
fremmede Lande. Te rne Hensigt har syntes fortrinlig nok, til at anvende muelig 
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Fsid paa deslige Carters Affatning, og jeg har i Betragtning deraf anftet, at 
ved deslige Carters Udfærdigelse end ikke burde spares paa Kobberstiknings 
Omkostninger, paa det at der kunde naaes den rnueligste Fuldkommenhed i det 
Hele.

Dette Selskabs gamle lærde Præsts, Hr. Gcheimeraad Lu^'ddrf, har jeg 
at takke for det ferste neiagtige og fuldkomne Begreb om et egentligt Vei Carte. 
Dette gav mig Anledning til at tænke og arbeide i denne Materie, hvorom, faa- 
vidt jeg veed, ei heller noget ved offentlig Bekiendtgiorelst hidindtil er blevet 
afhandlet.

Efterår have fremlagt den forste Plan til de danske Vei-Carters Affat-- 
ning, som i felgende skal blive forklaret, blev jeg ved Kongl. allecnaadigst Be
faling af 30 April 1781 beordret til, at besorge et Prove-Carte forfardiget 
over Konge-Veien imellem Kiobenhavn og Fredensborg der er det forste Vei- 
Carte, som i Dannemark er udgivet i Kobberstik, hvilket samme Aar om Som
meren blev af HS. Excellence, Hr. Geheimeraad Steman, forestillet Hans Kon
gelige Majestæt ssm en Prove paa, hvorvidt det var gierligt, at udfore den af 
mig fremlagte Operations Plan. Bemeldte Vei Carte forestiller Kiobenhavn 
i Perspectiv, saaledeS som Byen lader sig til Syne fra Vibens Huns, famt 
afbiider Fredensborg i Grundtegning, og blev indrettet derefter, at det Kon
gelige Herskab paa Indrejsen fra Fredensborg til Kiobenhavn kunde afbetiene 
Cartel i den Stilling, hvori det er stukket, ved at folge vet paa Reisen fra hoire 
til venstre Side. Herved maae jeg tillige bringe det i Erindring, som vil falde 
enhver i Hinene ved Brugen af Vei-Carter, at de ei kan asbetieneö i den rette 
Stilling baade paa Ud- og Indreisen, men alene paa een af Neiserne, da de 
paa den anden Reise maae bruges i en omvendt Stilling, hvilket er uundgaaeligt 
ved deslige Carter, med mindre man skulde antage Veiens Gang som horizontal 
Linie, og derover antegne Carte-Tegnene saavelsom Navnene lodret paa hver 
Side af Veien. Saa beqvem denne Skilling end vilde være til Cartels Afbe- 
tiening for den Reifende, saa stridig vildeden Vetegningsmaade være imod alle 
Carre-Regler, da alt hvad fom forcstilleö paa den ene Side af Veien vilde 
vende sig forkeert mod det, som antegneS paa den anden Side af Veien; og naar 
denne Betegnelses - Maade skulde være forsvarlig, saa maatte den hele Landskabs- 
Egn, fom er sigtbar sra Veien, forestilles i Perspectiv paa hver Side af Veien;
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388 M Om Vei-Carters Affatning.
et Arbeide med Tegning og Kobberstikning, der vilde blive alt-for vidtloftigt og 
bekosteligt; og at giere et Vu Caries Affatning saa fuldkommen, men tillige faa 
bekostelig, at Reifende ikke i Almindelighed kunde stage ved at kiebe der, vor at 
forstile H.-nsiqten, og opbcrve Nytten. Jeg har deüaarsag anseet det for en 
Nedvendighed, at felge en Middelvej i Valget, den nemligen, at hverken valge 
den mindst bekostelige og rillige usuldkonmeste Assatningö-Maade, hvorpaa May
ers Carte over Veien fra Nürnberg til Göttingen kan ncevncS fom et Mynster, 
ei 6<t! r den allerbekest,-ligste Affatnings- Maade, hvorved Cartcnes Omkostninger 
faae alt for stor Overvcrgt mop den Nytte, deres Brug kan mcdfere.

Det over Veien mellem Kiobenhavn og Fredensborg forfærdigede Prsve- 
Carte foranledigede, at jeg ved Kongl. Befaling af 9 August 1781 blev beordret, 
at besorge tjgedanne Vei- Carter over vorige nye Landeveje, forfattede ester den 
til £>r. Geheittteraad Steman af mig indgivne Plan og beskrevne Affamings- 
Maade, hvorefter Vet Cartene ere optagne over den nye Landevej mellem Kie- 
tenhavn og Corfeer ved virkelig Opmaaling afOve Steenberg, fom har forfattet 
Vei Cartene efter egen Opmaaling, allene undtagen det Stykke af Veien mellem 
Ringsted og Sb'lille, og et lrdet Stykke af Veien mellem Slagelse og Lands
grav, som p :a den Tid ei var fcerdig, over hvilke Stykker Vei-Opmaalingen 
er meddeelt af Hr.Oberveitnester Major Rosenberg, i Folge HoikongUigGeneral- 
Vej Commissions Tilladelse.

Bemeldte nye Laudcvci mellem Kiobenhavn og Corfoer er efter Opmaa- 
ling aftegnet paa 4 Carter og afstukken paa 4 Kobber-Plader. Det forste af 
disse 4 Carter indbefatter den nye Landevej mellem Kiobenhavn og RoeSkilde, til
ligemed denS Synskreds paa begge Sider, famt Grundtegningen af Kioben
havn, og Perspectiven af Roeokilde Bye, saaledeö fom samme lader sig til 
Syne for Hiet fra det hoicste Sled paa Veien, kort for man kommer dertil paa 
Reisen fra Kiobenhavn. Dette Carte er i Aarct 1782 udfærdiget i Kobberstik 
as Videnskabs Selskabets franste Kobberstikker Guiter. Det andet Vei - Carte 
forestiller den nye Landevej mellem RoeSkilde oq Ringsted, tilligemed Syns- 
Kredftn paa begge Sider, snut Grundtegningen af RoeSkilde og Perspectiven af 
Ringsted Bye, saaledes som fim tue lader sig til Syne, kort sor man kommer til Byen 
paa Reisen fra RoeSkilde. Med dette Cartes Affatning blev begyndt i Aaret 1784 
og dets Stikning i Kobber blev af Hr. C. I. Pontoppidan forfcrrdiget i Aarct 

1785*



M. Om Ver-Carters Affatmng. 389
1785* Det tredie Vei-Carte indbefatter den nye Landevej mellem Ringsted 
og Slagelse, tilligemed Sytwkrcdftn paa begge Sider afDeren, samt Grund
tegningen,af Ringsted og Prospekten af Slagelse-Bye, saaledes som samme la
der sig tilsyne paa Veien, kort fer man kommer til Byen paa Reisen fra Ring
sted. Det fierde Carte forestiller den nye Landevei mellem Slagelfe og Corfoer, 
samt dens Synskreds paa begge Sidcr, faavelfom Grundtegningen af Slagelse, 
samt Prospekten af Corfoer Bye og Boltet, faaledeö fom famme lader sig til 
Syne, korr for man kommer til Byen; og paa det man kan paa alle forbemeldte 
Vei-Carter have samtlige Kiobstceders Grundtegning og Perspectiv, er paa den 
sidste Colonne afdette Vei-Carte tilfoiet Grundtegning af Corfser. Med sidst 
meldte tvende Vei-Carters Affatmng blev begyndt i Aaret 1785, og deres 
Kobberstikning blev i Slutningen af Aaret 1736 fuldfcrrdigec af Hr. Pon- 
teppidan.

Anm. Det er ei uden Aarfag, at jeg udtrykkelige» har meldt Aarstallene 
for hvert Vei-Cartes Opmaaling og Stikning, da enhver derved vil 
bringes i Erindring om, at der ei kan fordres andet affattet, end hvad 
som paa den Tid befandtes, men hvad som sid-n den Tid og i Eftertiden 
bliver opfort langs med Veien mellem Kiobenhavn og Corfoer skal siden i 
Eftertiden ler kunne blive tilfoiet paa Kobber-Pladen, naar nye Aftryk 
deraf behoves.

Til disse 4 Vei - Carter er desuden stukken en Colonne af lige Stsrrelfe 
med hver afVei-CarteneS Colonner, for at ved Indbinding kunne tilfsieS fom 
Titel-Blad, Indskriften derpaa ec folgende: "Carter over den nye Landevei 
mellem Kiobenhavn og Corfoer, tilligemed Grundtegninger og Perspectiver" — 
Planen til Carte - Assatningen: De Byer og Steder, som Vcien passerer igien- 
nem eller tet om ved, ere forestilre i Grundtegning, men fraliggcnde Byer 
og Objecter i Perspectiv. Alt, hvad dcr falder i Synskredsen -paa begge Si
der af Veien, er aftegnet. Det, fom ligger indtil 5 Miil fra Veien paa 
begge Sider, er alene tilkiendegivet i Maalestok, 6 Decimal - Tommer til 
Milen. De Byer og Objecter, som ligge over ~ Miil fra Veien, ere beteg
nede med mindre Skrivt og Carte- Tegn, dcr aftage mcd deres Afstand fra 
Veien. Paa hver af Vei-Carre Colonnerne, hvoraf den folgende begynder 
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forneden med det Bogstav, hvormed den foregaaende endes foroven, er Di- 
rcctionen af Nord og Syd betegnet med en Compas-Naal.

Alle disse Vei- Carter ere assattede efter eens Plan og Forholds-Regler, i 
Overeensstemmelfe med den Hensigt, hvorefter deslige Carter bor affattes, at 
den Rejfende kan deraf uden Vanskelighed oplysts om alt, hvad der fees paa begge 
Sider af Veien. Og paa det at Cartene kunne vcere des beqvemmere til Brug 
for de Reifende, er Veien fordeelt paa visse Colonner eller affondrede Stykker 
faaledes, at de hver for sig kan afsikceres og indhceftes tilligemed Titel-Bladet i 
eet Bind.

Forinden jeg benævner og forklarer alle de Regler, fom ere fulgte ved 
disse Vei-Carters Affatning, maae jeg korteligen berore de forfkiettige ulige 
Slags Begreb, man kan giere sig om et Vei-Carte, og derefter vil jeg kunde 
stadfceste, hvilket Slags Vei-Carte-Forfatning der i de fleste Henseender kan 
eragtcs fortrinlig.

Det almindelige Navn-Begreb, man maae giere sig om et Vei-Carte, 
er, at det er fligt et Carte, der forestiller Aftegningen af det betydeligste, fom 
paa begge Sider af Veien falder i den ReistldcS Synskreds, og det faaledes, 
at han derefter uden Vanskelighed kan vejledes til at ffisnne a1t hvad det er, 
han paa hvilket Sted som helst af Veien feer lodret ud fra begge Sider af 
Veien.

Vei - Carter kunne altfaa vcrre af folgende forskiellige Slags:
i♦ De, fom forestille en vis Brede af Strikningen paa hver Side af 

Veien, folgeligen et Stykke afet topographiff,'Carte, uden Hensigt til hvad der 
af den Reifende kan fees paa begge Sider af Veien, og altjaa indbefatte mere, 
end som virkeligen kan sees fra Veien. Dette Slags Carter har den Ufuldkom
menhed, at det ei kan tydeligen oplyse den Reistnde om, hvad der forefalder i 
Synskredsen, eftersom det paa sine Steder fremviser flere Objecter, end der virkeligen 
kunne sees fra Veien, og de, som foresindes paa Carter, men ei kunne af den 
Reistnde sees fra Veien, forvilde ham i at sammenligne Carter med VeienS 
Synskreds; man kan derfor med Vtshed melde om dette Slags Vei-Carter, 
at de ingenlunde opfylde den Hensigt, fom bsr naaes med et Vei-Carte, at uden 
Vanskelighed kunne paa Reisen sammenligne det med Synskredsen, stm for den 
Reisende viser sig paa begge Sider af Veien. Til et Menster paa dette Slags 
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ufuldkomne Vci Carter kan jeg tmnc: Guide Royal ou Diftionnaire To- 
pographique des grandes Routes de Paris aux ville C. par Denis udgiven 
i Aaret 1774, der er ei at anfte som andet end cn Samling af lige store i beqvem 
vg portativ Format afstkaarne Stykker af et topographiss Carte, ftaledeo at Veien 
gaaer. omtrent midt igiennem hvert alskaaren Stykke eller Colonne. Til samme 
Slaqo Veir Carter kan man og henregne de udi Georg Biurmans Vagvisare 
Stockholm 1776 tilfoiede tvende C'rter, d t ene kaldet: Wage - Charta ofver 
Swea och Gotha-Riken, det andet: Wage-Charta ofver Finland och 
Norrland. Paa disse Carter, som cre affattede i cn liden Maalestok, fore
stillet! Strandkysterne, ProvindsrncS og LehnerneS Afdelings Grcendse-Skiel, 
betydeligste Vcke, de Byer og Steder, hvvrigiennem Veiene lebe, alt afbildet 
i den Homanffe Smag, uden et videre bemoerke Situationen af Skove, Soer 
m.v. Uagtet disse Carter ere kaldte Vei-Cartr, faa kunne de dog ci ansees at svare 
til andet Navn, end Reise- eller Post-Carte, eftersom de ei give saa tydelig og 
fuldstcendig Oplysning om VeieneS Synskreds, som er cgentligen i den Hense
ende forfattet Vej - Cart bor indeholde.

2. Til det andet Slags Vei. Carter henregner jeg dem, som forestille 
alt hvad der af den Reis, ude kan seeS paa begge Sider af Veien, entert alt i 
Grundtegning og Plan eller og med visse Cartetegn, uden at aftegne eller efterligne 
Objecterne, ssm de synes for den Reisendes Hie. Deslige Vei Carter have den 
Ufuldkommenhed, at de vanskelige« vil kunne oplyse den Reisende i at sammen
ligne Cartel med Synskredsen, eftersom der ikke paa Carter vil findes noie Lig
hed mellem Objecterne paa Marken og deres Aftegning paa Carter. Til dette 
Slags Carter kan man henregne de Engelle Vei-Carter, saavelfom og i Scer- 
drleeheb Mayers Vei Carte, der forestiller hans Reise fra Nürnberg til Göt
tingen med Inscription: Iter Mayerianum ad Mufas Gættingenfes No- 
rimberga Ao. 1751 factum ex ipfius colledione, defignavit Johan
nes Andreas Fridericus Yelin, Philof. & Math, apud Gættingenfes 
cultor. Atlantis Itinerarii primum Specimen ad imitandum aliis iti- 
nerantibus proponunt Hæredes Homånniani Ao. 1751. Dette Vei- 
Carte, eller rettere Reise-Carte, har ei alene den Usuldkommenhed, at samme ved 
almindelige Carte-Tegn, uden at i nogen Maade esterligne Objecterne, fore
stiller Fastninger, Kiebstoeder, Flcrkker, Byer med Slotte, evangeliske Byer, 
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ccnholffe Byer, Slotte, Vagt-Taarne og Toldsteder, men derhos har saa 
stor Format, nemlig stor Folio, at samme vanskelige« kan afbetienes paa Reisen; 
dette scrrskilte foresinder man ellers paa disse Reise- eller Vei« Carter, at de ere 
inddeelte i kvadrater eller Ruder, hvortil hver Side forestiller en Miil. Om- 
endlkiont den O.vadratnr ei kan passe sig til det Slags Vei-Carter, hvis For
fatnings Regler i det felgende skal blive forklarede, eftcrfom der ei fan overalt 
folges eens Maakestok, men samme i forffiellig Afstand fra Veien tu aae aftage, 
paa det at Vei-Colonnen skal kunne indromme den hele Synekreds, faa bringes 
jeg dog derved paa en Tanke, den jeg ikke anseer at v«re aldeles unyttig: at man 
knude inddele hver Colonne af Vei-Cartet i forskiellige O.vadrater eller Ruder, 
hvis Sider skulde mileviis aftage i famme Forhold, som Maalestokken paa begge 
Sider af Veien aftager. Man kunde deraf have den betydelige Nytte, at ved et 
Hiekast pan Carter af Rudernes Antal tcrlle sig til, hvor mange Mile hvert Ob
ject isirr'ligger fra Veien; vilde man endnu usiere vide Objecternes Afstand, kunde 
Qvadrature'n affattes i halve eller fierdedecl Miils Ruder. Omendskiont de i 
Almanach für Kausseute auf das Jahr 1784 indrykkede Reife- Carter, det ene 
over Veien fra Leipzig til Magdeburg, det andet over Veien fra Magdeburg til 
Lüneburg, fem ere udgivne, cfterat de forste Danske Vei Carter bleve bekiendte 
i Tydskland, have adffillige Fortrin fremfor bemeldte Mayers Carter, faa kunne 
de dog, i Overeenstemmelfe med hvad som forhen er forklaret, ei henregnes blant 
andre, end dette Slags Vei-Carter, da ikke alle de Regler derved ere iagt
tagne, som fordres ved et egentligt Vci-CarteS Affatning.

Til det Zdie Slags Vei-Carter henregner jeg dem, som enten forestille 
hele Hiekredsen paa begge Sider af Veien speciel afbildet i Plan, saa at endog 
Ager, Egn m. v. er scrrjkilt betegnet, eller og de Slags Vei-Carter, som fore
stille Landskabs Tegninger paa begge Sider af Veien i Perspectiv, ligesom hele 
Udsigten paa hver Side af Veien forestiller sig for $kt. Af forste Sort Vei- 
Carter, nemlig de, som forestille hele Hickredftn paa hver Side af Veien speciel 
i Plan, har man et Monster i de Humoverske Vci-Carter, som ere i Anret 
1780 udgivne under Titel: Situations Risse der neuerbaueten Chausseen 
des Churfürstenthums Braunschweig Lüneburg, erster Theil, die 
Chaussee von Hannover auf Hameln nebst einer Nachricht von den an 
dieser Route belegenen merkwürdigen Oertern, verfertiget und herausge
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geben von Anton Heinrich du Plat, Königlichen um Churfürstlichen 
Ingenieur-Hauptmann. Denne Samling indbefatter er General-Carte over 
Vejen mellem Hannover og Hameln, under Titel: Geueral-Cüvte der Chaussee 
von Hannover aufHaMeln, samt desforuden IO specielle Carter over samme 93et 
Maalcstokken til dctGenerale-Carte ovcr Veien udtrykker Milen ved 4. §09Rhin- 
landö Decimal-Tommer. Vreden af alt, hvad der er affattet paa begge Sider 
af Veien mellem Hannover og Hameln, ndgior paa nogle Steder kun £ Miil i 
alt paa begge Sider, og i der heieste f Miil. Paa begge Sider af Veien fo
restilles den specielle Aftegning af Ager, Eng, Skov, Bakker, Dale, saml 
Byer m. v. alt i Plan. Hele, halve og ficrdedeels Milepunkter ere langs med 
Veien bemærkede. Det hele Carte kan i el og alt ei ansees for andet, end c tt 
speciel Aftegning af ncermeste Situation langs paa begge Sider af Veien, saa- 
ledes som den scedvanligen forestill >S paa de ekonomiffe Carter, saa at Hensigten 
dermed ikke kan have varet, at Cartel ffulde tiene til, som et Vei-Carte at 
give den Reisende Oplysning om alt, hvad der kan sees i Synskredsen paa begge 
Sider af Veien, og ved et Aickast tilkiendeqive, hvad de Steder hedde, som 
paa Reisen sees paa hver Side af Veien. De 1 o specielle Carter forestille hver 
X Miil as det generale Carte, men i større Maalestok, faaledes at 6. gi De
cimal- Tomtner rilkiendegive | Miil; de ere i øvrigt affattede i samme Smag, 
som General Cartel, men forestille ei mere af Situationen paa begge Sider af 
Veien, end hvad der i alt kan indrømmes paa en Vrede af 4. 9 Decimal Tom
mer, fem udgier ikke engang en Fjerdingvejs Brede paa hver Side af Veien. 
Med disse Carter opuaaes da langt fra ikke den Hensigt, at samme kunne tutte til 
at fyldestgiore den Reisendes Videlyst, hvilket ellers med Rette kan fordres af 
et Vei-Carte, der bor faaledes forestille alle de Objecter, der paa Reisen kan 
sees fra Veien, at den Reisende derefter kan uden videre Efterspørset strax deraf 
ffiønne, hvad hvert Sted heder, som han enten kommer igiennem, eller passerer 
forbi, eller som ligger lodret ud paa een as Siderne.

Af de Slags Vei-Catker, som i Perspectiv sorestille Landskabs-Tegning 
lodret paa hver Side-af Veien, saa at Synskredsen sce6 paa hver Side i per- 
spectiviff Afbildning, cr mig ikke bekiendt, at noget er aftrykt i Kobber. Dette 
Slags Carter kunde ellers have det Fortrin fremfor alle andre Slags Vei-Car
ter, at Det paa Ud- og Ind'Reiseu kunde afbetienes, uden at forkccre Situationen 
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og Navnene, saafremt samme bleve tegnede lodret paa hver-Side af Veien', de 
kunde og, fremfor andre Slags Vej.Carter, give en mere tydelig og sandsynlig 
Forestilling af hele Synskredsen, men de have derimod felgende betydelige sUbe- ~ 
qvemheder og Ufuldkommenheder.

1. At de vilde udkrceve langt bredere Colonner, end andre Slags Vei- 
Carter, saafremt c* alr, hvad som syntes fra Veien paa begge Sider, ffulde 
tydeligen ffilles fra hinanden, og hvis alt ffulde fuldkommen rydeligen af- 
bildes, vilde stige Carter blive faa brede, at de bleve ganffe «brugbare paa 
Reisen.

2. Desuden maatte det blive vanskeligt^ at faae alle bchsrige Navne tyr 
deligen antegnede paa stige Carter, da det vilde vcere ilde passende, at bestemme 
bare Pladse inde udi perfpectiviffe Tegninger, for at indromme Navnene.

Z. Den betydeligste Indvending mod deslige Vei-Carters Fortrinlighed 
er, at deres Affatniug famt Kobbekstikning vilde blive alt for bekostelig i Forhold 
med deres nyttige Brugbarhed, saa ak, om deres Priis derefter ved Forhandlin
gen ffulde bestemmes i Forhold til udfordrende Omkostninger, vilde den blive faa 
stor, at faa ffulde ville kiobe dem; og naar de ei kunde kiobes for en taalelig PriiS, 
bleve de ei almeennyttige, og folgeligen tabdes den vigtigste Hensigt. Det synes 
desuden ei heller ar vcere en vcrfentlig Hensigt med et Vei-Carte, at det ffulde 
give en perfpeckiviff Forestilling af Synskredsen og Landffabet paa begge Sider 
af Veien, men at det alene bsr tiene som Veiviser eller Middel til, at med et 
Aiekast blive vaer, paa hvad Sted man befinder sig paa Veien, og hvilke de Ob
jecter ere, som man paa Reisen seer paa begge Sider af Veien, i Overeenstcm- 
melse med denne Hensigt bliver da at betragte

Det 4de Slags Vei Carte, der forestiller ei andet end alt,, hvad der kan 
sees paa begge Sider af Veien, og hvorpaa det, som Veien gaaer igiennem eller 
teet forbi, aftegnes i Plan, men alle de Objecter, som den Reisende seer lodret 
ud for Siden af Veien, forestilles ved perfpectiviffe Carte-Tegn nogenlunde 
lignende Objccterne, saaledes fotn de synes for den Reisende paa Veien. Disse 
Slags Vei-Carter have det Fortrin fremfor ferste Slags beffrevne Vei-Car
ter, at de uden Vanffelighed oplyfe den Reifende om alt, hvad der paa begge 
Sider falder i Veiens Synskreds, da de ei forestille andet, end hvad der 
lader sig fte, og folgeligen ei forvilde den Rejsende i at sammenligne Carter med 
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den Synskreds, som secs fra Veien. De have deri Fortrin fremfor det andet 
Slags beskrevne Vei- Carter, at de lettere riene til at deraf kiende, hvad der 
paa Reisen sees fra begge Sider af Veien, da en pur Grund-Tegning of hele 
Synskredsen eller og almindelige Cartelegn vilde ei saa vel veiled- den Reifende, 
til at sammenligne Carter med det, fom paa Reisen lader sig til Syne. De have 
endog Fortrin for det tredie Slags beskrevne Vei-Carter, som bestaacr deri, at 
man med dem kan naae lige -fuldkommen Hensigt, og det med langt mindre Be
kostning, desuden have de det Fortrin, ar de efter den Plan, som i felgende 
stal blive beskreven, kunne forestille alting tydeligere og fuldstoendigere, faavel Af
regningen som Navnene, og det i en saadan Format, som kan vare begvem for 
den Reisende.

Paa det at den Vei-Carte-Forfatningsmaade, som er fulgt, faavel ved 
Vei-CartetS Affatning mellem Kiebuchavn og Fredensborg, som og mellem 
Kiobenhavn og Corsoer, kan blive almindelig bekiendt, anseer jeg det fornedent, 
omstcendeligen ot forklare de Regler og den ForholdSmaade, som ved sammes 
Affatning er brugt..

Langs med Landeveien ere Linier afstukne og opmaalte, hvilke erc brugte 
som Grundlinier, hvorpaa med det prcetorianske Maale-Bord er affattet alt, 
hvad der fra Vejen paa begge Sider lader sig til Syne, og det i en saadan dertil 
antage« geometrisk Maalestok, at det ftedvanlige Maalebordblads-Brede er 
tilstrcekkelig til at indromme alt, hvad der kan sees paa begge Sider af Veien, 
derpaa bestemmes da Beliggenheden af alle Kiobsteder, Slotte, Kirkebyer, 
Landsbyer uden Kirke, Veirmellcr, samt Vandmoller, enkelte Gaarde, Huse 
m. v. kort alle de Objecter, som scrdvanligen svrestilleö paa et specielt gecgraphisk 
Carte, samt tillige de betydeligste Steen-Kister, som paa Veien ere anlagte; 
og hvoraf alt det, som Veien gaaer igiennem, eller stryger tcet forbi, forestilles 
i Plan, men de Objecter, som ligge ud fra Veien, tilkiendegiveö ved perspecti- 
viffe Carte s Tegn nogenlunde lignende Objecterne, som de forestille.

Hvert Vei»Carte affattes for sig selv over den nye Vei fra Kiobstcrd til 
Kisbstced, saaledes, at den Kiebstced, hvorfra Vei-Carte Affatningen begyndes, 
aftegnes i Plan, men den Kiebstad, hvormed Carter 'stutteS, aftegnes i Per
spectiv, saaledes som den synes for Aiet fra vet hoieste Sted i Narheden, for 
man kommer til den. Desuden affattes i Plan-Tegning alle Strand Kyster, 
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Soer, Veie, fom astzaae fra Landevejen, hvorfra kun et lidet Stykke betegnes, 
for at vise dens Streg. Skove, ft>m falde i Vejens Synskreds, aftegnes lige
som paa de geographiske Carter.

Naar da et Opmaalings-Concept-Carte ftialedes er'affattet over alk, hvad 
der falter i den Reifendes Synskreds langs med begge Sider af Veien, 
forfatter man derefter Vei - Cartel faaledcs, fom det skal stikkes i Kobber, 
dette aftegnes i saadan cn Maalestok, forn tilkiende,giver,en Dansk Vtiil eller 
12000 Danske Alen ved 6 Danske Decimal-Tommer. Forinden Carte-Af- 
scetningen foretages, aftegnes alle Vei-Colonnerne i en parallel og retvinklet Skik
kelse, hvori den affattes Vei med sin Synskreds stykkeviis skal afsattes.

Disse Colonner maae alle afstettes med lige stor Lcengde, samt lige stor 
Brede; de allerede udfærdigede Vei- Carters Colonner ere af 6^ Danske De
cimal-Tommers Lcengde og 3 Danske Decimal-Tommers Vrede.

Udi den ferste afsatte Colonne paa venstre Side af Carter aftegnes fra 
neden af Grundtegningen af den Kisbstced,, hvorfra den Vei udgaaer, |om skal 
aftegnes, derncest afsattes hvert Stykke af Veien i fin Colonne, ved at i hver 
Colonne begynde fra neden, og med det Bogstav, fom antegnes sverst ved Slut
ningen af den forcgaaende Colonne, bemcrrke det underste af den efterfelgende 
Colonne, paa det at man derved kan vejledes til, at oversee, hvorledes det ene 
Stykke af Veien, eller den ene foreganende Colonne afVeien, moder i Sam- 
menhomg med den anden.

Efter Opmaalings Concept-Carter afstetteS alt, hvad der ligger omtrent 
I Miil paa hver Side af Veien-, stykkeviis i sine beherige Colonner efter forbe- 
ncevnte Maalestok, og, som ved Concept-CartctS Forklaring forhen er meldt, 
aftegnes i Plan alle de Steder, fom Veien enten passerer igiennem eller stryger 
teet forbi, men De Objecter, fom ligge ud fra Veien, aftegnes med perspecti- 
viffe Carte-Tegn, der nogenlunde ligne de Objecter, de forestille, Den ovrige 
Deel af St>nskredsen paa hver Side as Veien, fom ligger over i Miil fta 
samme, afsattes i formindffct Maalestok ved Hiclp of de Perpendikulärer, fo ni 
man paa Opmaalings Cenc pt-Cartel maae nedlade fra hvert Object ister til 
Veien, ved hvis Afstrtning i Vei-Carte-Colonnen ister er at agte paa, at hvert 
Object kommer til at paa Carter kigge perpendiculcer ud fyr felvsamme Punkt af 
Veien, som det befindes at ligg-e ud for paa Marken, og paa det at man af 
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Carter skal kunne (Tutte sig til ObjecterneS forffi-llige ulige Afstand fra Veien, 
betegnes de med lignende Carte-Tegn, hvis Storrelfe aftage i Forhold med 
Leres Afstand fra Veien, og hvis aftagende Klarhed og Sigtbarhed tillige ud, 
Markes ved Objectcts Afbildning. At denne Betegnelses-Maade er en Ned- 
vendighed, vil letteligen indfeeS, da det Rum, som udi Colonnen haves paa 
hver Side af Veien', ei er tilstrcekkeligt til, at ved Maalestok tydeligen betegne 
ObjecterneS ulige forskiellige Fraliggenhed fra Veien.

Da Vei- Colonnerne ikke saaledeS ftykkeviis affattes, at de kan ligefrem 
sammenfattteS i een Rcrkke, men hvert Stykke af Veien afsattes saaledes i sin 
Colonne, at det, saavidt mueligt, kan passere midt igiennem samme, har det varet 
sornodent, ved en i hver Colonne anbragt Compas-Naal at betegne Vei-Co- 
lonnens Strog mod Nord og Syd, eftersom Colonnernes SammenfatningS- 
Maade ikke kan afpasses saaledes, at een og samme Nord- og Syd-Linie kan svare 
til alle Colonnerne, men enhver maae betegnes med den, som passer sig paa Co- 
lonnens Asscrtning.

Disse Forholds-Regler cre, jaavidt mueligt, med megen Flid iagttagne af 
Videnskabs-Selskabets geographiske Landmaaler Ove Steenberg, der besidder 
en fortrinlig Fardighed i at affatte deslige Vei - Carter. Da der ved de allerede 
udfærdigede Vei-Carter er Syn for Sagen, overlader jeg til dette lcrrde Sel
skabs Omdomme, hvorvidt den brave Hr. C. I. Pontoppidan har ved de trends 

^Vei- Carters Stikning giort sig vcerdig til, at kunne kaldes den Danske Guiter.
Efter alt, hvad jeg saaledes har forklaret, vil da enhver Geometer, som 

er evet i der prcetoriauffe Maale-Bords Brug, og har en Fcerdighed i, at efter 
Are syn paa frie Haand giere en perspectivisk Aftegning af geographiffe Objecter, 
saaledes som de synes for Aiet, letteligen vatre i Stand ril, at forfatte Vei- 
Carter paa ligedan Maade, som de, der allerede ere af Ove Steenberg forfattede 
over Veien mellem Kiobenhavn og Corsoer, hvorved de af mig i denne Afhand
ling forklarede Forholdsregler ere temmelig noiagtigen fulgte , og som efter min 
Skionsomhed kan, fremfor andre hidindtil udi Europa forfcerdigede Vei-Carter, 
fortiene Navn as er selgevKrdigt Monster.
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