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Indledning 

Formålet med notatet er at give en overskuelig orientering om de særlige søn-
derjyske matrikulære forhold, især for praktiserende landinspektører, der arbej-
der i det sønderjyske område.  

Notatet præsenterer begreber, metoder og praksis i den sønderjyske matrikel. 
Der er lagt vægt på at beskrive forhold, som landinspektøren bør være særlig 
opmærksom på ved udførelse af matrikulære arbejder i Sønderjylland.  
 
De særlige matrikulære forhold stammer fra den preussiske matrikulering, som 
blev gennemført i 1870’erne efter retningslinier, der afviger væsentligt fra dan-
ske matrikuleringsarbejder. Der er tale om afvigelser både i den matrikulære 
registrering og opmåling. 
 
Ved det sønderjyske område eller Sønderjylland forstås det område, hvor Kort 
& Matrikelstyrelsen havde eneret til at udføre matrikulære arbejder. Fra overta-
gelsen af den preussiske matrikeladministration i 1920 og frem til 1999 blev 
arbejdet udført af lokalkontorer i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og 
Toftlund. Sidstnævnte blev dog nedlagt i 1994 i forbindelse med organisatori-
ske ændringer.  
Eneretten blev ophævet  pr. 1.oktober 1999 ved lov om ændring af lov om ud-
stykning m.v. (). 
 
Området består af: 
1) Sønderjyllands Amt, bortset fra Hejls, Taps og Vejstrup sogne i Christians-

feld kommune og  
2) den del af Ribe kommune i Ribe Amt, som udgøres af Hviding, Roager og 

Spandet sogne samt ejerlavet Hjortvad, Kalvslund. 
 
Dette område udgør nu myndighedsområdet for Kort & Matrikelstyrelsen, Søn-
derjysk Kontor (SJK). 
 
Det er tilstræbt, at ord eller udtryk anført med kursiv forklares nærmere, enten 
hvor det forekommer eller i et andet afsnit, hvor det hører naturligt til.  
 
Spørgsmål eller kommentarer til notatet modtages gerne.  

Parcelbetegnelsen  

Parcellen 

I den sønderjyske matrikel har parcellen været en fundamental registreringsen-
hed for en ejendoms arealer. Parcelbegrebet har sin oprindelse i den preussiske 
matrikulering, hvor de enkelte parceller danner grundlag for taksation af ejen-
dommen til beskatning. Parcellen består derfor af et målt og beregnet areal med 
samme kulturart, som er et udtryk for jordens benyttelse og fastlagt i forskellige 
arter (ager, eng, have, mv.), hvor den enkelte kulturart er videre klassificeret 
efter nettoudbytte.  
 
Parcelgrænserne har på måletidspunktet altid været synlige i marken som hegn, 
jordvolde/diger, grøfter. Parcelgrænser, der udgjorde ejendommens skel blev 
indmålt, som de fandtes på stedet og accepteret af grundejerne, men blev ikke 
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afmærket. Den samlede ejendom kunne naturligvis omfatte 
flere parceller med hver sin betegnelse, og ejendommens skel dannes derfor af 
de ydre grænser for ejendommens parceller.  
 
Parcellens nummerering  
Ved matrikuleringen er parcellerne nummereret fra nr. 1 og i stigende orden for 
hvert kortblad i ejerlavet. Nummereringen starter normalt i øverste venstre hjør-
ne af kortet og løber med uret rundt. Parceller i privat eje er nummereret først 
og herefter de offentligt ejede arealer, såsom veje, vandløb, strandbredder og 
jernbaner.   
 
Når en parcelgrænse senere er blevet ændret i forbindelse med matrikulære 
sager, har man tildelt de berørte parceller et nyt nummer, der anføres som tæller 
i en brøk, hvor nævneren er parcellens oprindelige nummer og tælleren det næ-
ste ledige, hele parcelnummer på kortbladet. Hvis en parcel med nr. 37 er delt i 
to stykker ved et nyt skel og det første ledige nummer er 240, så vil stykkerne 
få parcelnummer 240/37 og 241/37. Ved en videre opdeling beholdes altid det 
oprindelige parcelnummer i nævneren. 
  
Ajourføring og tildeling af parcelnumre ophørte først i områder med rammekort 
(TA-kort) og senere for hele Sønderjylland med det digitale matrikelkort.  

 

Matrikelbetegnelsen  

På grund af parcellens betydning for ejendomsbeskatningen var ejendommens 
matrikelbetegnelse noget sekundært, der knyttede parcellerne til oplysninger 
om ejeren af ejendommen.  
 
Parcellerne er ved matrikuleringen samlet i artikelnumre (art.nr.). Artikelnum-
meret er anvendt som sønderjysk matrikelbetegnelse frem til 1. juli 1971, hvor 
det er afløst af matrikelnummer (matr.nr.), ligesom i resten af landet. Som no-
get specielt anvendes kun en ren talbetegnelse, f.eks. matr.nr. 1052 Alslev, 
Hjordkær og matr.nr. 19, Haderslev. Der anvendes således ikke litra-bogstaver i 
den sønderjyske matrikelbetegnelse. 
 
Alle parceller med samme ejer er oprindelig samlet i et artikelnummer - fortlø-
bende fra art.nr. 1 i hvert ejerlav. Først er de private ejendomme tildelt artikel-
nummer, derefter de offentlige ejendomme. 
Ved udstykninger er den nye ejendom tildelt et artikelnummer i form af næste 
ledige nummer i ejerlavet, mens restejendommen har beholdt det gamle artikel-
nummer. 
 
Veje i Sønderjylland er generelt registreret med matr.nre. og ikke litra, da de 
betragtes som ejendomme.  
 
I HRØS-området (se senere) er der i forbindelse med renovering af matriklen i 
1980erne foretaget en ændring af de offentlige vejes registrering til litra-
betegnelser.  
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Registreringen af parceller og matrikelnumre    

Parceller og tilhørende matr.nre. har fra matrikuleringen været registreret i et 
sæt protokoller, bestående af parcelbogen og artikelbogen - senere kaldet ma-
trikelbogen.  

Protokollerne har gennem tiden udgjort hovedbøgerne for alle matrikulære op-
lysninger i den sønderjyske matrikel. Sammen med matrikelkortet er alle matri-
kulære ændringer bogført indtil edb-matriklens ikrafttræden. Ajourføring af 
parceller ophørte allerede i områder ved indførelse af rammekort.      
 
Parcelbogen 
En fortegnelse over alle parceller, sorteret efter matrikelkortets kortblade i et 
ejerlav. Parcellerne er indført for hvert kortdistrikt, som er underinddelt i kort-
blade. Kortdistriktet er dog stort set sammenfaldende med ejerlavet. 
 
Parcellerne er bogført i nummerorden for hvert kortblad. For hver parcel er 
angivet parcellens areal, matrikelskyld (hartkorn/bonitet), beliggenhed, artikel-
nummer (matr.nr.), samt angivelse af den ejendom parcellen er kommet fra og 
hvor den er ført hen ved en matrikulær ændring. 
 
Artikelbogen – matrikelbogen  
En fortegnelse over alle artikelnumre (matr.nre.) i ejerlavet. For hver lodsejer er 
indskrevet matr.nr. og de tilhørende parcelnumre med kortblad, areal, beliggen-
hed, m.v.  Hvis der hører flere artikelnumre til en ejendom, kan der være en 
henvisning imellem dem.  
 
Artikelbogen er blevet ajourført ved matrikulære ændringer både med hensyn 
til ejernavne og hvilke parceller, der er gået til eller fra ejendommen ved matri-
kulære ændringer. 
 

Registreringen af ejendommen  

Samhørigheden mellem matr.nre. tilhørende samme ejer fremgår ikke umiddel-
bart af matrikelbog eller parcelbog.  

En egentlig registrering af ejendommen fremgår oprindelig af ejendomsregi-
stret eller ejendomsjournalen, som er fremkommet fra midten af 1920erne i 
forbindelse med notering efter landbrugsloven.    
Ejendomsregistret består af et ejernavneregister og et artikelregister. 
 
Ejernavneregistret  
En fortegnelse over samtlige ejerlavets lodsejere opført i alfabetisk orden sam-
men med deres matr.nre. Hvis en ejendom bestod af mere end et artikelnummer 
blev ét af dem udnævnt til registernummer, svarende til dét matrikelnummer 
man i det øvrige land bruger ved angivelse af en ejendom. 
 
Artikelregistret  
En fortegnelse med artikelnumrene opført efter registernummeret, hvorunder 
den pågældende ejers artikelnumre er opført med angivelse af areal og matri-
kelskyld (bonitetsmæssig takst). Hvert registerblad er delt i to dele, én for jor-
der uden landbrugspligt og én for jorder med landbrugspligt. 
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Regi- strering i edb-matriklen (matrikelregistret) 
Ejendomsregistret danner sammen med matrikelbogen grundlaget for etablerin-
gen af den landsdækkende edb-matrikel i 1984-86 og er derefter udgået af brug.  
 
Ved indlægningen af den sønderjyske matrikelregistrering i edb-matriklen er 
der for de enkelte lodder dannet et lodareal af de arealer, der har været ført for 
de enkelte parcelnumre. Der er derfor som regel tale om lodarealer af en god 
nøjagtighed. Samtidig er parcelbetegnelsen videreført i edb-matriklen med kort-
bladsnr. og parcelnummer. Efter ophør af parcelnummeringen er der ikke sket 
en videreførelse af  parcelnumre for ejendomme, der berøres af en matrikulær 
ændring, men parcelnumrene kan findes i de historiske versionsdata om ejen-
dommen.  

Det analoge matrikelkort 

Kortets indhold 

De sønderjyske matrikelkort kaldes traditionelt flere navne:  urkort, økort, par-
celkort, eller matrikelkort.  Det originale kortværk, der blev fremstillet på 
grundlag af matrikuleringen kaldes urkortet.  I det følgende benyttes matrikel-
kort generelt som fælles betegnelse, selvom det dækker over forskellige udga-
ver og udformninger.  
 
Matrikelkortet indeholder informationer om  

- Alle parcelgrænser sammen med de tilhørende parcelnumre.  
- Adgangsforhold, veje og stier 
- Bygninger med gård- og havearealer 
- Arten af parcelgrænser, angivet med signaturer for hegn, diger, jordvolde, 
grøfter, o.l. 
- Grænser for vandløb og jernbaner 
- Kvadratnetkryds i Ostenfeld-systemet med tilhørende fikspunkter og linie-
netspunkter. 

 
Matr.nre. fremgår således ikke af kortet og det kan heller ikke umiddelbart ses, 
hvilke parcelgrænser, der udgør ejendomsskel. Det skal man undersøge via 
parcelbogen  - og eventuelt matrikelbogen. () 
 
Grundlaget for matrikelkortet – den systematiske opmåling 
Matrikelkortet stammer fra den preussiske matrikulering og blev konstrueret ud 
fra en systematisk opmåling af ca. 90 % af Sønderjylland. Matrikelkortet fore-
ligger i landområder i 1:2.000 og i byområder i 1:1.000 og 1:500 (se nedenfor 
om undtagelser fra opmålingen) .  
 
Opmålingen er koordineret i det tyske referencesystem, som kaldes Ostenfeld-
systemet. Opmålingsgrundlaget er en overordnet triangulation og videre fortæt-
ning igennem tilknyttede polygoner, der er lagt langs med kortdistriktsgrænser. 
Detailmålingen af ejendommene er relateret til lange målelinier, der er bundet 
ind i omfangspolygonerne. På målelinierne er detailmålingen foretaget ved or-
togonale målinger.    
Opmålingen er organiseret i kortdistrikter, hvis størrelse har været bestemt af et 
fast papirformat for kortbladene. Som regel er en kortdistriktgrænse dog lagt 
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sammenfaldende med ejerlavenes grænser. Hvor der har 
været separate administrative delområder eller meget uregelmæssige ejerlavs-
grænser, er arealerne medtaget på det kortblad, hvor de naturligt har hørt til.  
 
Sønderjylland dækkes af i alt ca. 3.200 kortblade. Der er siden matrikuleringen 
fremstillet i alt ca. 5.000 kortblade på grund af kortomtegninger. Et kortblad 
kan derfor foreligge i flere ”generationer”, dvs. med forskellige perioder for, 
hvornår kortet har været i brug som gældende matrikelkort. Ved brugen af kort 
og tilhørende måldokumentation bør man være opmærksom på dette forhold.  
 

Undtagelser fra den systematiske opmåling i matrikuleringen 

For de resterende ca. 10 % af Sønderjylland har man ikke gennemført den sy-
stematiske opmåling, men genbrugt ældre kortmateriale fra de såkaldte konge-
rigske enklaver og fra udskiftningsområder.  
 
Kort fra de kongerigske enklaver 
Omfatter lokaliteter, som af historiske årsager var underlagt rigsdansk admini-
stration og derfor tidligere matrikuleret med udgangspunkt i 1844-matriklens 
regler. Det betød, at der dengang forelå ret nye matrikelkort i 1:4.000, som man 
valgte at overtage i matrikuleringsarbejdet. Enklaverne er hovedsagelig beligg-
gende i den vestlige del af Sønderjylland - fra grænsen og op mod Ribe.  
 
Kort fra udskiftningsområder 
I den østlige del af Sønderjylland har man i nogle få ejerlav benyttet eksisteren-
de kort fra udskiftninger i 1700-tallet. Disse kort foreligger i varierende og skæ-
ve målforhold, f.eks.1:2922, 1:3009 og 1:4800.  
 
Anvendelsen af de eksisterende kort i matrikuleringen 
Ingen af kortene fra de nævnte områder har været relateret til et samlet koordi-
natsystem og der foreligger heller ingen måldokumentation.  Ved matrikulerin-
gen har man foretaget nogle stikprøvevise kontrolmålinger og desuden fastlæg-
gelse af parceller med taksationer. På grundlag af markgennemgangen og origi-
nalkortene er der sket en omtegning til matrikelkort i samme målforhold og 
med parceller – dog knap i samme detailgrad som ved den systematiske opmå-
ling. 
 
Kortkonstruktioner 
I forbindelse med senere udstykningsaktiviteter har man i de nævnte områder i 
ret stor udstrækning udarbejdet kortkonstruktioner. De dækker ikke områderne 
komplet, men repræsenterer en fastlæggelse af ejendomsforholdene efter syste-
matiske målinger. Konstruktionerne er udarbejdet i større målforhold end de 
oprindelige matrikelkort,  dvs. i 1:2.000, 1:1.000 og 1:500. Kortene er relateret 
til Ostenfeld-systemet, og der er ofte indlagt bygninger og andre detaljer, men 
der er ikke benyttet ensartet tegnestandard eller formater. Konstruktionerne er i 
den matrikulære administration blevet ajourført sideløbende med matrikelkortet 
og i nogle tilfælde ophøjet til at fungere som matrikelkort. 
  
Signaturforklaringer til matrikelkortet 
Der findes en omfattende signaturforklaring til det analoge matrikelkort. Det er 
en meget detaljeret oversigt over de signaturer, der er foreskrevet for tegningen 
af matrikelkort og opmålingsrids i forbindelse med de preussiske matrikelin-

Side 7 



struktioner. Man bør specielt være opmærksom på de sig-
naturer, der kan være vist på kortet langs med en parcelgrænse. Signaturerne 
viser, om grænsen forløber i midten af den synlige grænse på stedet eller ligger 
”ved siden af”. Skellet kan nemlig være defineret som den ene side af grænsen, 
f.eks. ved fod af jordvold/dige eller den ene side af en grøft.  På nogle stræknin-
ger kan skellet have et spring fra den ene side til den anden side af et jorddige 
med levende hegn.   
 
Disse oplysninger fremgår ikke af det digitale matrikelkort, men må tolkes på 
det analoge matrikelkort sammen med den tilhørende måldokumentation.    
 
Ajourføringen af matrikelkortet 
Alle matrikulære ændringer blev oprindeligt ajourført på det originale matrikel-
kort, urkortet. Efter overgangen til dansk administration i 1920 blev urkortene 
arkiveret i Matrikeldirektoratet i København, mens man ved de lokale landin-
spektørkontorer i Sønderjylland havde en kopi i form af et sæt foldede, dobbelt-
fløjede kortblade. Man kan se en foldebræmme på kortet, afgrænset af stiplede 
linier.  
 
Nye skel blev lagt ind på de såkaldte suppleringskort, der var mindre kortud-
snit, kopieret fra urkortet.  Suppleringskortene blev brugt til ajourføring af både 
urkortet og det lokale kortsæt. Senere ophørte ajourføringen af urkortet og de 
lokale kort blev sammen med suppleringskortet de dagligt ajourførte matrikel-
kort.  I kortblade, hvor der var stor matrikulær aktivitet, har man foretaget en 
kortomtegning, dvs. konstrueret et nyt kortblad og indtegnet alle informationer-
ne fra suppleringskortene. 
 
Indtegninger og signaturer for ajourføringen af matrikelkortet 
Nye skel, sletninger af gamle skel og nye parcelnumre er indtegnet med rødt, 
mens nye vejoptagelser er lagt ind med gul farve. Udgåede skel er normalt an-
givet med et kryds over linien, men i nyere tid kan der også være anvendt paral-
lelle slettestreger, ligesom signatur for overhagning af delarealer til samme 
parcel har været anvendt, f.eks. henover en vej.  
 
Afmærkede skelpunkter er altid vist med en særlig signatur på kortet – en sig-
natur som en firkant eller senere en skelkreds. 
 
Rammekortet (TA-kort) i Sønderjylland 
Ligesom i det øvrige land er der gennem 1980erne sket en delvis afløsning af 
matrikelkortet med rammekort. Spredt over Sønderjylland er der fremstillet ca. 
274 rammekort i den landsdækkende kortbladsinddeling og efter tegnereglerne 
for rammekortene. Den overvejende del er tegnet i 1:2.000 og enkelte i 1:1.000 
og 1:4.000. Forinden omtegningen til rammekort blev der gennemført en vis 
kortrenovering med parcelsammenlægninger. Kortene er mest koncentreret i 
byområder og udvalgte landsbyområder. Rammekortene er relateret til system-
34 gennem transformation af et repræsentativt udvalg af Ostenfeld-fikspunkter. 
Ved kortfremstillingen ud fra foreliggende matrikelkort i form af ø-kort er der 
sket en vis generalisering af skelforløb ved en reduktion af knækpunkterne på 
lige forløb.  
 
Med i brugtagning af rammekort er parcelnummerering samtidig ophørt og 
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måldokumentation til matrikulære ændringer er udarbejdet 
som måleblade.  
 
I den del af det sønderjyske område, der er beliggende i Ribe Amt, er der gen-
nemført en mere systematisk fremstilling af rammekort i 1:4.000 med tilhøren-
de kortrenovering. Hensigten var at forberede det matrikulære system til over-
gang til fri matrikulær praksis. Delområdet omfatter følgende ejerlav:  

Hjortvad, Kalvslund, Hviding ejerlav, Hviding,  
Roager ejerlav og Ø. Åbølling ejerlav, Roager, samt Spandet ejerlav, 
Spandet.  

 
Området kaldes i matrikulære sammenhænge for HRØS-området.  

 

Renoveringsarbejder i det analoge matrikelkort  

Der er gennemført meget omfattende renoveringsarbejder i det sønderjyske 
matrikelkort. Hovedmålet har været at bringe kortenes juridiske indhold og 
udseende i overensstemmelse med matrikelkortene i resten af landet (ofte kal-
det en ”fordanskning” af den sønderjyske matrikel). 

 
Omfanget af kortrenoveringen 
Kortrenoveringen er gået forud for fremstillingen af det digitale matrikelkort og 
omfatter følgende aktiviteter: 
 
- Fjernelse af enklaver og til-parceller (særlige parcelregistreringer, som ikke 

mere har betydning.) 
- Afklaring af skovforhold, kirkesognegrænser og kommunegrænser 
- Sammenlægning af parceller til lodder inden for hvert matr.nr. 
- Opdeling af den fælles vej- og vandløbsmatrikel i hvert ejerlav 
- Nedlæggelse af aflagte stier og vandløb  
- Opdeling af kommunens vej- og vandløbsmatrikelnumre 
- Diverse arealberegninger  
- Fjernelse af halve diger og volde langs veje og vandløb – de ”smalle strimler” 
 
Vedrørende de særlige matrikulære registreringer er det gennem en systematisk 
gennemgang af matrikelkortet tilstræbt, at de ændres i overensstemmelse med 
registreringsforholdene i resten af landet. Nogle af arbejderne foregår endnu i 
nogle kommuner. Nærmere status kan fås hos Sønderjysk Kontor.  

 

Det digitale matrikelkort  

Det digitale matrikelkort har ligesom for resten af landet afløst de analoge ma-
trikelkort fra starten af 1998. I Sønderjylland er kortet sat i kraft successivt i de 
enkelte kommuner helt tilbage fra1993.  

Med det digitale matrikelkorts indførelse er den oprindelige parcelnummerering 
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ophørt, så ejendommen fremover kun registreres med ma-
trikelbetegnelse (matr.nr.) og ikke parcelnumre.  
 
Grundlaget for det digitale matrikelkort i Sønderjylland 
Fremstillingen bygger på den tidligere nævnte kortrenovering af de analoge 
matrikelkorts indhold.  
Digitaliseringen er sket på grundlag af følgende korttyper i de senest gældende 
udgaver: 
- ø-kortblade i 1:2000, 1:1.000 og 1:500 med kvadratnet i system Ostenfeld 
- ø-kortblade uden kvadratnet i varierende målforhold, dvs. de specielle enkla-

veområder, mv. 
- rammekort i 1:2000 mfl. med net-inddeling i system-34 

 
Før fremstillingen af det digitale kort er der sket en relatering til system-34.   
For økortene i Ostenfeld-systemet er relateringen sket ved at vælge nogle vel-
beliggende Ostenfeldpunkter i marken, der er koordineret i system-34 og deref-
ter transformeret for hver kommune. For økortene uden koordinatnet har man 
benyttet samme principper for systemrelatering som i resten af landet. Som 
støttemateriale er dog ikke benyttet tekniske kort, men i stedet de særlige kort-
konstruktioner i større målforhold. For rammekortenes vedkommende er der 
foretaget en ny transformation af kortene. 
 
Produktionen af det digitale kort har stort set fulgt de samme fremstillingsregler 
som for resten af landet, dog med enkelte undtagelser. Den mest fremtrædende 
forskel er en videreførelse af det analoge korts signatur for afmærkede skel-
punkter. Der har fra starten været andre mindre afvigelser, men de er senere 
rettet til. 
 
Med henblik på en større grad af ensartethed er signaturerne for de afmærkede 
skelpunkter blevet taget ud af det digitale matrikelkort i januar 2000 og de kan 
nu findes på kortets historiske lag. 
 
Nøjagtighed i det digitale matrikelkort 
Matrikelkortet forventes at repræsentere en nøjagtighed inden for kvalitetsni-
veau 1, - altså bedre end 0,5 m, jfr. de kvalitetsniveauer, der gælder for det digi-
tale matrikelkort. Dette niveau gælder i de områder, hvor fremstillingsgrundla-
get er de systemrelaterede ø-kort i 1:2.000 eller større, 1:1.000 og 1:500.  
   
I de resterende ca. 10 % af Sønderjylland, hvor grundlaget er matrikelkort i 
1:4.000 eller andre afvigende målforhold må der forventes et lavere kvalitetsni-
veau. Der er dog gennemført en betydelig kortopretning ved hjælp af de forelig-
gende kortkonstruktioner i 1:2.000 og større. I HRØS-området er digitalise-
ringsgrundlaget rammekort i 1:4.000 og ikke de tidligere gældende matrikel-
kort.   

 

Opmålingsdokumentationen 

Matrikuleringen 
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I matrikuleringen er den systematiske opmåling dokumen-
teret gennem håndrids, som foreligger for hvert kortblad i kortdistriktet – som i 
praksis er lig med ejerlavet. Håndridsene er indbundet i bøger og udformet i en 
ret høj tegnestandard,  med anvendelse af de foreskrevne signaturer og farver i 
matrikelinstruktionerne. Håndridsene indeholder alle detailmålingerne langs 
målelinier og polygonsider, sammen med parcelgrænser (herunder ejendoms-
skel), bygningsmålinger, adgangsforhold, vejbredder, ejernavne, o.l. 
 
Håndridset har sammen med Ostenfeld-fikspunkterne og kvadratnettet dannet 
grundlag for konstruktionen af matrikelkortet. 
 
Fra de tidligere nævnte særlige områder, hvor der ikke er gennemført en syste-
matisk opmåling ved matrikuleringen foreligger der sammenligningsrids, der 
indeholder kontrolmålinger og ajourføringer af området. De er ikke egnede til 
afsætning af gamle skel, men kan være nyttige til at give historiske oplysninger 
om stedlige ejendomsforhold.     
 
Matrikulære målinger frem til 1920 
For denne periode foreligger måldokumentationen i form af fortsættelsesrids. 
Her kan indmålingen af nye skel forekomme noget mere primitiv end i matriku-
leringen, særlig hvad angår tilknytning til Ostenfeld-fikspunkter. Det anføres 
f.eks., at fikspunkterne ”var ikke til rådighed” ved målingen.  Fortsættelsesrid-
set indeholder i mange tilfælde de beregninger og forhandlinger, der danner 
grundlag for de nye skel. Fortsættelsesridsene er ordnet efter kortblade og sti-
gende årstal for ændringen. En del befinder sig på Landsarkivet i Aabenraa. 
 
Matrikulære målinger efter 1920 og til midten af 1980erne 
For denne periode foreligger måldokumentationen i et løsbladssystem af mark-
rids, som er kartotekskort i ca. A5-format. Markridset er ordnet efter ejerlav, 
kortbladsnummer og stigende parcelnummer, med undtagelse af Tønder-
området, hvor de er arkiveret efter løbenumre, der har været ført i parcelbogen. 
Større målinger, f.eks. vejudskillelser er ofte samlet i særlige sæt. Markridset 
kan også være arkiveret i andre specielle formater.  
 
Markridset er den mest dominerende del af den sønderjyske måldokumentation, 
idet der foreligger ca. 170.000 markrids fra matrikulære målinger.  
 
Markridset indeholder:  
 

1) Faste felter med kortdistrikt (ejerlav), kortblads nr., parcel nr, antal rids i 
sagen, sagens journalnr. og            målerens navn, 

2) skitsetegning af de nye skel i relation til eksisterende skel, sammen med 
sletninger af gamle skel mv. 

3) ændringer af parcelnumre og tildeling af nye numre – alle ændringer er 
vist med rødt  

4) optagelse af vej og angivelser af vejbredder, notater om afmærkninger o.l.  
5) de ortogonale mål på målelinier, tilknyttet Ostenfeld-fikspunkter eller 

eksisterende skelpunkter. Fra midten    af 1970erne, da distancemåling 
med totalstationen er taget i brug, er observationsdata for de polære må-     
linger noteret på specielle skemaer af samme format som markrids. I nog-
le tilfælde er de polære målinger    omregnet til lokal-system eller Osten-
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feld-systemet med tilhørende koordinatliste. 
  

For at kunne placere målingen geografisk på en ejendom og i forhold til andre 
aktuelle ændringer er det som regel nødvendigt at konferere markridset med 
matrikelkortet, som viser parcelnumrene. I vanskelige tilfælde kan parcelbogen 
være nyttig til en nærmere afklaring af målgrundlaget.     
 
Matrikulære målinger fra midten af 1980erne 
Fra 1986 påbegyndes udarbejdelse af måleblade i matrikulære sager - med en 
udformning efter de gældende matrikulære regler. Man har dog sideløbende 
fortsat med at udarbejde markrids, indtil parcelnumrene ophørte med at blive 
ajourført ved ikrafttræden af det digitale matrikelkort. I områder med ramme-
kort foreligger kun selve målebladet.  

Arkivet for måldokumentationen er henlagt til Sønderjysk Kontor i Aabenraa, 
hvorfra der kan rekvireres kopier af kort- og måloplysninger.   

Afmærkningen i marken   

Ejendomsskel 

Sønderjylland har siden den preussiske matrikulering haft sin egen tradition 
med en dobbelt afmærkning af skelpunkter. Afmærkningen består af et under-
jordisk skelmærke og et overjordisk skelmærke centreret over hinanden. Det 
har den åbenlyse fordel, at hvis det øverste skelmærke er forsvundet, kan man 
som regel genfinde det underjordiske punkt.  
 
Fra ca. 1920 og frem til midten af 1980erne er den mest udbredte afmærkning i 
jordoverfladen en ca. 50 cm lang firkantet, ofte konisk støbt betonskelsten med 
et hul gennem hele stenen. Der er i toppen indstøbt en kongekrone og teksten 
“skel”. Det underjordiske mærke er et lodret placeret drænrør af dimension 1-2 
tommer – i nogle tilfælde i stedet en flaske eller mursten.  
 
Fra midten af 1980erne fortsættes dobbeltafmærkningen, men nu med et 60 cm 
langt, tykt skeljernrør i overfladen. Det er centreret over et 20 cm langt og tyn-
dere underrør, der er rammet ned gennem det tykkere overrør - så langt ned, at 
det står frit af overrøret. Afmærkningen fremgår af målebladet som teksten “J/
JR” eller “J/J”.  
 
Fra midten af 1990erne ophører dobbeltafmærkningen, og derefter benyttes den 
gængse afmærkning med et enkelt galvaniseret 70 cm skeljernrør påskruet skel-
mærke.  
 
Der kan forekomme afvigende skelafmærkninger, især i ældre målinger, og her 
skal blot nævnes nogle enkelte specialiteter. Hvor der forekommer afmærkning 
med natursten og indhuggede kryds kan man ikke forvente, at der altid er en 
underafmærkning. I de overordnede veje, f.eks. hovedlandeveje kan vejskellet 
være afmærket med MV-blokke i stedet for betonskelsten.  
 
I en overgangsperiode - fra dobbeltafmærkning med jernrør til enkelt afmærk-
ning med det galvaniserede skeljernrør - blev der i en periode anvendt en blan-
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det afmærkningsform, således at i et skelforløb blev kun 
nogle enkelte strategisk velbeliggende skelpunkter dobbeltafmærket, mens re-
sten er afmærket med et enkelt skelrør.  
 
Fikspunkter 
Ligesom ved skelpunkter har man fulgt princippet om dobbeltafmærkninger. 
Her er det yderligere skærpet, idet begge afmærkninger fra begyndelsen er an-
bragt underjordisk, og langt senere gået over til en afmærkning i jordoverfla-
den. 
 
I forbindelse med den systematiske opmåling er generelt benyttet et 10 cm 
drænrør nederst og øverst en natursten med et indhugget kors. 
 
Fra omkring 1890 til 1930 anvendes ofte en flaske nederst og øverst en natur-
sten med et indhugget kors eller en enkeltstående underjordisk afmærkning i 
form af et 30 cm drænrør. I slutningen af perioden forekommer en underjordisk 
dobbeltafmærkning i form af et 30 cm drænrør nederst og en mursten med ind-
hugget kors øverst. 
 
Efter ca.1930 placeres en MV-blok i jordoverfladen med et centreret drænrør 
nedenunder. Senere benyttes et jernrør som underjordisk afmærkning.  
 
Fra 1988 benyttes en MV-brønd i jordoverfladen med et jernrør som underjor-
disk afmærkning med øverste ende indeni brønden. Der forekommer også afvi-
gende afmærkninger, f.eks. anvendelse af en firkantet betonplade i jordoverfla-
den - med et hul ned til et jernrør som sikringsafmærkning.   

 

System-Ostenfeld 

Den preussiske matrikulering er tilknyttet en landstriangulation gennem Osten-
feld-systemet, hvis koordinatsystem har nulpunkt nær byen Ostenfeld ved Hu-
sum. Systemet er orienteret med x-aksen positiv mod nord og y-aksen positiv 
mod øst. Det betyder, at y-koordinater vest for en nordsyd-gående linie om-
kring Tinglev har negative værdier.  

I de områder, hvor matrikelkortet bygger på den systematiske opmåling og må-
linger i forbindelse med matrikulære sager kan man i princippet koordinatbe-
stemme alle punkter i Ostenfeldsystemet.  
 
Relateringen af målingerne i samme referencesystem har også medført, at areal-
opgørelserne af de enkelte parceller har kunnet gennemføres med stor sikker-
hed. 
 
Der er gennem tiden etableret ca. 114.000 punkter i Sønderjylland, dvs. med en 
tæthed, der er noget større end i resten af landet.  
 
Anvendelse i matrikulære målinger 
De matrikulære målinger er frem til midten af 1990erne i større eller mindre 
omfang knyttet til Ostenfeld som gældende referencesystem. Der er gennem 
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tiden udfoldet store bestræbelser på at retablere og genfin-
de Ostenfeld-fikspunkter, med henblik på synliggørelse af afmærkningen og 
lette adgangen via supplerende målinger.  
 
Ostenfeld-systemet er blevet udfaset som referencesystem i den sønderjyske 
matrikel fra midten af 1990erne, hvorefter tilknytninger udelukkende er sket i 
system-34. 
 
 
 
Fikspunktsskitser 
Der er kun udarbejdet fikspunktsskitser til et fåtal af Ostenfeld-punkterne. En 
egentlig systematisk udarbejdelse er først indført fra 1980erne. Man har dog 
ofte via markridset de samme informationer til genfinding som i en skitse. 

 

System-1934 

Fikspunktsarbejder 
Umiddelbart efter 1920 blev der foretaget en række geodætiske opmålingsar-
bejder med henblik på at knytte det sønderjyske område sammen med resten af 
landet i det danske referencesystem. Der er koordineret nye punkter og velbe-
liggende Ostenfeld-fikspunkter i det landsdækkende system-34, og der findes 
ca. 590 overordnede fikspunkter, som er 1.-4. ordenspunkter. I forbindelse med 
omlægning af matrikelkortet til rammekort og senere til det digitale matrikel-
kort er der i 1980-90erne koordineret ca. 1.200 Ostenfeld-fikspunkter i system-
34. Koordineringerne blev udført med anvendelse af GPS-måleteknik (fast sta-
tic/statisk måling).  
 
Sønderjylland er således dækket af et markant lavere antal fikspunkter i system-
34 end i resten af landet. Det har i den sønderjyske matrikel været overvejet at 
fortætte til niveauet i resten af landet. Der ville imidlertid være behov for etab-
lering af ca. 35.000 fikspunkter, hvis man skulle op på samme dækningsgrad 
som i resten af landet. Set på baggrund af erfaringerne med GPS-målinger og 
navnlig udviklingen inden for dynamisk måling med RTK-metoden fandt man 
en sådan massiv fortætning for utidssvarende. 
 
Etablering af et særligt fikspunktsnet med GPS 
I stedet for en fortætning af fikspunkter valgte man at etablere et særligt fiks-
punktsnet i system-34, der har dannet grundlag for anvendelse af GPS i den 
almindelige matrikulære måling i den sønderjyske matrikel.  
 
Nettet består af 87 faste GPS-fikspunkter med et tilhørende kontrol-fikspunkt i 
nærheden. Alle basispunkterne er placeret strategisk med indbyrdes afstand på 
højst 5-6 km afstand, således at der med RTK-teknologi er sikret en stabil ra-
diolink mellem GPS-måleudstyrets referenceantenne i stationspunktet og måle-
rens roverantenne ude i måleområdet. GPS-basepunkterne er alle koordineret i 
system-34 og desuden indmålt i forhold til EUREF89-koordinerede punkter.  
 
Anvendelse i matrikulære målinger 
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I den sønderjyske matrikel har der på baggrund af oven-
nævnte fikspunktsmodel siden sommeren 1997 været benyttet GPS i den dagli-
ge matrikulære måling for skønsmæssigt 400-600 målesager. Man har i alle 
sagerne benyttet en særlig tilknytningsprocedure: målingen er tilknyttet et vel-
beliggende system-34 fikspunkt indenfor maks. 1500 m fra måleområdet, end-
videre er GPS-basestationens kontrolpunkt indmålt. Af målebladet vil fremgå, 
at der er målt med GPS, idet basestation, kontrolpunkt og 1500m-punktet er 
anført i koordinatlisten og tilhørende tekst, som f.eks. ”GPS-basispunkt, GPS-
kontrolpunkt”. 
 
Omregning af Ostenfeld-fikspunkter 
Der er foretaget en kommunevis transformation af alle Ostenfeld-punkter til 
system-34 koordinater. Koordinaterne er tidligere udsendt på CD-rom til de 
praktiserende landinspektører i Syd- og Sønderjylland, idet Ostenfeld-
punkterne ikke fremgår af det digitale matrikelkort. Fikspunkterne må ikke 
benyttes som indlægningsgrundlag for nye matrikulære målinger i matrikelkor-
tet - undtagen hvor der hverken er fikspunkter eller skelpunkter til rådighed. 
 
 
Fikspunktsskitser 
For System-34 –fikspunkter i Sønderjylland foreligger der generelt fikspunkts-
skitser, udformet  ligesom i resten af landet, og alle gældende fikspunkter frem-
går af Valdemar-fikspunktsregistret. 
 
Alle fikspunktskitser for Sønderjylland findes i KMS´analoge fikspunktsarkiv, 
der varetages af Referencenetskontoret.   

 

Særlige registreringsforhold for veje, vandløb og strandbredder 
mfl. 

Omfanget af de særlige registreringer 

Ved den preussiske matrikulering er der foretaget nogle registreringer, som 
afviger væsentligt fra resten af landet. Det drejer sig om følgende: 
Veje, vandløb og i et stort omfang strandbredder har været registreret under 
samme matrikelnummer i hvert ejerlav. Det fælles matr.nr. har fået betegnelse 
som ”offentlige veje og vandløb”. Årsagen er, at disse arealer ikke er indgået i 
taksationen til ejendomsbeskatning. Det fælles matr.nr. kan af samme årsag 
også indeholde andre typer af offentlige og private arealer. 
 
Senere er arealerne indført i tingbogen og efterhånden pålagt servitutter. Ind-
førslen i tingbogen er formodentlig sket af ordenshensyn og ikke ud fra særlige 
adkomstmæssige rettigheder. Kommunerne er i de fleste tilfælde anført i ting-
bogen som ejere af de offentlige veje og dermed af de arealer, der i øvrigt blev 
anført under det fælles matrikelnummer. Det er dog ikke i alle tilfælde, at kom-
munerne har udøvet en ejers råden. 
 
Hele eller halve diger og volde langs veje og vandløb er ved matrikuleringen 
ofte blevet registreret under ejendommene på den modsatte side af vejen eller 
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vandløbet. Det skyldes formodentlig, at ejerforholdet er 
kædet sammen med hugstrettigheder for hegn, mv. De faktiske ejendomsfor-
hold svarer imidlertid normalt ikke til denne registrering. 
 
Reglerne for ændringer af de særlige registreringsforhold   
Efter udstykningslovens ()  §31, stk. 4, kan matrikelmyndigheden rette matrik-
lens oplysninger som en teknisk ændring, hvis de matrikulære forhold er regi-
streret efter regler, der var gældende ved den preussiske matrikulering og ikke 
svarer til de danske regler. Det er en forudsætning, at rettelserne ikke medfører 
indgreb i bestående rettigheder. 
 
Den matrikulære bekendtgørelses ()  § 26, stk. 1 og 2 giver mulighed for at 
ændre registreringen af strandbredder, vandløb, private fællesveje og stier samt 
halve diger og volde i overensstemmelse med de faktiske ejendomsforhold og 
registreringsreglerne for den øvrige del af landet. Kort & Matrikelstyrelsen skal 
ifølge § 26, stk. 4 underrette ejerne af de berørte ejendommen om de foretagne 
rettelser af registreringen. 
 
Vejledningen om matrikulære arbejder (), afsnit 16.6. redegør endvidere om de 
særlige registreringsforhold i Sønderjylland. 
 
Særligt om vejene 
Offentlige vejes og stiers traditionelle registrering under det fælles vejmatrikel-
nummer og den deraf følgende tingbogsmæssige adkomstregistrering er i sig 
selv ikke afgørende for, om de tilhører det offentlige eller ej. Adkomsten er 
fastlagt i medfør af lov om offentlige veje. Adkomsten til private veje og stier 
tilkommer i de fleste tilfælde kommunerne i henhold til tingbogen og i nogle 
tilfælde private. For private vejes vedkommende er der ingen lovbestemt ad-
komst, der tilsidesætter tingbogens adkomstangivelse. 
 
Selv om vejene er registreret med matr.nr. kan reglerne for offentlige veje i 
bekendtgørelsen om matrikulære arbejder anvendes ved matrikulære ændringer. 
Ved nedlægning af privat fællesvej efter lovgivningen herom (og ikke som føl-
ge af hævd), vil der i Sønderjylland i de fleste tilfælde blive et smalt areal tilba-
ge, som ikke er vejareal og som tilhører kommunen. I sådanne tilfælde kan 
kommunen disponere over arealet efter eget valg og altså uden nødvendigvis at 
dele det efter midtlinien (tidligere udtalt af Trafikministeriet). 
 
Med hensyn til hævd ved offentlige vejgrænser gælder naturligvis de samme 
regler i Sønderjylland som i resten af landet. Det afgørende er, om vejen er ud-
skilt eller ikke, jfr. lov om offentlige veje, § 88. Beskyttelsen af offentlige veje 
mod hævd bygger på, at vejgrænserne er fastlagt i forbindelse med udskillelsen. 
I den sønderjyske matrikel har man anset de offentlige veje for udskilt i matrik-
len, hvis vejgrænserne er fastlagt ved mål. I praksis vil det sige, at de oprindeli-
ge veje på matrikelkortet er anset for udskilte i de områder, hvor matrikelkortet 
er fremstillet ved måling, dvs. ved den systematiske opmåling for ca. 90 % af 
Sønderjylland. I øvrige områder, hvor vejgrænsen ikke er indmålt ved matriku-
leringen anses vejene ikke som udskilte, medmindre grænserne senere er fast-
lagt ved mål. En retlig afgørelse af spørgsmålet henhører under domstolene. 
 
Ved kortrenoveringen er der i forbindelse med opdelingen af 
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“fællesmatrikelnummeret” foretaget en opdeling af vejene i 
kategorier. Herved er der i hvert ejerlav tildelt et matr.nr. til hver af kategorier-
ne kommuneveje og -stier, landeveje, hovedlandeveje og private veje og stier. 
Man kan imidlertid ikke være sikker på, at vejmyndighederne efterfølgende har 
sørget for registreringsændring ved op- eller nedklassificeringer.  
 
 
Særligt om vandløb 
Ejendomsretten til såvel offentlige som private vandløbs areal tilhører efter 
gældende retsopfattelse bredejerne ind til midtstrømslinien.  
 
Selv om vandløbene har været matrikuleret under det fælles vej- og vandløbs-
matrikelnummer og anført i tingbogen med kommunen som ejer betragtes de 
almindeligvis som en del af bredejendommene. Der er dog undtagelser, hvor 
vandløb udgør selvstændige ejendomme og hvor en tinglyst adkomst for andre 
end bredejerne kan påberåbes at være gældende - f.eks. for digelagene i marsk-
områderne.  
 
I de sønderjyske kortrenoveringsarbejder har man tilstræbt, at så mange som 
muligt af de særskilt matrikulerede sønderjyske vandløb udgår af det fælles 
matrikelnummer. Endvidere, at de arealmæssigt - i lighed med det øvrige land - 
registreres efter vandløbets midtlinie under de tilgrænsende matrikelnumre. 
 
Særligt om strandbredder 
Det har i århundreder været gældende ret i Danmark, at strandbredden hører 
under kystejendommene og at tilvækstsarealer fra havet tilhører disse ejendom-
me.  
 
I Sønderjylland optræder strandbredder mange steder på matrikelkortene som 
smalle strimler mellem kystejendommene og havet, og de er registreret under 
det fælles vej- og vandløbsmatrikelnummer i ejerlavet. 
 
Kort & Matrikelstyrelsen kan ændre registreringen af en strandbred i Sønderjyl-
land i overensstemmelse med registreringsreglerene for det øvrige land, når der 
ikke foreligger særligt grundlag for ejendomsret til strandbredden. Hvis det er 
tilfældet, f.eks. i forbindelse med opførte bygninger eller anlæg på strandbred-
den, må den matrikulære registrering foretages i overensstemmelse hermed, 
dvs. som en egentlig ejendomsberigtigelse, arealoverførsel eller udstykning mv. 
Andre lovligt stiftede rettigheder bevarer ligeledes deres gyldighed og kystejen-
dommenes ejere vil ikke som følge af den ændrede registrering kunne kræve 
betaling for sådanne rettigheder. 
 
Særligt om de halve diger og volde - smalle strimler 
I de tilfælde, hvor disse strimler er blevet berørt, har det ofte medført en ekstra 
besværlig og fordyrende procedure ved matrikulære forandringer. Det har også 
været et kortteknisk problem, at de meget smalle strimler på højst 1 – 1,5 m 
bredde ikke kan vises tydeligt på matrikelkortet. Det er derfor vanskeligt for 
kortlæseren at se ejendomsforholdene tydeligt.  
 
Hvor der ikke vil ske indgreb i bestående rettigheder, kan matrikelmyndigheden 
ved hjælp af en teknisk ændring registrere strimlerne under de matrikelnumre, 
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som de faktisk er en del af. Denne mulighed benyttes i ud-
strakt grad i de sønderjyske kortrenoveringsarbejder. For det meste af Sønder-
jylland er der sket en systematisk gennemgang af matrikelkortene kommunevis 
- med henblik på en fjernelse af halve volde og diger langs veje og vandløb, og 
der foretages i den forbindelse en besigtigelse af de faktiske forhold i marken. 
Lodsejerne informeres om ændringer og eventuelle indsigelser tages normalt til 
følge, så ændringen ikke gennemføres.  
 
 
Grænsen mellem Danmark og Tyskland 

Den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland er som bekendt fastlagt i 
1920 efter afstemning i henhold til Versaillesfreden efter 1. Verdenskrig. Lan-
degrænsen har i dag en længde på 67 km efter anlæg af det fremskudte dige 
mod vest. Søgrænsen adskiller i Flensborg Fjord og i Vadehavet de danske og 
tyske nationalfarvande.  

Landegrænsen er afmærket i 280 punkter med tilhuggede granitsten, egepæle 
og enkelte grænsebøjer. Hvor grænsen forløber langs vandløb, er der sket af-
mærkning langs begge vandløbssider. Derudover er der mange uafmærkede 
knækpunkter i grænseforløbet. Grænsemærkerne er nummereret fortløbende fra 
øst mod vest. På mærkerne er foruden nummeret anført ”D” på siden mod Dan-
mark og ”DR/P” på siden mod Tyskland (Deutsches Reich Preussen). Knæk-
punkterne i søgrænsen er afmærket med grænsebøjer og flugten af hver af linie-
stykkerne med to grænsebåker på land. 
 
På det digitale matrikelkort optræder grænsepunkterne med en særlig signatur 
som en stor kreds med G og angivelse af nummer. Kort & Matrikelstyrelsen, 
Sønderjysk Kontor har i arkivet måloplysninger til hele grænseforløbet. Hvis 
det ved en matrikulær ændring er nødvendigt at placere ny skelafmærkning i 
grænsen, skal der forinden ske henvendelse til Sønderjysk Kontor. Det bemær-
kes, at de sædvanlige hævdsregler ikke gælder i forhold til grænsen. 
 
Vedligeholdelse og eventuelt ændring af grænseafmærkningen foretages løben-
de af Sønderjysk Kontor i samarbejde med de tilgrænsende tyske matrikeladmi-
nistrationer. Arbejdet udføres efter retningslinier i en Traktat fra 1922 () og 
efter anmodning fra Indenrigsministeriet ved Statsamtmanden. Hvert 10. år skal 
der efter Traktaten foretages en mere omfattende fælles grænseinspektion mel-
lem de to lande. 

Digeparter i Tøndermarsken 

Digeparterne er en beregningsenhed for lodsejernes bidrag til etablering og 
vedligehold af dige- og kanalsystemet m.v. Efter bestemmelse i afvandingslo-
ven () for Tøndermarsken blev digeparterne i begyndelsen af 1950’erne indført 
i den sønderjyske matrikels protokoller og løbende ajourført ved matrikulære 
ændringer. Ved overgangen til den landsdækkende edb-matrikel i 1989 ophørte 
registreringen i matriklen. 

Sønderjysk Kontor varetager Kort & Matrikelstyrelsens lovbestemte opgaver i 
forhold til Digelaget for Tøndermarsken, dvs. medvirken til, at partstallet bliver 
ajourført ved matrikulære ændringer samt konsultative opgaver i forbindelse 
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med administrationen af digeparterne. I matrikulære sager, 
hvor der indgår arealer med digeparter har de praktiserende landinspektører 
ikke særlige forpligtelser udover den almindelige servitutfordeling som ved 
afvandingslag m.v. 

Særligt om Vadehavet 

 
På baggrund af loven om Rømødæmningen () har staten ejendomsret til Vade-
havet mellem Rømø og fastlandet. Arealet er selvstændigt matrikuleret og det 
betyder, at grænsen mod Vadehavet på den pågældende kyststrækning ikke er 
en labil grænse. Grænsen kan derfor ikke ændres ved ejendomsberigtigelse som 
følge af naturens ændring, men må gennemføres som en egentlig ejendomsbe-
rigtigelse eller arealoverførsel mellem naboejendomme. 
 
I øvrigt bemærkes, at i det lave marskland regner man fra gammel tid med, at 
opgrødearealer fra søterritoriet tilhører staten og ikke umiddelbart tilfalder 
bredejerne. 
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