6. Kortsignaturer
Indledning
Målebordsbladet er tegnet i målestoksforholdet 1:20.000 ( nu 1:25.000 ).
De er direkte opmålt i terrænet, og de danner det grundlag, hvorpå alle korttyper er fremstillet.
Målebordsbladene indeholder et stort antal enkeltheder.
Alle terrængenstande af betydning er optaget i grundrids på kortet, forudsat at de har en permanent karakter,
d.v.s. at de kan forventes at blive stående i en længere årrække.
Arbejdsskure, der tydeligvis vil blive fjernet efter kort tids forløb, optages f.eks. ikke.
Ej heller optages terrængenstande, der er så små, at de kun vil kunne fremstilles på kortet som en prik.
I almindelighed optages der ikke sådanne terrængenstande, hvis største udstrækning er under 6 meter.
En undtagelse fra denne regel er sådanne terrængenstande, der på grund af højde, særegent udseende eller
isoleret beliggenhed kan tjene som landemærker, eller som på en anden måde er af særlig betydning.
Som eksempler kan nævnes transformatorbygninger, store sten både på landjorden og i vandet langs kysterne,
mindesmærker, kilometersten langs landevejene.
Da den største udstrækning af sådanne terrængenstandes grundrids i reglen er under 6 m, må de, for at man kan
få øje på dem på kortet, tegnes med særlige tegn
- signaturer - der er større end terrængenstandenes grundrids.

Signaturer
Signaturerne anvendes ikke alene til gengivelse af af vigtige terrængenstande, der er så små, at de ikke kan
fremstilles i deres grundrids i rigtigt målestoksforhold, men signaturerne anvendes også, hvor man af anden
årsag i særlig grad vil fremhæve terrængenstande.
F.eks. spiller vejene en stor rolle for brugen af et kort. Hvis de skulle tegnes i deres rigtige bredde, ville de blive
alt for lidt iøjnefaldende på kortet.
De tegnes derfor med en signatur, der er meget bredere end tilsvarende til vejenes virkelige bredde.
Karakteren af visse særegne arealer er også angivet ved signaturer ( eng, mose, skov o.s.v. ).
I den hvide margin forneden på de fleste målebordsblade findes en signaturforklaring for det pågældende
kortblad.
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Signaturforklaring.
De følgende eksempler på signaturer og skrifter er fra et 4 cm kort fra 1986.
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