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Många kartor var i äldre tid handritade, kartor över
hemman och socknar och hemliga krigskartor. Vi får väl
anta att det var sådana som Årstafrun Märta Helena
Reenstierna rapporterar om i sin dagbok den 23 maj
1804: ”Tillika med stugan uppbrändes under vederbörlig
bevakning 3 lass gamla casserade Chartor, fordom värde
4000 RDr. De vägde 6 skeppund. [= ca 1 ton!] Många
åskådare infann sig och åskådade denne illumination.”
Förlusten sörjes av nutida kulturarvsansvariga.
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(Karta, efter latinets cchhaarrttaa, pappersblad)

Kartan har en historia som i stort sett följer geografins. 
Det var ursprungligen framför allt militära behov som styrde
land- och sjökartans utveckling, men snart tjänade kartor
även andra statsändamål.  Kartor var förvaltningsredskap
men också maktsymboler och prydnadsföremål med en 
vidsträckt kulturell betydelse.

De topografiska landkartorna var länge de vanligaste tillsammans
med oundgängliga sjökartor i tider då handeln till stor del
vilade på sjöfarten. 
Med tiden har kartor utvecklats för de mest skilda ändamål,
blivit en nödvändighet för det moderna samhällets framväxt
och därtill en vardagsvara i form av t.ex. vägkartor och väder-
kartor.

Den första kartan som visar Skandinaviens utseende någorlunda
riktigt och tecknar Finland som en separat halvö är Jacob
Zieglers karta i Quae Intus Continentur … Schondia, 1532.
Några monstruösa djur syns i havsvirvlarna. (Ovan)

Olaus Magnus stora Carta marina (125 x 170 cm) i träsnitt
från 1539 är bara känd i 2 exemplar. Den trycktes på nio 
separata blad som kunde sammanfogas. 
Flera faksimil har publicerats, bland annat av John Kroon i
Malmö 1949 (i full skala). Kartan myllrar av illustrationer av
djur och människor i hav och på land.

Olaus Magnus karta var betydlig bättre än föregångarna. Den
återkommer i litet format i brodern Johannes historieverk tryckt
i Rom 1554, Historia de omnibus Gothorum Sveonomque. Året
efter återfinns samma karta i Olaus Magnus  beskrivning över
de nordiska folken, Historia de gentibus septentrionalibus, Rom
1555, ett verk som kan betraktas som en synnerligen rik
kommentar till den stora kartan från 1539 och många av
illustrationerna återgår också på kartan. Bilden visar kartan i
kopparstick från en upplaga tryckt i Venedig 1565.

Kartan i Hartmann Schedels berömda verk Liber Cronicarum, 1493, 
är en av de första “moderna” kartorna över norra och centrala Europa.
Den skandinaviska halvön är summariskt tecknad, längst i norr beteck-
nad ”Mitnacht”. (Nedan)

Skeppet Mayflower med engelska puritaner har i november 1620 lagt till nära den plats där
Plymouth grundas samma år. 

Med den västindiska övärlden Antillernas upptäckare Christopher Columbus exploateras den
nya världens skatter - på en karta över Mexiko gestaltar Homann 1700-talets syn på bedriften
med skattkistor och fjäderprydda indianer.
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De tryckta kartorna var skurna i träsnitt eller graverade i
koppar och de senare blev med sina stora kopparplåtar dyr-
bara att framställa. När den nya trycktekniken litografi blev
känd fick den litograferade kartan genast stor betydelse.
Troligen redan som kronprins, införskaffade sedermera
Karl XIV Johan en litografisk fältpress för den svenska
militären – den kunde närmast fungera som en kopierings-
apparat: snabbt kunde en karta ritas på stenen, mångfaldi-
gas och spridas till förbanden.
Det svenska lantmäteriet tillkom 1628 och över en miljon
kartor har arkiverats och bevarats sedan dess, många är idag
elektroniskt tillgängliga. De officiella svenska kartverken
utgavs från 1820-talet av de militära inrättningarna
Topografiska korpsen och Generalstabens topografiska
inrättning – generalstabskartor som täckte hela landet i
skala 1:100.

Kartor publicerades som lösa blad, som atlaser eller åtföljde
exempelvis geografiska arbeten eller resebeskrivningar. Stor
möda lades ner på kartans utformning, köparna lockades
med färgrika koloreringar och dekorativa kartuscher. Ofta
berikades kartan med naturalistiskt utformade träd, hus,
skepp osv. som komplement till kartans geografiska infor-
mation. De blir kartans egen teckenskrift, symboler för
åker, äng, berg osv., som många så väl känner till från
Generalstabens kartor. Från att mest ha haft ett dekorativt
och säljande syfte kom också färgen att föras till kartans
symbolspråk och sedan vidare till en allmän medvetenhet
om att blått markerar vatten och grönt markerar skog.

Många äldre kartor bär på ett betydande historiskt material
utöver själva kartan, de är kompletterade med informativa
illustrationer. Olaus Magnus Carta Marina är ett ovanligt
men bra exempel med alla sina små bilder infogade i kart-
bilden. Denna kartornas bildvärld är föremålet för utställ-
ningen.

Under 1600-talet var holländarna de främsta kartograferna.
Familjen Bleau publicerade bland annat Theatrum orbis
terrarum i 4 volymer från 1645, upplagan från 1662 hade
växt till 12 volymer och brukar benämnas Atlas Maior.
Den mest betydande tyske kartmakaren under 1700-talet
var kanske Johann Baptist Homann (1663-1724) som från
1702 utvecklade sitt kartförlag i Nürnberg, efter faderns
död fortsatt av sonen Johann Christoph. Johann Baptist
gav ut omkring 200 kartor och 1716 en världsatlas i 126
blad.

Universitetsbiblioteket har en stor kartsamling, många
av de på utställningen visade kartorna kommer ur De la
Gardieska kartsamlingen som omfattar omkring 1200
kartor. Bilden, och kanske särskilt illustrationen, är ett
expanderande forskningsfält. Kartan är också ur denna
aspekt ett viktigt historiskt källmaterial.
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George Matthaeus Seutters (1678-
1757) kartor liknar Homanns med
sina generösa kompletterande bilder.
Han började sin bana som kartograf
hos Homann. Lika skicklig som
denne blev Seutter en allvarlig kon-
kurrent sedan han etablerat sig i
Augsburg.
Kartan över det väldiga Ryssland
illustreras av landets invånare från
norr till söder och väster till öster
som bär fram landets produkter,
grunden för handel och rikedom.

På denna odaterade Homann-karta flankerar
Afrikas vilda djur mötet mellan europén, som
sitter på en stol, och afrikanen, som sitter på
sin tjänare.

Dramatiska scener från jakt på björn, vildsvin och hjort i Mährens skogar
illustrerar kartan över denna del av nuvarande Tjeckien.

På Homanns karta från 1733 över
södra Indien (Malabar och den för
handeln sedan 1500-talet viktiga
kusten Coromandel) och Sri Lanka
(Ceylon) visas viktiga handelsvaror,
bland annat elfenben.

Skogar och berg, havens monster och skogarnas djur, sce-
ner ur historien och folklivet, industri och handel - allt kan
beskådas konstfullt hopkommet, ibland verklighetsnära,
ibland teatraliskt, pompöst och symbolladdat.

I många fall möter vi illustrationer som skildrar vardagliga
sysslor och händelser, man plöjer och skördar, bär balar
och rullar tunnor, byter varor, mäter och väger.

Den dekorativa kartuschen fick ibland också ett bildinne-
håll och särskilt under 1600- och 1700-talen komplette-
rades ofta kartorna med stadsvyer eller instruktiva fram-
ställningar av arbetet i en gruva eller dramatiska skildringar
av jakt och krig. Dessa bilder är ibland symbolfyllda men
kan också realistiskt skildra livet på åkern eller kajen,
detaljfyllda vardagsbilder som sällan möter oss i böckernas
illustrationer. Dessa bilder för en undanskymd tillvaro men
förtjänar att lyftas fram som historiskt källmaterial. Det ska
också anmärkas att kartförläggarna publicerade många blad
utan kartor, bildark med vyer i fågelperspektiv över städer
och landsbygd.


