
Historiska kartor, deras upphovsmän
och hjälpmedel

av Stig Göransson

"CARTA MARINA"

Den 30 januari 199 1 gav svenska posten ur ett
häfte med inre mindre än sex kartor, varav två
definiti vt tillhörgruppen ' gamlakartor". Om
man sedan lägger rill att häftesomslagets första
sida visar Hillerströms karta över Göteborg
från 4r 1772 s4 måste man som kartsamlare
uttry cka sin stora belätenhet.

Valören 5 kronor är gällande portosats till
länder uta nför Europa. Frimärken as utf orm-
ning och färgsätn ing gör dem attrakti va för
samlare och torde också vara en fin reklam för
Sverige.

Olaus Magnus (1490- 1557) var en mäng-
sidig herre. Han kunde på sitt visitkort bl a
sätta prelat, diplomat, kulturskildrare och kar-
tograf. Magnus utnämndes rill ärkebiskop i
Uppsala 1544, ett ämbete som han av natur-
liga skäl - reformationen al drig kunde till-
träda.

Magnus karta med det på latin klingande
namnet "CART A MARINA et DESCRIP-
T IO SEPT ENTRI ONALIUM TERRA-
RUM ac MI RAB ILIUM RERUM eis CON-
TENT ARI UM DILIGENT ISSIME ELA-
BO RATA" ukom i Venedig 1539. Den var
ett karto gratiskt mästerverk, ma n mä jämföra
den med tidigare kartor över Norden eller
med 1500-talets bästa och största kartverki
allmänhet. Mera genom att göra egna iaktta -
gelser och att begagna tillförlitliga muntliga
uppgifter än genom att bygga på äldre kartor
lyckades Magnus ge den första tillnärmelsevis
riktiga kartbi ld en av Skandinavien. Senare
kartografer har lånar åtskilligt från hans karta.
Likheten mellan t ex Nie Zenos d y berömda
karraöver Norden som gavs m i Venedig 1558
är ingen tillfällighet.

S TIG GÖRANSSON ärfodd 1920. Sj ökap ten,
f d ubäs officer. fartygschef fem är pa sj ömämt ings-
f artyg. Sammankallande i valberedningen i
Svenska M otivsamlare SM S och Stockholms M o-
tivsamlarklubb. M edlem  i  The Caro -Phila telist,
USA samt Landkarten- Vermessung-Entdeck-
ungs-geschichte der Erde DM G-M otivgr uppe und
A rbeitsgemeinschafi im BDPh, Schweizerischer
Ganzsachen-Sammler- Verein.

CART A MARINA har tidigare ätergetts i
frimärkets lilla format. 1971 gav Sverige Lit

Blodsklippningar. I bakgrunden finns en del
från denna kana. Man urskiljer bland annat
Lacus Vener (Vänern), Lacus Veter (Vättern),
Ludosia (Lödöse), Arosia (Västeräs), Upsalis,
Arboga, Vaste (Vadstena), Holmia (Stock-
holm), Swarte Sioo (Svartsjö ).

Island har (mars 1991) gerrnr två block och
kommer i maj att ge Lit ytterligare ett med
CART A MARINA som förlaga. Blocken är
synnerligen vackra. För deras trohet mot ori-
ginalet svarar gravören Slania, inre helt obe-
kant.
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O/aus Magnus CARTA MARINA 1539.

Något om min kartsamling
Jag samlar frimärken och andra filatelistiska
objekt som stämplar och helsaker med mera
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Flygkartering. flygstrak, teodolit, mätstav.

Eko/odning
från fartyg.

som reproducerar gam la karror och jord glo-

ber eller har anknyt n ing t ill äm nesom rådet.

D et kan vara kartans upphovsm an eller an nan

person i vid bemärkelse med anknyt n ing till

eller betydelse for kartografins utv eckl ing. Hi t

hör givetvis också verktyg och instrum ent

med m era som använt s till lands och till sjöss.

Samlingen är en m otivsam ling. D en är i

tiden avgränsad till år 1900 m en t idpunkten

kunde likaväl ha satts till i m itten av 1920-

taler. Varfö r dä denn a tidp unkt ?

D å kom två ting fram som rad ikalt ändrade

tid igare mätmetoder såväl t ill lands som t ill

sjöss. D en ena var flygfotograferingen - foto-

gramm etrien - den andra ekolodet. Båda

tekn ikerna började användas i stort sett sam -

tid igt och föränd rade helt mättekn iken .

Många olika yrkesgrupper har haft bety-

delse for karto grati ns utv eckling. Astronomer ,

matem atiker, geografer, upp täcksresande,

hyd rografer, karto grafer, sjö farare, geodeter,

lan tmätare, forskare med flera har alla läm nat

sina viktiga bidrag. Framsynt a statsmän och

politi ker har genom kloka beslut ställt erfo r-

derliga personella, materiella och ekonom iska

resurser rill förfogande for framste gs vinnan-

de. Forskare och tekn iker har genom innova-

tione r hjälpt folket pä fälet/ till sjöss art för-
bätt ra sina arbeten och metoder.

Särskilt betydelsefulla personer
för kartografin
V isserligen har astronomers arbeten och re-

sul tar var it av grundläggande betydelse - flera

exem pelvis Kopernicus och Kepler, gjorde

också var sin karta. Bland matem atikerna har

greker som Pyt hagoras och H ipparchos eller

araber som N asr-ad -D in i T usi haft sto r bety-

delse i den tid iga kartografins h istoria. T rots

dessas och andras insatser är dee en ligt m in

mening fem andra som m åste t illmätas än

större betydelse.

D e fem är Prins Henrik Sj öfararen för de

stora uppräckterna i slute t av 1400-tal et ,

Gerhard Mercator för sin projektion , C aptain

James Cook för hans helt ou tstan d ing ins atser

som sjöm ätare und er 1760 1770-al en, m a-

tematikern Carl Friedrich Gaussunder 1800-

talets fö rsta häl ft for hans banbryt ande mate-

matiska arbeten inom geodesin samt Johann
Gutenberg som utv ecklade tryckerik onsten

under senare delen av 1400-talet , vilket m öj-

liggjorde ett snabbe mångfald igande av färd ig-

ställda kart o r.

Pri ns H enr ik Sjöfararen (1394- 1460) är

den mest berydelsefulla gestalten ibörjan av de

stora upptäckternas t id . H an grundade sjö-

fartsskolan i Sagres på Portugals yttersta udde

i sydväst , inrättade ett sjöka rte verk och en

inst rum entverkstad sam t arkiv for de under-

rättelser som kom in från alla de exped itioner

han sände ur från Portugal for att finna sjövä-

gen runt Afr ika t ill Ind ien.

H enrik inbjöd Jacome de M alhorca, däti-

dens m est fram stående katalanska kartograf

och inst rum ent makare till Sagres. M alhorca

anses ha lett framställn ingen av bland annat

sjökort . M an ant ar att H enr ik i samarbete

m ed M arin us av T yrrus infon "C an a plana

quadra da", den egen tliga plan kartan .

20



H an sände ur en mängd kaptener för arr
uttorska Afrikas kust. Velho nådde Kap N un
14 16 . Efter v ä försök kund e Eanes och Bal-

da ya passera det fruktade revet Kap Bojador
1434 samt 1436 Kräfians vändkrets. 1445
rundade Fernandez Kap Verde och fann ön

G oree. Efter H enri ks d6d 1460 fullföljdes
vissa planerade expeditioner. D e Sintranädde
Liberia och de Santarem o ch Escobar G uinea-
bukren. Goncalves passerade ekvatorn. D iogo
Cao nådde under sin andra resa området kr ing
W alvisbukten.

Alla dessa och err flertal oomnäm nda hade

till syfte att söka finna en sjöväg rill Indien runt
Afrika men även öppna nya marknader för
den portugisiska handeln. D e banade väg för
de stora upp täckterna und er 1400-talets sista
decennium då Columbus återupptäckte (vi-

kingarna var först) Amerika 1492, V asco da
Gama fann sjövägen rill Ind ien, runt G oda-
hoppsudden 1497 samt Alvares Cabrals felna -

vigerade vilket ledde rill upptäckten av Brasi-

lien 1500.

Portolankarta cirka
1460 Portugal.

Prins H enr iks hedrades på 500-årsdagen
av sin död med err frimärke med ett avsnitt
från en portolankarta frän hans egen rid över

Sagres. U pphovsman nen till portolanen är
okänd . Frimärket har vid flera omröstningar
bland kartfil atelis ter a nsett s vara det vackraste

som framställts pa frimärken .

Mercator
H uru många uppfinningar som är 422 år
gam la tilläm pas och produceras fortfarande?

G. Mercator.

Sannolikt bara en enda - M ercators projek-

t on.
Gerardus M ercator eller Gerard Kremer

(15 12- 94) ubi l dade sig till instrumentb yg-
gare och kartograf. I D uisburg från 1554 och
fram rill sin död utvecklade Mercator en
omfatta nde geografisk och kartografisk verk-
samh er. H an skapade ett kartogr afiskt institut
välförsett med böcker. D etta satte honom i
stånd att göra sina för den riden riktiga och,

genom kritisk granskn ing av källorna, bra
kartor. H an tecknade, graverade och tryckte

kartorna själv.
Mercarors karta över Europa 1554 är err

ut märkt exempel pä sammanställning av olika

karrmarerial. H ans berömda världskarta i fyra

delar 1569 är utförd i den projecktion somb är
hans nam n. D en är det första sjökortet med

utd rager gradnät. 1578 gjord e han en repro-

dukt ion i kopparsti ck pa 27 blad av Pol e-
maios karta . Mercators projekti on används än

idag på sjökort och världskartor.
l geografiens och kartografiens historia in-

tar Mercator en obestri tt framskjuten plats.
Världsberömd har han blivit för sin projek-
tion. D en kan uran överd rift sägas vara genial

i sin enkelhet.
I den växande projektionen är farrygers

kurslinje - loxodromen - rätlinjig liksom
meridianer och paralleller som skär varandra
vinkelrätt. Kartbild en är vinkel- och konrur-
rikrig. Ytterligare tre projektioner bär M erca-
rors namn fastän de är mera kända under

andra benämningar, nämligen Pastels, Bon-
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Mercators proj ektion
-  växande p roj ektionen.

nesoch de L ' Isles projekti oner. Fram förallt är

Pastels uppskattad för sin konstruktiva enkel-
het och sina utomordent ligt små projektions-
fel.

Gauss

N är det gäller att överföra den sfäriska eller
rättare sagt sfäroid iska form som jorden har till
en kartas plana yra så har matematikerna ett

extremt svårt p roblem att lösa. Jag har nyss
nämnt M ercators projektion. D en läm par sig
bäst i området kr ing ekvatorn men kan med

vissa begränsningar användas i stort sett upp
rill en latitud av 60 grader.

D en matematiker som genom sina lös-
ning ar haft den största berydelsen för karto -
grafiens utveckling är Carl Friedrich Gauss
(1777- 1855). G auss blev först känd inom
den vetenskapliga världen när han framförde

ett nyt t sätt att beräkna planeters banor. Där-
igenom återfanns planeten Ceres. 1807 utgav
han sitt andra stora arbete "T heoria motus
corporum Coelesrium", där han med stöd av

N ewtons gravitationslag utvecklade metoden

' \
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C. F.
Gauss
matematiska
formel.

att på enklaste och mest noggranna sätt beräk-
na banorna för varje him lakropp i värt solsys-
tem.

Geodetiska spörsmål ledde Gauss rill

grundläggande studier av teorien för kurvor
på krökta ytor. G auss stud ier här har varit av

väsentligt värde förk artografien. H ans projek-
tion används än och flera svenska sjökort är
gjorda i G auss konforma projektion .

Cook

Ingen sjö- eller lant mätare kan göra Captain

James Cook (1728--79) rangen stridig som
den genom tiderna mest framstående av dem
alla. Cooks karriär är i många avseenden un ik.

Cook började sin bana inom handelsflot-
tan men när kriget mot Frankrike bröt ut
1755 s6kt e han sig frivilligt rill den engelska
örlogsflottan för att slippa bli pressad, detta

barbariska sätt på vilket den Engelska flottan
rvingade människor att tjänstgöra ombord på

sina farty g.
Vid operationer i Sr. Lawrencefloden 1759

lämna de Cook värdefulla bidrag vid farvatt-
nens upp lodande. Ö verordnade fick upp ögo-
nen för hans kapacitet. H an studerade astro-

nomi och navigation framgångsrikt. D etta

medförde att han utsågs an leda en sjömät-
ningsexpedition till farvattnen kring N ew-
foundland och Labrador. Resultaten från ex-
peditionen gjord e honom känd inom veten-

skapliga kretsar.
Royal Sociery utsäg 1768 Cook att leda en

av sällskapet utrustad vetenskaplig expedition
rill T ah iti fr att göra vetenskaplig a observa-
tioner vid planeten Venus beräknade passage
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A. Tasman,
hans karta
1642.
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J. Cook,
H.M.S.
Endeavour,
hans karta
1769.

över solskivan 3 juni l769. Sedan detta upp-
drag fullgjorts sattes kursen mor N ya Zealand,
där han sjömätte dess kuster och bland annat
korrigerade A T asmans karta frän 1642. D r-
efter fortsatte han rill Ausrralien där Botany

Bay up pmättes.
U nder Cooks andra resa 1772- 75 med

"Resolution" och "Adventure" var expeditio-
nens huvuduppgift att söka efter land söder
om Australien "T erra Australis Incognit a".

Cook blev den förste som seglade runt  Anta rk-
tis. D ålige väder gjorde att han ald rig såg land .
Äran härav tillkom mer den ryske amiralen T h
Bellinghousen. Cook nådde 71 °1 O' S när han

rvingades vända. På återresan upptäckte han
N ya Caledonien och kringseglade N ya H ebri -
derna. Efter ett besök på N ya Zealand upp-
täcktes Syd G eorgien och Sydsandwichöarna.
Med denna resa vederlade Cook teorien om
en med Australien sammanhä ngande konti -
nenr.

H uvuduppgiften på den tredje resan

1776- 79 var att finna nordvästpassagen med
utgängspunkt frän Silla H avet. Cook äter-
upptäckte H awaiiöarna, seglade genom Be-
ringssund men stötte på en isbarr iär på
70%4 1'N och rvingades återvända. H an kart-

lade under sina resor alla områden han seglade
genom , även vissa delar av C alifornien. Cook

omkom på H awaii i strid med infödingar om
en stulen skeppsbät.

Vid äterkoms ten 177 1 efter första resan
hade Cook förlorat 30 man av 85. D etta
ansågs dåförtiden inre särskilt anmärkn ings-
värt men väckte hos Cook ett djupt inrresse att

förbättra hälsotillständet ombord främstmot
skörbjugg. D e många extra förnödenheter
såsom malt, surkål, morotsmarmelad och an-
nat som Cook hade med sig på sin andra resa
fick den effekten att han under den långa och
svåra resan bara förlorade en man av 118.

Cooks kartografiska arbeten är un ika om

man tänker på de primitiva hjälpmedel han
hade till sitt förfogande. Än idag är många av
hans kartor användbara och tillförlitliga. O m
man rill detta lägger det positiva resultatet av
hans arbete att förbättra tillvaron för sina
sjömän måste man säga att C ook är en av de

verkl igt stora.

$1.30

Cooks karta över Nya Zealand 1769,
H.M.S Endeavour.

Gutenberg
Der kan naturligtvis synas lite malplacerat att

ta med Johann G utenberg (1395- 1468) i en
art ikel om historiska kartor. G utenberg har
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inre gjort några kartor men han har genom sin
uppfinning löst problemet att från en original-
karta på ett enkelt sätt och uran större tidsut-
d räkt fa fram erforderligt ant al kopior for
praktiskt bruk , vilket inre minst för sjöfarten

har varit av oskattbart värde. Sjökorten ut sätts
genom sin hant ering för srora skador av varren

och måste ofta förnyas.

Instrument
Att bedriva kartografiskt arbete med enbart
ögats hjälp är alltför osäkert. Ö gat måste kom-
pletteras med tekn iska hjälpmedel. Behovet

av dessa är olika rill sjöss och rill lands även om
en del är gemensamma. Behov av en särskild
platt form för arbetet saknas rill lands, rill sjöss

är ett fartyg en förutsättning.

Columbus
Santa Maria.

G a I
{ 'ISLA NDS ER }

I

H.M.S Vidal,
modernt
sj ömätnin gs-
fartyg.

U nder tidernas lopp har ett stort ant al typer
använ ts, från ekan i grunda skärgårdar rill

stora oceangående fartyg. Columbus använde
"Santa M aria", Cook "Endeavour" och "Re-

solution" samt frän vär tid finns H. M. S. Vi-

dal.
Forntidens navigatörer seglade om dagen,

styrde från udde rill udde. Klara nätter kanske

24

Compassros,
portolankarta.

de styrde efter stjärnor. D en nya tidens upp-
täckter blev möjliga först sedan man facttill-
gång rill sjödugliga fartyg och magnetkom-
passen.

Vem, var och när kom passen uppfanns är
okänt . Kineserna tillskrivs uppfinningen. N u-
tida forskning gör gällande att vikingarna
använde magnetiskt järn inbäddat i trä. D är-

igenom blev det möjligt att med viss nog-
grannhet sätta kurs utan hänsyn till m issvis-
ning och deviation. H ärifrån är steget dock

långt rill dagens gyrokompass.

r·································HYDROGRAPHI UE INTERNATIONA LE i
c ·u.

El a ' }

f ----=c=-=..;, :; 0

!.J
Djuplod, dj upsiffror, dj upkurvor.

Handlodet är det äldsta navigeringshjälp-
medler. D et används i grunda farvatten och

har en smäcker hamplina uppstucken på varje
meter till vanl igen 50 m längd . På större djup

används djuplod,där linan är uppstu cken med
olika märken på var 10 m. D er finns också

olika former av trycklod.
T itan ics undergång föranledde två forskare

att söka konstruera en apparat som varnade
for isberg genom att skicka ut ett ljud som gav
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Jakobsstav.
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Armi/larsfär
1687.

eko mot isberg. Försöket misslyckades. Upp-
finnarna Beh m i T yskl and och Fessenden i
U SA konstruerade en apparat som kunde
mäta djupet under et fartyg. D agens ekolod

mäter djup med en cm noggrannhet.
D e viktigaste instrumenten i äldsta tider

både till lands och till sjöss var de astronomis-

ka. D e användes för att bestäm ma stjärnornas
koord inater och deras variationer.

Armillarsfären användes för att bestäm ma
tim vinkeln och del<linationen. D en utgjordes
av en cirkel, som var fast och parallell med
ekvatorn och två andra, som stod vinkelrätt
däremot, den ena fast i merid ianens plan, den

andra rörlig omkring världsaxeln. Den rörliga
cirkeln bestod av två koncent riska cirl<lar.
D en inre kunde vridas omkring cent rum.

Di opterinrättni n gen fästes ute fter en diame-
ter till den inre cirkeln.

H ipparchos (ca 190- 125 f Kr) beskrev

astrolabium.  Det är avsett att bestäm ma stjär-
nornas längder och bredder. D en är i allt
väsentligt lika armi ll arsfären. D en har endast

de förändringar som krävs för att bestämma
koord inater i ekliptik ans system och inte i
ekvatorns system.

Jakobsstaven beskrevs första gången av L
Ben Gerson (död 1344). Den består av en
längre, graderad stav och en mot denna vin-
kelrät, skjutb ar m indre stav. N är den använ-

des hölls den graderade staven horisontellt,
nollpunkten sattes vid ögat, den m indre för-
sköts så att dess ändpunkt räckte den punkt

som syntes.
D å man kände den mindre stavens längd

och det delstreck, där den fästs kunde man
beräkna höjdvinkeln. Staven användes rill en

början vid geodetiska mätningar. D en kom
genom M Behaim ca 1472 i bruk rill sjöss, där

den behölls in pa 1700-al et, dä spegelsextan-
ten kom i mera allmän t bruk.

Sextanten är ett vi nkelmäm ingsi nsrrument
som hålls i handen under observationerna.
D en består av en kikare och två speglar, en fast

och en vridbar. Då bara den ena halvan av den
ena spegeln är försilvrad kan man i kikaren
sam tid igt se ett föremål i rikrning t ex solen

och ett an nat horisonten. Vinkeln mellan
dessa båda avläses på bågen. Man far då i detta
fall solhöjden . Sextan ten används fortfarande

vid sjömätni ng inomskär s och torde ännu in re
helt ha ersatts av radio navigeringshjälpme -

del t ill sjöss.

Sextant,
oktant, karta.

D essa instrument har haft sin berydelse för
at t bestämma latitu den. Med hjälp av höjd-
vinkeln har man på ett enkelt sätt kunnat med

godtagbar noggran nhet räkna fram latituden.
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Timglas 1600-talet, kronometer 1761.

O m det varit relativt enkelt att mäta latituden
även med prim itiva instrument har svärighe-
ten att fa fram en godtagbar longitud varit

betydande.
De tid iga sjöfararna skattade fartygets fan

med ledning av förflyttningen i förhållande
rill land , med ledning av dess bog - häckväg

eller med led ning av segelföringen. H andlog-
gen användes tillsam mans med ert "tim glas"
där sanden rann igenom på 30 sekunder.

Snabba fartyg däremot använde ett 15-sekun-
ders timglas. T imglaset tillskr ivs Lionardo da
Vinci.

Behovet av en säkrare tidmä tning till sjöss
förmådde är 17 14 de Engelska Parlamentet
att utfäs ta en belöning. 10 000  £  skulle den
fa som konstruerade ett ur med vilket man
under en sex månaders sjöresa kunde finna
longituden på 4 tidsminuter (en grad) när

eller 15 000  £ om felet ej översteg 2 2/3
m inuter eller 20 000  £ om felet uppgick rill
högst 2 minuter.

J H arrison löste uppgi ft en 1729. En kro-
nometer som hans son hade med sig på en resa
i ll Port Royal pa Jamaica 176 1-6 2 var vid
återkomsten rill Portsmouth felet  1  minut

Harrisons kronometer 1735.

54,5 sekund er. D ärmed hade säker bestäm-
ning av fartygets longirud uppnåtts. M ed den
snabbhet som alltid utmärkt myndigheter i
Sverige och annorstädes utbetalades priset
först 38 år efter det uppgiften lösts.

O m Mercarors framställning i en för sjöfa-
rande läm pad projektion för sjökort och
världskartor är väsentlig så är W Snellius
(159 1- 1626) gradmätnin g genom triangule-
ring banbrytande för såväl sjö- som landk arte-
ring. D ärigenom skapades förutsättningarna
för såväl tillförlitliga sjökartor som landkarror.

f 5 ms or e@ ?
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.---,.,.

itses& _ .!i
ak a.a.a.a.a.a. a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a4.4.a.aa,4a

Triangelnät i södra Spanien och
norra Afrika.

GTEBORG

GOTHIA 76
Stämpeln visar Vinga fyr,
triangelpunkt.

Idag har varje land ett nätverk av punkter

som är synnerligen noggrant bestämda. Rikets
Allmänna Kartv erk har ett stomnät av punk-
ter av första och andra ordnin gen. Lantmät e -

riverket, sjöfarts styrelsens sjökart ebyrä samt
varje stad har dessutom sina egna mätpunkter
som går ur ifrän stom nätet .

Som triangelpunkt av första ordningen
finns exempelvis Vinga fyr sedan 1850-taler

och Cape Campbell på Sydön, N ya Zeeland
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1938. Bäda används för m ätningar både rill

lands och rill sjöss.

G em ensamt finns en mängd instrum ent.

D er viktigaste nu är teodoliten , ursp rungligen

avsedd for att m äta horisont ala vinklar, nu

ocksä fö r vert ikala. D et är ett transp ortab elt

Inst rum ent.

Kartans historia

Kartans ur sprung förlorar sig i h istorien . Ing-

en vet när, var eller för vilket ändamål någon

fick den första iden att göra en skiss för
komm un ikation m ellan skilda platser. E tt vet

man em ellert id . Kartan u tvecklades hos

m ånga folk på olika håll i världen helt obero-

ende av varandra. Långt innan europeerna

kom rill Stilla H aver hade invånarna på M ars-
hallöarna sina "Stich charts" . T ah iti erna visa-

de sina geografiska kunskaper genom att för

C aptain C ook rita en karta.

Förcolumbianska kartor i M exico indik e-

rar vägar genom fotspår . C ortes reste genom

C ent ralamerika m ed hjälp av en kalikäkart a

ställd till hans förfogande av en lokal ind ian-

hövdi ng. M an vet genom upptä ckter att eski-

måer i ben skar ut exakta kustkartor liksom att

Incas i detalj hade byggt up p reliefkartor.

D et kan därför fin nas skäl att något beröra

en tidig karttyp frän M edelhaver. D et är ett

sjökort som är relativt väl företrä dd pä frimär -
ken som har en h i sto risk karta som förlaga.Jag

tänker på porrolankarran i det följan de kallad

portolanen .

Italienarna är portolanens upphovsmän.

U v eckl ingsgängen för dessas tillblivelse är

int e fullt klarlagd. Aven om de utvecklats i

nära samband m ed bruket av kom passen rill

sjöss, är det därför icke giver att de har kom -

passen arr racka för sin tillblivelse.

D e första portolanerna fick man kr ing

sekelskiftet mellan 12 och 1300-talen. D essa

uppvisar en kartbild av sädan noggran nhet att

de knappast kan ha tillkom m it uran äld re

förlagor. Kustl injerna och öarnas form er är

väsentl igt bättre än samt ida landkartor. Porto -

laner upprät tades först över M edelhaver. D e

ko m mer senare att om fatta även and ra om rä-

den . D e var gjorda för praktiskt b ruk och i

allm änhet pa pergament av fär-, get- eller

kalvskinn .

Portolanen är strän gt taget projekti onslös.

D en saknar matem atiskt und erlag av geogra-

fiska koord inater och gradnät. D en är över-

räckt av ett system av kom passrosor med en

16-stre ckad centr alros i m itten . Från denna är

kom passlinjer utd ragna till 16 runt om gru p-

perade birosor. Birosorna är i sin rur u tgångs-

punkter för ett liknande linjesystem. Portola-

nen är o rient erad i rättvisande N ord-Syd .

Klippor och skär markeras med ett kryss,

grundbankar m ed ett system av punkter.

Djupsiffror saknas. D e kallas också kom pass-

kartor.

Portolanerna behölls rills i m itten av 1600-

talet, även sedan gradi ndeln ing införts i

porto lane ns ram.

D er finns ett stort an tal porto laner bevara-

de varav bort ät ett hun dratal darterade före

1500. D e flesta är av italienskt ursp rung men

en del är katalanska. För de senare var M allo r-

ca cen trum för fram ställningen . D e katalan-

ska port olanerna uppskattades m ycket av de

sjöfar ande.

Äldst bland de bevarade daterade port ola-

nerna är Vesconres frän 13 11 över M edelha-

vets östra hälft. U nder 1300-al ets förs ta fjär-

dedel upprättade da C ar ignono i San M arco-

klostret, G enua, den första port o lanen i vilken

Skand inavien finns med . Ö stersjön har lagts

ut nästan i ost-västlig riktning. Längden är

överd riven . Parallellt sträcker sig den Skandi-
naviska halvön som ett smalt band .

Professor P M esen bur g, Essen , har genom

ingående stud ier och med hjälp av datatekn ik

kun nat visa att en portol an frän 1449 av P

Roselli har inre m indre än 346 punkter iden-

tiska m ed ett m odernt sjökort över samma

om råde. Av särskild betydelse när m an återger

stö rre om råden av jorden är att hänsyn måste

ras rill den jo rdavrundning som gör sig gällan-
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de. M edelhavet är redan err sä stort omräde.
M esen burg har ku n nat konstatera att tecknar-
na av porrolanen gen den en vinkelrrogen
avbildn ing av det karter a de omrä det.

För framstegen inom kart ografiens omrä-

de har många olika organisarioner bidragir.
Exempelvis observatori er, lantm äteri- och sjö-
karteverk, un iversitet och rekn iska högskolor.
Av väsentlig berydelse är inrernarionella kon-
venrioner och överenskommelser. H är må
nämnas mererkonvenr ionen år 1875 liksom
att 0-meridianen skall gå genom G reenwich

O bservarorium.

Min favoritkarta
I varje frimärkssam ling finns err eller flera
objekr som ägaren uppskatta r mer än de övri-
ga. Får min del är dee en rörkarta,på engelska

Reed Map och på ryska Stab karten. En av flera
anledningar är an karran har en hel del an säga
oss. Som an inre all kultu r och all urveckling

kommir frän Västerlandet.
Enligt vissa forskare skall mellan åren

6 000 och 4 000 före K.risms folk från Asien
tagit sig rill Srilla H avers övärld ost om N ya
G uinea och Solomonöarna rill N ya H ebrider-
na. De har därifrän fortsatt österut via Fidjiö-
arna och Samoaöarna till T ahiti. D ir har de

under en rid scannar. D e har senare fon san
norrur rill H awaiiö arna, söderut till N ya Zea-
land och troligen österut till Påskön .

H ur kan <lena vara möjlig? D agens snabba
jepl an avverkar sträckan fran Papeete till
H onolulu eller Auckland på ca 5 1/2 ill 6
rimmar. En förklaring är an polynesierna
rid igr urvecklar en bra navigeringssysrem. D er

baseras på an i rropikerna srjärnorna vanligen
går upp på samma ställe i öster och sedan
nästan d irekt synes röra sig mor väsrer. M an
begagnade sig av en annan ledsrjärna att sty-

ra efter.
U rvecklingen av rörkart an beror på poly-

nesiernas behov av err navigeringshjälpmedel
under dager på Srilla haver med dess många

, - -

.# >
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Rörkarta, astrolabe.

ep , et,de, 25c
Marshall Islands
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Stich chart.

gånger låga öar eller aroller. D eras sikt b arhet

är därför begränsad .
G rundvalen f r kartan är err sysrem med

rör av bambu länkade med färger i vin . Den a

är den bas på vilken polynesierna läste de
förändringar i vågrörelsen som inträffar när
havsvågorna närmar sig öarna. lnrensireren

och riktn ingen beror på öns storlek, vägl äng-
den, öarnas form samt havsbottens utseende

rum ön.
D essa skilda aspekrer av vågrörelsen försåg

navigarören med de uppgifter han behövde

för att bestämma sit läge. Jag kan bara konsta-
tera att <len a är den ovan ligasre kan a som
navigarörer använt . I karran kan man inre

ident ifiera öarna. Kvalificerade gissningar gör
gällande an dee rör sig om Swallowöarna i
Sankt a C ruzgrupp en. N ågon säger kanske;

tror D u pä dett a?
M in svar är ett obetingat ja. Av egen

praktisk erfarenh et är jag ganska säker an på
grund av vågrörelsen känna igen årminsrone
v ä platser; in lopper rill H udiksvall mellan
H ornslander och Agö same norr om Landsort
i Srockholms södra skärgård . På dessa platser

beter sig err djupgående farryg på en specielle
sätt helt beroende på de stora skillnaderna i

djup.
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Världskartor och jordglober

N ästa frimärke gör det även for ett vant öga
svårt att upptäcka något gemensamt med den
nutida framställningen av jordklotet.

Der är Mahmud al Kashgarisvärldskarta ca
1072. Vad man fäster sig vid är de starka
färgerna. Kartan spänner över ett så stort
område som från Levanten till Japanska öarna
i ost- väst samt från Sibirien till Ceylon. Cen-
tralt belägen är T urkestan.

TURKiYE CUM HUR]YETi o s7 A

ULUSLARARASI
KiTAP YILI

DIVANU LUG AT- IT TURK 10 72 - 1972

i
10 0
K U R U $

Kashgaris världskarta cirka 1072.

Kashgari använde arabiska för att identifi e-
ra decal jer, i övrigt färger. Berg med rött, städer
och byar med gula prickar, stepper och öknar
med lätt gult , floder och sjöar med blågrönt,
flodriktningar med blågrått . H ans kartskiss är
gjord med stor noggrannhet. N otera
rill exempel hur han placerat Aralsjön i förh l -
lande till Kaspiska havet och rill Bajkalsjön.

På Kashgaris rid dominerade Karkh anidy-
nastin. De hade två huvudstäder, Balasaghun
vid floden Issik-kul i centrum av kartb ilden;
Kashagar rätt syd om Balasaghun på andra
sidan om T ien Shan. Balasaghun hade samma
stora betydelse for turkarna som Jerusalem for
de kristna, judar och muslimer och som Delfi
för grekerna.

O m Kashgaris karta är svår att tyda så är
Muhammed al ldrisis (1059- 1164) lättare.
Idrissi blev är 1139 kartograf hos Kung Roger
av Sicilien. H errarna samarbetade och fram-
ställde en omfattande geografisk avhandling
komplettera d 1 154 med en stor världskarta av

Idrissi med text på arabiska, ett verk på 70
blad. En förkortad upplaga kom 116 1.

Frimärksbilden är lätt att orientera till nu-
tid. Den ger oss en utmärkt bild av Idrissis
uppfattning av världen och vad man kände till
pa 1100-taler.

Man bibringas uppfattningen att Indiska

K.S.A. äy a9il l @yellitlall

Al ldrissis
världskarta 1154.

Oceanen är ett innanhav. Arabiska halvön -
nu så aktuell - Persiska viken, Akabaviken,
Suezdeltat, N ilen, Medelhavet, M aira, Kas-
piska havet är lätt igenkännbara. Även Kana-
rieöarna och England finns med. Svarta havers
utlopp är jämfört med våra dagar överdrivet.

Jag har inledningsvis sagt att CARTA
MARINA var ett mästerverk. Det omdömet
kan näppel ig en sägas gälla riksäppletf r än  häf-
tet riksr e galierna som gavs ut 197 1.

Riksäppler tillverkades 156 1 f r kröningen
av Erik XIV. Denne bestämde att äpplets yta
skulle graveras som en jordglob, ett val som
med säkerhet betingas av att Erik XIV var
synnerligen intresserad av geografi.

Arbetet gjordes av Cornelius ver W eiden,

Riksäpplet,
a«a«au+a«aaal varldskarta 156 1
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en skicklig flamländsk guldsmed som bodde i
Sverige sedan 1551. Graveringen av de karto-
grafiska delarna anförtroddes Frantz Beijer,
Antwerpen. Skälet härför antas vara att Ant-
werpen vid denna rid var världens kartografis-
ka centrum.

Eriks önskan förverkligades knappast på
det sätt som Erik tänkt. Bland misstagen som
Beijer gjorde må nämnas att Medelhavet för-
lades rill Indien med Gibraltarsund i Indiens
bergstrakter. Indiens floder tömmer sitt vat-
ten i Nordafrikas sand. Röda haver strömmar
i nordost rill sydvästlig riktning rill östra Ara-
bien. Beijer gjorde i alla fall sitt bästa att
förändra Europas, Asiens och Afrikas geografi.
För Beijers hälsa var det lyckligt att han inre
kunde nås av Erik.

Canada utkom 1898 med "Imperial Pen-
ny Postage' , ett frimärke som visar det Brittis-
ka Imperier. I kartan har imperiet lagts in med
rött . I första editionen har havet en gråaktig
färgton. En sådan fadäs accepte rades givetvis
inre uran i nästa upplaga hade haver sin natur-
liga blå färg. Kartan gjordes i Mercators pro-
jektion.

\ %;- • ; : ,. • .  1• ,

E}, ± s s > u s . gth# rrirrrr r r r zyl
at4 a. a..a.a

Brittiska
Imperiet 1898,
Me rea tors
proj ektion.

Stadsplaner
Lät oss förflytta oss frän den stora världen till
den lilla, från världskarta i ll stadsplan. Och rill
ett nu (mars) högaktuellt område. T ill Bagh-
dad.

Abu Jafar al Mansur blev kalif 754. H u-
vudstad var Kufa vid Eufrar. Efter några år
flyttade Mansur huvudstaden ca 25 mil upp-
ströms rill T igris västra strand. Här grundades
762 en stad som kom att bli den muslimska

världens främsta och även den egendomligas-
te.

Med aska utformades cirkulära linjer med
ca 2 815 m diameter. Bomullsbollar dränktes
med nafta och antändes. Sa fick man platsen
för de dubbla vallarna. Strax innan för denna
cirkel byggdes en tredje vall. Alltsammans
omgavs med en djup vallgrav.

Mansur kallade sin nya huvudstad för
Medinet-es-Selam (frälsningens stad). För ett
årtusende sedan var det den muslimska värl-
dens huvudstad, känd för sin konst och kul-

Baghdad,
stadsplan
cirka 785.

tur. Baghdad nädde sin absoluta höjdpunkt
under Hamn al Rashids kalifat (786- 812).

När det irakiska postverke t 1962 skulle fira
1 000 års minner av den runda staden hade
man tillgång rill en kartografisk rekonstruk-
tion baserad på skrifter från Jakubi och Ibn
Serapion. Dessa levde omkring 100 år efter
Harun al Rashid. De har i sina skrifter lämnar
noggranna beskrivningar från olika delar av
Baghdad. Särskilt hos Serapion finns en god
överblick av det högt utvecklade bevattnings-
systemet, som nådde alla delar av staden.

Planen som återges på frimärket kommer
från  Le  Strang e's "Baghdad during Abbasid
Caliphate utgiven i Oxford 1900. For över-
skädlighetensskull harden beskrivande tex ren
avlägsnats men i övrig finns nästan alladetaljer
med från originalet.

Spanien kom 1971 ut med ett frimärke rill
minne av att det var 2 000 år sedan staden Za--
ragoza grundades. Kartan härleds från "Plano
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de Caesar Augusta". D en om fattar det omrä-
de som romarna befäste i slutet av första
århundradet före Kristus. T oro och T eatro är

platsnamn , Rio Ebro och Rio H uelva är lärt
igenkända. Pilar är en förkortning. Pre Piedra
bron förbinder Zaragoza med förorten Alta-

bas som byggdes i m itten av 1400-al et. La
Lo nja är från medel riden och anses som renäs-
sansens bästa arkitektur.Dä var det H ertig ens
av Lunas palats, nu är det säte för hovrätten.

I värt näromrä de finn s ett fint exem pel pä
en tid ig plan. D er danska kungariket firade
1953 sitt 1000-ärs jub ileum.

Tilljubileet gavs det ut flera frimä rken . Et
visar grunden rill T relleborgs vikingaborg på
Själland. Planen baseras på arkeologiska fynd

Zaragoza,
stadsplan
cirka 100 f Kr.

Trelleborgs
vikingaborg

« a «-a 4 4 « 4 + a « « a a Cilka 96)

några år tid igare. Även några stäm plar finns
med sam ma motiv.

En väsentli g del hos dett a primiti va för-
svarsverk är ett runt skyddsvärn, mer än tre

merer högt och ca 20 m tjockt vid basen.
Värnet har fyra öppningar på samma avstånd
från varandra motsatta öppningar. T vå svaga
vinkelräta linjer går vardera i motsatta öpp-

ningar. D er är plankbelagda vägar ca 133 m
långa.

Arkeologerna fann till sin förvån ing att
borgen är an lagd efter ett regelrätt matema-
tiskt mönster. Romarnas mått 1 fot= 11 1/2
rum har använt s som enhetsmätt. Samma

precision har iaktta gits vid utgrä vning av tre
andra vikingaborgar, Aggersborg och Fyrkat
på Själland samt N onnenbacken på Fyn.

Vetenskapsmännen är oense om orsaken

varfö r ett stort antal krigare förlagts till dessa
borgar. En uppfattning är att Sven T veskägg.
Knut den Score och H ardekn ut, vars reger-

ingsperioder sträckte sig från ca 985 till 1042
hade dem anställda för attacker mot anglo-
sachsarna. Varken fynden eller fyndens ant al
ger belägg för en sådan tolkn ing.

Ytterl igare en plan finns ätergiven pä fri-
märke som avser dåtida danskt, numera

svenskt territorium . Ascencion gav 197 1 ut

ett frimärke rill minne av den danske ast-
ronomen T ycho Brahe (1546- 160 1). Fri-

märket visar en plan över Uranienborg, en
kvadrant och en supernova. M arkplanet, som
finns på frimärket, fanns ursprungligen som
en hörnvinjett i G Brauns karta "H ven, T y-

phographia Insulae H uenae in celebri Porth-

mo Regni D an iae quem Volgu O ersunt
vocant som gavs ut i Kl n 1586.

Frimärket visar att observatoriet var inne-
slutet av en fyrkantig vall vars hörnpu nkte r

sammanföll med kompassens kard inalstreck.
V alien var 5 1/2 m hög och 75 m räknat från
hörn rill hörn.

Uranienborg, observatorium, plan,
kvadrant.
Cassiopejas stjärnbild.
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U nder 2 1 års rid utförde Brahe observatio-
ner främst av månen och planeterna. Han
lämnade Ven 1597. H an kom rill Prag 1600
där han fortsatte sina arbeten rill sin död. J
Kepler sammant räffade med Brahe och fick
efter dennes död överta Brahes observationer.
Dena ledde rill att Kepler upptäckte de två
lagar som är förbundna med hans namn.

Cuenca införlivades med Ecuador 1557.
400-årsminner firades med ett frimärke med
en sradsplan från denna rid. Planen visar med

--··········---- --l l l .3. "
83 ) -JE3
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Cuenca
stadsplan
1557.

all önskvärd rydlighet att indianerna i Syd-
amerikas högland redan i mitten av 1500-talet
hade en stadsplanering värt nam net. Vi i vår
avkrok av den stora världen har i detta avseen-
de varit efterblivna.

Juan de Pemintels och Diego de H enares
sradsplan över Caracas i Venezuela har sin
egen h istoria.

Pemint el var provinsguvernör 1578, elva
år efter det Caracas hade grundats. H an lät
göra en grov skiss av staden, återgiven på
Venezuelas frimärke. Caracas bestod av 24
kvarter, varav 19 var bebyggda. U nder planen
finns antecknat att gatorna var 32 fot breda,

Caracas stadsplan, Pemin tel 1578.

JI  ...... ....

+ n o. aaa«aaaaaa4a.a.a.aa.a.a.a.atad
Caracas stadsplan, de Henares 1578.

till vänster på planen att varje hus var på 70
yards2• Pemintel sände kartan till den spanske

kungen julaf on 1578.
Henares grundade Caracas. Hans karta är

i nästan varje detalj lika Pemintels. Det är väl
knappast orätt att dra slutsatsen att Pemintel
låtit kopiera H enares plan. O riginalet till den-
na finns att beskåda i det indianska arkivet i
Sevilla.

Det finns åtskilliga frimärken som visar
historiska stadsplaner, fort och bebodda be-
fästningar. Der är däremot tunnsått med
stämplar. Det finns några från Danmark som
visar T relleborg, en från Göteborg och två från
Ö sterrike.

Stämpeln visar
KATOR ch FRI " RKENl 3 oteborg stadsplan
C E O 18so-aiet
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Innsbruck stadsplan av P. Anich 1770.
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Europa

Vår kulturs vagga har stått i G rekland . D et är
därför mot i verat att en pseudo karta utförd i

antik stil pa ett frimärke frän G rekland fär
inleda detta avsnitt .

Samas, karta
i antik stil.

En följd av att romarna besegrade Kartago
i det första Puniska kriger(2 6 1- 24 1 fKr) blev

att Romarriket från att ha varit en land makt
nu också blev M edelhavets ledand e sjömakt.
Från riden ca 200 FKr fram rill väldets bröts

ca 900 fanns dee romerska legioner överallt i

M edelhavsområdet.
D etta har satt sina spari kartografien.

Rumänien gav 1975 ut ert frimärke rill 1750-
års minner av bosättnin gen av dacierna i Pe-

lendava och 500 är av staden Crai ovas grun-
dande.

Frimärkets förlaga har tagits fränen kopia
av en romersk vägkarta som gjorrs på 12- eller
1300-raler. Kejsar T rajanus gav år IO1 sina

fältherrar order om att besegra D acia och
inlemma befolkn ingen i det romerska väldet.
D er cog fern år att besärra D acia.

Frimärker visar en romersk stödjepunkt
vid namn Palendara (Pelendava) frän år 225
inom vilket staden C raiova uppförd es 1475.

D e romerska vägkartorna överarbetades rid
efter annan. Man vet at den avb ildade kartan
har överarbetats efter Skyterfälttä get. Efter
segern är 106 inlemma des befolkn ing och

bildade den erniska grundvalen för Rumäni -

en.
Karto ri ginalet upptäckte s i ett bayerskt

kloster av K Celte s, biblio tekarie hos kejsar
M axim ilian. D er överlämnades av denne rill
den ryske human isten Peuting er i Augsburg
som hade en samling av äldre kartor. På detta
sätt blev han känd som "T abula Peuti ngeria-

,,
na .

Frimärkets avsnitt var en del av provinsen
D acia. D er kom mer ifrån ett större verk som

är int e m indre än 682 cm långt och 32 cm
höge. D er är indelar i 12 sekt ioner varav 11
med fördel kan beskådas inationalbibliotektet

i W ien . I kartan finns inre mindre än 3 300
mil itärstationer, 600 ortsna mn. Den visar

landsvägsförbindelserna i imperier och om-

spänner int e mind re än IO000 mil. Det väg-
när som frimärket avbildar är en liten del av

detta.
H ur har man kunnat mäta vägarna med

en sådan noggrannhet? D er är väl inte osan-
nolikt att romarna använde sig av en trum-

vagn. Den vagn som ses på frimärket visar hur
vägar mättes i Kina under C hi ng dynastin. I

princip tord e det inte skilja sigalltför my cket
mellan dagens mätmetod i bil och C hing-

dyn astins sätt att mäta.
Redan 1976 kom Rumänien med en ny

utgäva med en hi s torisk k arta. Som bakgr und
rill en varg finns en karta över om rädet Buzau
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Kinesisk trumvagn, chindynastin.

frän cirka 376 . Pä denn a karta äterfi nns för
första gängen namn et Bucure sti, Rumän i ens
nuvarande huvudsrad.

Postry tta ren 1990 sid 4 1 lämn aren uttöm-
mand e redogörelse for vikingarnas färder rill
G rönland och Vinland. Deras resrutter om-

kring 800- 1050 fins ätergivna pä et frimär-
ke från Island , även det avbildat i arti keln.

l bilden finns utöver Island, Färöarna, nor-

ra delarna av Irland och Skott land , de västli-
gaste delarna av Sverige, N orge, D anmark och

T yskland medtagna. Kartan är relativt stilise-
rad , varför dert är svårt att härleda den rill ett
specifikt kartverk. D en företer vad gäller Ir-
land , Skott land, Färöarna och Island godtag-
bara likheter med bröderna Zenis karta från

1553 0ch O rtelius frän 1573. 1 övri gt saknas
likheter.

T idens förlopp visar att im perier uppstått
och fallir. En del av dessa har existerar så kort

rid att de idag knappt är kända. Existensen av
ett sådant kortlivat rike visar Tjeckoslovakien
med en utgäva 1963. Frimärket talar om att
det är 1100 år sedan Stor-M ähren bildades, en
stat som en gång hade forursärrningar att bli en
stark slavisk stat m itt i Europas hjärtl an d.

Detaljern a i Stor-M ährens tidiga historia är

äml igen vaga. De härleds frän 500-talets se-
nare hälft. Slaver invandrade då från öster och

förd rev lom barderna. De kallade sig själva for
mäh rer. D e gjorde någon gång und er 840-
taler anspråk på full självständ ighet und er
kung Mojmir. D enne är den förste kung som
historien känne r. M ojmir eftertr ä ddes av Ra-

tislav som syrd e M äh ren 850- 870. Ratislav

skapade en allians med Bulgarien och med
kejsaren i Konstant inopel.

Ratislavs bro rson konspirerade mot Ratis-

lav 870 och överläm nade honom till Louis II.
Källorna är oense om Louis mördade Ratislav
eller stack ut hans ögon och sedan överlämna-

de honom till ett kloster.
Brorsonen, Svatop luk, blev kung. H an

korn i delo med ryskarna som drev ur honom
ur lander. Utom M ähren innefattade rike t
Opa va och T eschen, Böhmen, Nitra, nedre
delen av Pannonia och den slaviska provinsen
Elbe, som sträckte sig från Magdeburg till

Krakow. Det Stor-Mähri ska riket anfölls av
Ungern och bröt samman. D et varade 50 är.
D e fysiska detaljer som finns på frimärker

baseras på moderna geografiska kunskaper.
N am nen i kartan är de som användes på
Ratislavs tid. En del finns fortfarande, andra är

spårlösr försvunna.

IIII II

Mähren cirka 870.

Mähren. Polen,
Ungern av I. Danti
1583.
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Även Vatikanstaten firade sina förb indel-
ser med Mähren . Frimärket har ett kartogra-
fisktutföran de som tagits från en ovanlig källa.
Mähren och U ngern samt Polen är en abstrak -

tion fränM appomun do Vaticano av Ignacio
D am i 1580- 83.

Cypern har varit bebodd sedan feniciernas
och grekernas tid . Ö ns första kända invånare
är hetite rna vilka fanns där 1400 f Kr. De
har också gett det namn på ön "Kitt im"
vilket var känt av fenicierna och hebreerna.

G rekiska invandrare kom till Cypern om-
kring 800 f Kr.

D et är därför kuriöst att varken Mercator
eller Blaeu på sina kartor lyckats särskilt väl
med att fa någon högre grad av precision av
öns form . Cypern gav 1969 ut tvä frimärke n
for att fira den första Int erna tionel la kongre s-
sen för cypriotiska stud ier. Mercators karta är

frän 1590, Blaeus frän 1635.
Bristerna i karrverken märks mest på öns

östra spets. D en har gjorts betydligt kortare
och bredare än den är i verkligheten . Mercator
lånade antagligen for mycket rill sin karta från
sådana som gjorts i Rom eller Venedig. D essa
härleds till venezianska arbeten under den
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Cypern 1703 av Dappers.

Cypern 1635 av Blaeu.

turkiska tiden . Mercator har lagt ut Cypern i
d irekt ost-västlig riktning som placeringen av
nam nen i de fyra väderstrecken visar.

Blaeu avslöjar ett bättre grepp i den geogra-
fiska dispositionen som man fatt und er 4 5 år.
En sak bör man emellertid kunna utesluta.
Blaeus karta har definitivt int e komm it till i
samarbete med turkarna. Deras fiendeskap
vid denna tid mot de kristna förhindrade varje

rekognoseringsmöjlighet av ön fränkarto gra-
fer från västra Europas kartcentr um.

G rekerna har haft starka int ressen på Cy-
pern. Efter det att England läm nat ön efter
andra världskriget blev ärkebiskop M akarios

statschef. H ela hans regeringstid blev en stän-
dig kamp mellan ä ena sidan den turkiska
minori teten - ungefär 20 % av öns befolk-

ning - som alltid opponerade mot hans styre
och ä andra sidan grekcypriotiska separatister
som ville ha en förening med G rel<land .

D etta änd ade 1974 med att T urkiet ocku-
perade öns östra del, ett tillstånd som fortfa -
rand e räder. D et innebar också att ca I 00 000
greker rvångsforflyttades från det ockuperade
området till västra delen av ön.

N är man känner till med vilken intensitet
det grekiska etablissemanget i Aten mo tarbe-

tade M akarios så är det magstarkt av det

grekiska postverket att efter M akarios död
I 977 ge ut ett fri märke med M akarios fram för
en kan a av Cypern.

Frimärksbilden kommer från en beskriv-

ning som finns i O lferte D appers "D escrip-
tion des Isles de l'Archipel et de Q uelques
autres Adjacentes dont les Principales son t
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Chypre , Rhodes, Cand ia, Samos, C hio . . .
som utgavs i Amsterdam 1703. En jämförelse

mella n de tre visar den kart ografiska utveck-
lingen som ägt rum under 110 år.

Idag vallfärdar rättrogna muslimer till
M ecka. Även kristna har haft sina pilgrim sfär -

der. De tog sinbörjan pa 330-taler till Palesti -
na. På 1120-talet reste dock fler p ilgrimer t ill
aposteln Jakobs grav i Spanien än till Rom
eller Palestina. Resmålet var Compostella.
Resvägarna var beroende från vilken del av
Europa pilgrimen kom. D e fyra huvudvägar-
na var Via T olosana för pilgrimer från Italien
och Provence; Via Pod iensis från Schweiz,

Burgund, Böhmen och M ähren; Via Lemo si-
na från norra T yskland samt Via T uronensis
för skandinaver, belgare, engelsmän och
fransmän från västra Frankrike.

D essa vägar finns inlagda i D iogo Riberos
"C ara Universalis" utgi ven i Sevilla 1529.

D en har reproducerats på ett spanskt frimärke
197 1 f6ratt fira det heliga året av Compo stel-
la. Av dess fyra vägar korresponderar tre med

en beskrivn ing från 1 I 20 aven p räst vid namn

Aymery Picauds.
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Pilgrimsvägar 1529
av 0 . Riberas.

D et andra frimärket har alla synliga tecken
på att vara häm tad från en hisrorisk karra, men
enligt officiella källor skall kartan ha gjorts
särskilt för denna utgivning. Frimärket visar

de två vägar som pilgrimerna kom in genom
rill Spanien. Den ena genom Roncesvallesoch
Pamplona - välbekant för tjurrusning ar ge-

nom stadens garor - den andra över Can franc,

Jaca och Javier.

Afrika

Få av Afrikas nuvarande stater var fria före

andra världskriget. De gam la kartor som finns
inom världsdelen har getts ut av Europeiska

starer eller deras kolonier.
Portugal kom 1969 med en karta med

Vasco da G ama s route till Indien 1497--99.

D e kurser som finns på frimärket baseras på
Amiralen Coutinhos forskningar. U tlägg-
ningen av gru ndma teri alet i kartan presente -

ras med de pittoreska element som vanligen
fanns i dåtidens portugisiska kartor. Detaljer-
na består av blommor, djur och andra typiska
detaljer för de landmassor som återges. Land-
massornas form var huvudsakligen okända för
kartografer på da C amas rid .

Vasco da Gamas route 1497- 99 till Indien.

Van Linschoten (1563 16 10) reste redan
som 20-äring till Ind ien där han bodde i Goa,

dä cent rum för det Portugisiska väldet. Pa
vägen till Ind ien stanna de farty get i M ozam-
bique i två veckor. På denna korta rid hann

Linschoten med inre bara att kartlägga den ö
som återfinns på frimärket uran även göra en

mängd andra värdefulla iakttagelser. H an
fortsatte med detta under sin vistelse i Goa och
på andra platser i Asien. N är han återvände
efter nio år i ll Portu gal hade han skaffar sig en

stor mängd material om länderna i Fjärran
) stern.
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Detta publicerade han på holländska i
Amsterdam 1598 under titeln "N avigatio ac
Itinerarium . . . Ind iam D escriptiones". Ett
av de kartografiska bladen är hans karta över

M ozambique.

Mozambique
1598 av van
Linschoten.

De informationer som C olumbus och
hans efterföljare medförde, försedde kartogra-
ferna, främst i Span ien och Portugal, med ett

score material om tidigare icke karterade om-
råden. Åtskilliga av de kartor som gjordes

under denna tid har kommit att betraktas som
mästerverk i sitt slag, bland dem Albert ina

Cantinos plani ssfär.
M an skall veta att hans "Carra da

N avigar . . . in le parce de l ' Ind ie" inte gjorts

av Cam ino själv. Att kartan bär hans nam n
beror pä art Canti no beställt kartv erket men
dess rätte upphovsman inte har kunnat be-

stäm mas.
Kan an har kommi t till på följande sätt.

150 1 bodde Cam ino i Lissabon. H an var

italienare, hemlig agent åt H ert igen av Ferrara
d ' Este. I brev rill d ' Este berätt ade han om de

up ptäckter som nyligen gjorts av G aspar Cor-
tedal kring N ewfoundland. Brevet väckte
d ' Estes intresse och Canti no fick ord er att

söka fa fram en kan a som visade Corredals

upp täckter.
D en portugisiske kartograf som Cam ino

gav uppd raget att framställa den önskade kar-
tan gick längt utö ver herti gens önskemål.

Kartografens arbete sammanfattar den dä
kända världen och innehåller all den informa-
tion som vid tidp un kten fanns tillgänglig i

Lissabon över de allra senaste upptäckterna i
Amerika, Afrika och Asien. D er är denna

planissfär som Port ugals postverk haft som
källa vid utgivningen av Kap Verdes frimär-
ken 1968 i ll m inne av Cabrals födelse 500 år

tidigare.

Kap Verde tagen från Cantinos
planisfär 1502, porto/an.

Seychellerna är en ögrupp i Indiska O cea-
nen dit svenska turister med nöje åker för att
slippa dee vidriga klimat som vi hemsöks av
under den mörka årstiden. N ägon strategisk
betydelse har knappast ögruppen nuförtiden .

D en forna Britt iska kolonien gav 1969 u
en serie frimärken rill m inne av sin ärorika
histo ria. Ett av dessa visar en karta från "M are
Indicum av italienaren Cesanis är 1574 .
Cesanis var kartograf. H an framställde bland

an nat en sjökortsportfölj över Medelhavet.
H ans karta över Indiska O ceanen baseras på

arbeten från portugisiska kartproducenter.
D etta gäller allt utomd en asiatiska kustlinjen
från Röda haver rill Indiens sydspets. D etaljer-
na i den sisrnämnda delen rycks följa de
gissningar som rådde bland vissa geografer
före den portugisiska ankomsten till Ind ien.

Att geograferna tvingades gissa berodde på att

C
S EYC H ELLES

Indiska
Oceanen av
Cesanis 1574.
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de muslimer som dominerade handeln på
sjövägarna mellan Indien och västern sam t
utefter den afrikanska kusten med kraft stäv-

jade alla försök för andra att skaffa sig erfor-
derliga informationer. D e västerländska in-
formationerna före da Gamas, Cabral s och

Albuquerques och andra efterföljande sjöfara-
re från områdena saknades heir. Seychellerna
har varit kända av portugiserna sedan 1502.

Frimärkets karta har tagits från en rysk
kopia av originalet med inskr iften "Carre S.

Aloysius Cesan is 157 1 nach dem original
T afel XXVIII Bibli o .N al Paris".

Asien, Arktis och Antarktis
Att sammanföra dessa under en rubrik bör
förklaras.

Såvitt man vet är Asien - kanske med
undant ag för Afrikas inre - den första del där
män niskan levt. I Asien har många kulturer

uppstä tt och sedan försvunni t. Spären i karto-

grafien som sedan reproducerats på frimärken
är få.Arktis och Antarktis är obeboeliga, sent

uppräckta och med fakarto r.
Der tillgängliga asiatiska utbudet av kartor

utgörs huvudsakligen av stadsplaner. H it hör
Singapores och Portugisiska Indiens utgi vna
frimärken. Likväl skall jag ta med en sådan
karta, dock frän T imor. Detta trots art det

enligt en stri kt definition inte ens klassas som
en karta.

Jag tar med den därför att sjömätaren ansäg
det vara en karta. Sjömätaren var en löjtnant
Bras Joaquin Botelho som i jun i 1834 kart-
lade D ili . H an kallade sitt verk fritt översatt for

hydrografisk plan av redden och perspektiv på
D ilis hamn på ön T imor. O riginalet finns i

--
, ..,1'1 q , Di/i, Timar av

Botelho 1834.

H istoriska Arkivet för militära affirer i Lissa-
bon.

O m Borel hos karta innehåller allt från D ili

är det tydligt art kolonin 1834 var relativ liren.
D en mäste ha varit än mind re 1769 d den

utsågs rill huvudstad på T imor, förmodligen
for dess fina hamn. Fi latel istiskt vill jag anmäla
att texten under kartan passar i en samling fel
och fadäser, därför att den hör rill ett annat
frimärke.

G Braun var en rysk geograf som tillsam-
mans med gravören F H ogenberg gav ut nägra
kartor i sex band. D e finns "Civitate s O rbi s

T erra rum". En karta över Indiska O ceanen,

Arabiska halvön, Persiska viken och Röda
haver finns med liksom Er itrea och Somalia.

G. Brauns karta
1572.

1985 hölls en importh andelsmässa i N a-
goya rill vilken gavs ur err frimärke med en

karta frän 1595.

Portugiserna var de första europeer som
kom rill Japan. D ärför blev det den portugisis-
ke kartografen L T eixeiras kan a som avbildas
på frimärket. Kartan finns i A O rrelius "T he-

aru m O rb is T errarum ", 1595 4rs upplaga.
T eixeiras karta blev sedan den kan a över

Japan som andra europeiska kartografer kom
att bygga sina verk över Japan på. En japansk

f latelisti sk förfa ttare har gjort gälland e att
den karta som T eixeiras baserade sig på var

err sjökort som föns till Port ugal av någon av
den japanska ambassadens ungdomar någon
gång mellan 1582 och 1590. Denna slutsats
sätts ifråga av andra som menar att T eixeiras'
utelämnande av ön H okkaodo och hans in-
räknande av Korea som en ö är två fel som
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1590 .

utesluter att en informerad japan vid aktuell
tidpunkt inom eller utanför ambassaden skul-
le gjort sig skyldig till detta. De anser det vara
mera sannolikt att skisser som gjorts av en
japan under den senare delen av 1500-talet
hade flutit upp bland annat i Florens och
Madrid och hamnat i Teixeira s' hand.

T eixeiras gjorde kartor under mer än fem-
tio år. H an var under slutet av sitt liv geograf
hos Filip II som vid denna tid hade ockuperat
Portugal.

T ill frimärksutställningen i Netanya 1986
gavs ut ett block som visar en karta över det
Heliga Landet. Enligt pressreleasen dateras
kartan  i ll  1578. O riginal et sägs härröra från
Gerad de Jode. Men varken tillägnan de Jode
eller årtalet är hela sanningen eller berättar
den inre hela historien.

Utförandet är en vacker miniatyrkopia av
en karta som finns som plåt IX i en Atlas av
den Anrwerpiske kartmakaren de Jode, pu-
blicerad 1578som"S peculum Orbi s Terrarum".

Gerard de Jode (1509- 159 1) etablerade
sig som bokhandlare 1547 i Anrwerpen och
fick 1550 tryckerilicens. Vi kan läsa frän Skel-
ton - författare av karthi sto riska standardverk
tillsammans med Bagrow - att Jode "was
practicing as engraver also before 1570, when
he received from Planrin (as royal pro totypo-
grapher) a priviliege certifying him (quoting
from Denuce) "expert et souffissanr en son-
diet at et still de tailler et imp rimer figures(en)
cuivre" . . . (his) firm was a very substant ial
one, engaged in the import, sale, copying,
engraving, and publication of prints, and
employing . . . some of the best engravers of
the day".

De Jode var känd för att ha publicerat
J acopo Gastaldis världskarta 1 5 55, Deventers
karta över Brabant1558, M usinus karta över
Europa 1560 och A O rtelius utm ärkta åtta
kartb lad över hela världen 1564 samt flera
andra.

Ort elius var en yngre konkurrent till Jode,
som 1570 framställde vad som har ansetts
vara världens första moderna atlas "T heatrum
O rbis T errarum" . I detta verk presenterades
många andra kartografers verk. Varje verk
om graverades ti 11 en enhetlig standard. Åtta år
senare gjorde de Jode samma sak. O rrelius
verk blev mycket populärt och gjordes i ett
stort antal upplagor, medan de Jodes kom i

2
+- ; "N;

De Jades karta över
Heliga landet 1578.

1578
map of t he

holy land
by ge rard

de  iode
1578
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endast två, varav den sista kom ur efter hans

död .

Frimärker baseras på err arbete av en rysk

matem atiker och kartm akare TillemanStella.

D enne har haft en stark päverkan på and ra

exempelvis de Jode och O rrelius. Stellas karta

1557 6ver Palestina blev prototypen för mo-

dern karto grafi över det H elig a Lander.

O rrelius omgraverade version av Stellas

kan a räcker om råder från N ildelrar rill kusten

av Phoencia. D e Jode valde err m ind re om rä-

de. D en räcker rill stö rre del det palestinska

ter ritoriet frän "D an rill Beersheba" eller från

ena änden rill den and ra. G raveringen gjordes

av bröderna Jan och Lucas van D eurecum .

Frim ärkets ur förande innefarrar allr i kar-

ran frän gradn är till grad nät i karrramen, alla

fary g, sjödjur, tornsp iror ere.

Ti ll den första Internati onella Arktiska

kongressen i Rom 198 1 gav M onaco ur err

frimärke, vars sjöko rt är en betydelsefull del av

uppräckt en och h istorien om den nordl iga

polarregionen . Kan an har en lång rirel på latin

och holländska. D en har den ho lländske kar-

tografen W illem Barents som upphovsm an .

H olländarn a utrustade 1594--97 tre expe-

d itioner m ed uppdra g att söka finna nordost-

passagen . Barents var m ed på alla t re som

kart ograf, navigato r och lots.

D en första expeditionen start ade 1594 .

D en nådde N ovaja Z em ljas nordosrligasre

pu nkt då den rvangs arr vända. D en and ra

expediririonen srarrade fö r sen t följande år.

D en u trätta de inget av värde. D en tredje

exped itionen som bestod av tvä fartyg lämn a-

de H olland i maj 1596 . D en nädde Spetsbe r-

gen d r farty gen skildes ät. D et farty g Baren ts

lotsade fastnade i isen , övergavs och m an

äte rvänd e i tvä livbäta r.

Barenrs dog strax efterät. D e överlevande

nädde Lappm a rken. D et är rroligr arr de över-

levande hade med sig Baren rs sista m anuskr ipt

sjökon rill H olland . I H olland sam mans täll-

des de med m an uskr ip t från de två tid igare

exped itionerna. D e graverades av Bapti sta van

Arktis 1598 av J. F. van Linschoten.

D eurecum och publicerades av J F van Lin-

schoeten i den nes l tineario 1598 .

U nder sin andra resa seglade C ook run t det

söd ra polaromrädet Antarkt is . C ook såg inre

land på grund av d im m a och dålig sikt. H an

var då bara ca 5 m il frän An tarkt is landm assor.

Ara n t illkom mer i stället den ry ske amir alen

T h Bellinghousen som i jan uari 1820 siktade

land .

130-ärs mi nner av Bellinghousen-Lazara-

revs exped ition firades m ed err frimärke med

Bellinghousens kan a från 1820 . Vid hem -

kom sten till Rysslan d läm nades kartan i l l det

ryska am iral i rerer, där den med sedvanlig ack-

uratess göm des och glömdes. 1970 firades

150-ärsmi nnet av exped itionen . I frimärker

finns också u töver fartygens roure även de

båda fartygen M irny och Vostok avbild ade.

Antarktis av Th.
Bellinghausen 1820.

Amerika

O m reproducerar äld re karnn arerial på fri-

märken från Asien och polarom rådena är

ringa så är däremot tillgången riklig vad gäller

Am erika. För arr läsaren skall kunna följa en
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kartografisk utveckling koncentrerar jag mig
på ett land, där man på ett bra sätt kan se hur
utvecklingen framskr ider till en allt mer verk-
lighersbetonad kartbi l d.

Jamaica utkom 1976 och 1977 med åtta
frimärken som alla har reproducerade kartor

som förlagor.
Den första har tagits från B Bordonnes

"Isolario" publ icerad i Venedig 1528. D et
enda igenkännbara i den kartan är namnet

Jamaigua. H ur som helst är det den första
tryckta kartan över Jamaica. M an kan emeller-
tid undra vilka källor som skapat denna un-

derliga form av öns yta.

WW» We WWo o er " WP P r r WWW"or

loth n tury . Ma ps

0
0 0
(J

l at . a t . tu t. a. d. . l t d..t. t t. t t. t. a t t it t t t t. a l t ee

Jamaica av B. Bordonnes 1528.

D et andra i serien återger T Porcacchis
karta frän 1576. H an var en ital iensk karto graf
som nämnda år gav ut "L ' Isolo piu famoso del

Mondo" i Venedig. D en kom ut i flera upp-

lagor under 110 år. O riginalet har mindre än
tio namn, varav två pä in föding sspräk et.

lamarica från Yamayca samt G uaigata frän
G uaguata (bynamn). Indianerna kallade byn

detta. D en var belägen vid mynningen av W ag

Jamaica av T. Porcacchis 1576.

W ater floden.Även de båda övriga som ej visas
här i bild visar foga likheter med landet. D essa

kartor har framställts under den tid då Spa-
nien ockuperade ön .

1977-års frimärken avbildar sam tliga kar-
tor från senare delen av 1600-talet. Framrill

den riden hade hänt en hel del. Bland annat

hade C romwells sryrkor påbörjat erövringen
av ön. 1663 hade den siste spanjoren kastats
ut och en militärregering satts upp. U nder
dess jur isdiktion fram ställdes en karta under
befäl av C aptain E H ickeringill. D et är lätt att
konstatera att kartan i all väsentligt bygger på

personliga observationer. Ö ns form stämmer
väl med verkligheten. Då mätningarna gjorrs

av en sjöofficer så är det naturligt att nästan alla
detaljer finns i havsbandet. Kartan publicera-
des 166 1 och kallas "J amaica Viewed".

J amaica roco r r »t ors

#ä
% r«

I
Jamaica av E. Hickeringi/1166 1.

I O gilbys frän 167 1 och Visschers från
1680 som ej visas här i bild har framsteg gjorts.

Särskilt O gilbys är d ragen med stor noggrann-
het. I den kartan finns ett ansenligt ant al

kulturella detaljer som saknas på frimärksbil-
den.

D er sista frimärket baseras på 'T he Island

of Jamaica" f an "Th e English Pilo t" fiärde
boken . D ess karta visar den bästa an passn ing-

en rill Jamaicas verkliga form än övriga nu
nämnda kartv erk. Särskilt många detaljer i det
inre av ön har inte tillkommit, men i kustom-

rådena har talrika platser fatt betecknande

ident ifieringar. T yvärr är en del så slarvigt
nerskrivna att de är svåra att läsa.
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Jamaica o cor er.t ors

Jamaica av Thornton 1689.

Flera andra frimärks utgivande länder i
Amerika har haft emissioner där man kan följa
urvecklingen under en längre eller kortare

period . British Virgin Islands utgäva 1977

visar fyra kartor mellan ären 1739 ch 1779,
Ant igua har 1967 och 1975 gett ut samman-
lagt sex frimärken. På dessa kan urvecklingen
följas frän Blaeus Atlas 1663, Seney 172 1,

Jefferys v ä frän 1775 samt en från 1973.
Falklandsöarna kom 198 1 med inre mindre

än sex frimärken som visade mätningar av

fransmän och engelsmän mellan åren 174 1
och 1779. Ej heller skall förglömmas Berm u-
das vackra serie frän 1979. M äni ngarna i
denna härrör från perioden mellan 1609 och

1740.

Australien och Stillahavsområdet
Jag har inledningsvis visar A T asmans karta
över N ya Zealand från är 1642 liksom Cooks

frän 1769 i samband med redogörelsen for
den sistnämndes storhet inom kartografien.

N är man undersöker frimärksutgivningen
inom regionen frapperas man av hur många
helsaker som utgetts under de fem sista åren
främst frän Australien.

M arshallsöarnas ugi vn ing har tillfört ett
flertal historiska kartor rill samlingen. Jag har

under rubriken min favoritkarta berättat om
rörka rtan. Till sam ma grupp hänförs de fri-
märken och häften som förekommer i "M aps

& N avigation "d e så kallade stich charts , som
gavs ur i m itten av 1980-talet.

De äldsta kända kartorn a, bort sett frän
rörkartan och stich charts, som reproducerats
pa frimä rkenhar bäda ärtalet 1606.
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Papua & N ya G uineas frimärke från 1970
är en detalj i M de Eredias (1563- 1623)
sjökort över vad som idag är N ya G uinea. D et
visar det havsområde som de T orres seglade
igenom 1606. D e Eredia var en känd upp-

täcktsresande och geograf med Fjärran Ö stern
som specialitet. T orres namn är förkn ippat

med gäckade planer och försök att utfo rska
och kolonisera i Stilla havers övärld.

De Eredias
karta över Nya
Guinea 1606.

D e M endana de N eyra upptäckte 1568 ön
Santa Ysabel i Salomonöarn a. 1595 seglade

han ur från Callao för att bilda en koloni på
denna ö. M ed sig hade han en portugisisk lots
Q uiros som navigatör. M ycket fäav dem som
seglade ur kom tillbaka. En var Q uiros. Den-
ne hade ett brinnande int resse att fä leda en
expedition i Stilla haver. H ans målsättning var

att finna den okända södra kont inenten - den
som även Cook letade efter - och göra dess

invånare till kristna.

1605 seglade Q uiros ut med tre fartyg frän
Callao i Peru. D e övriga fartygen stod under
befäl av T orres, även han portugis, samt Cer-
meno. D en 1 maj 1606 seglade de in i en bukt
som idag är känd som Big Bay på N ya H ebri -

derna. D en 8 maj seglade de ut igen och
möttes av en cyklon. T orres och Cermeno tog

sig tillbaka ill ankarplatsen. Q uiros misslyck-
ades och rvingades sätta kurs mot N ew Spain,
vilket är nuvarande M exico.

N är inre Q uiros återvände bröt T orres och
hans 1 :e officer Prado Q uiros förseglade or-
der. D en beord rade T orres att segla till latitud

S 20° och om han då inre fann land så skulle
han fortsätta till M anila på Filippinerna . Pra-
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Torres karta 1606 över Nya Hebriderna.

do återvände med det andra fartyget när m an

int e h ittade land på latitud S 2 1° rill M an ila.

Efter en lång och tröttsam segling under tvä

månader längs N ya G uineas kust i ett av

världens m est svårnavigabla farvatten angjor-

de T orres M anila den 1 juli 1607. 1en rapport

några dar senare t ill Filip II läm nade han en

utförlig redogörelse för vad han funnit sedan

Q uiros skilts från de båda andra fartygen . H an

överlämnade vidare fem sjökort som upp rät-

tats under expedi tionen .

Ered ias karta över N ya G uineas kust saknar

datum . D et är emellertid san nolikt att den

måste ha d ragits kort efter det T orre s hade

skissar N ya G uineas söd ra kustl inje av den

stora ön . T orres hade skapar sig en tämligen

godtagbar uppfa ttn ing om dess strukt ur.

Sundet m ellan N ya G uinea och Australien

bär T orres nam n. Som nyss sagrs är det svär-

navigabelt främst på grund av den stora före-

komsten av korallrev. D et kanske m est kända

fartyg som st randat här är H.M.S. Pandora -

Pandoras ask - som på återvägen med myte-

rister na frän H .M .S. Boun ty gick upp på err

korallrev och blev vrak.

D e Bougainville (172 9- 18 11) var en

fransk parlaments advokat som 1766 69 som

Bougainvilles route, karta från 1793.

förste fransman ledde en exped ition run t jo r-

den. H ans skildring av resan "D escription

d ' un voyage autour du mon de" kom arr i

betydande om fatt n ing öka kunskaperna om

Stilla havers övärld och int resset för detsam-

ma.

T ill m inne av hans insatser och hans besök

200 år tid igare gav Samo a 1968 ut några

frimärken . Ett av dessa visar en karta av västra

Samoa och dess övärld sam t Bougainvilles

resrou te. Frimärksb ilden kom mer från err

original daterat 1793.

A G oos var en ho lländsk gravör och förläg-

gare i Amsterdam under 1600-talets förs ta

hälft. G oos gav ut en Arias över de nederländ-

ska provinserna i O srasien . Sonen Pieter

(16 16- 75) var också kartograf och efter fa-

derns död förläggare. P ieter G oos gav ut flera

sjökort, en del tillsammans med sonen H end-

rik b land an nat det som C ocosöarna har

avbildar på ett av sina frimärken . Årt alet anges

rill cirka 1666.

A. Goos karta över
Indonesien och
Australien cirka
1666.

O riginalet finns " O ost Indien " av P G oos.

M ed stor sannolikhet är upphovsman nen i

vart fall till den indonesiska övärlden fadern

Abraham . D en delen av kartan är gjo rd om-

kring 1645. D eta styrks också av ett aerogram

från C ocosöarna.

Efter denna kavalkad av karto r från jo rdens

alla hörn kan det kanske passa att avslu ta m ed

en karta från T ahiti. C ooks karta frän 1769

utgiven t ill Stockh ol m ia 1986 flankerad med

hans båda svenska resenärerna Karl Solander
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frän Piteä pä första resan 1769- 7 1 och Anders
Sparrman frän U ppsala på hans andra resa

1772- 74 .

a.. a t. a.a . 4.a.a.d.a .. t a.4.a. a.4.a4.a.. ta.a.a.at

J. Cooks karta 1769 över Tahitis farvatten.

Sammanfattning
Att samla h istoriska kartor är utomo rdentl igt

stim ulerande. U töver de kunskaper i historia,
geografi, naturvetenskap och andra områden

man automatiskt bibringas kan man inte un d-
gä art ta intryck av den skönh et och det

konstnärsskap som forna tiders kartografer
skapat till glädje for dagens kan filarelisrer.
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