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Gamle kart er populære som illustrasjoner og veggpynt, men er på mange måter overraskende lite 

brukt som historiske kilder. Nasjonalbiblioteket har en svært stor samling kart fra 1500-tallet og 

fremover, og de reiser en lang rekke spørsmål både om kartenes og karttegningens egen utvikling, 

mer allmenne forestillinger om natur, landskap og kommunikasjon, og om de ulike vitenskapelige 

og politiske sammenhengene karttegningen inngikk i. 

Nasjonalbibliotekets samling er spesielt velegnet for studier i historien om kartleggingen av 

Norge og Norden, og her er det mulig både – som jeg gjør selv – å arbeide med denne historien i 

tidlig-moderne tid, altså i perioden mellom ca. 1500 og 1800, og å se på nyere utviklingstrekk. Fra 

biblioteket selv har jeg fått flere forslag til mulige oppgaver, de er listet opp nedenfor, men  jeg vil 

gjerne diskutere andre prosjekter også, spesielt i eldre tid. Kartene kan føyes inn i et bredt spekter 

av perspektiver, ikke minst i skjæringspunktet mellom politikk, religion og vitenskap. 



 

Oppgaveforslag fra Nasjonalbiblioteket: 

 
Norsk kartlegging av Innlands-Norge før Statens Kartverks oppmåling startet opp på 
slutten av 1700-tallet. 
Pontoppidan, Ramus og Wangensteen var blant de første til å kartlegge Innlands-Norge. Hvor 
hentet de sine opplysninger fra, hvilke kilder brukte de og hvilke europeiske kartografiske miljøer 
var de evt influert av? 
  
  
Ivar Refsdals skoleatlas 
Ivar Refsdals skoleatlas, i stadig reviderte utgaver, var enerådende i mange tiår på slutten av 18-
begynnelsen av 1900-tallet. Vi har Refsdals håndtegnede grunnlagskart. 
  
  
Turistkart 
På slutten av 1800-tallet økte antall utgivelser av turistkart i Norge. Utvalget steder/severdigheter 
profilert på kartene kan settes inn i større sammenhenger. Interessen for så ulike elementer som 
vikingtid, polarsirkelen eller kultivert natur (slik man for eksempel kan se fra Kongens utsikt på 
Krokskogen) kan sees. 
  
  
P.A. Munch som kartograf 
Vi har en rekke håndtegnede lokalkart av P.A. Munch i tillegg til flere eks av hans trykte 
norgeskart. 
 


