Carta Marina och pilgrimslederna
En kort beskrivning av Carta Marinas förhistoria: De prästutbildade bröderna Olof och Johan
Månsson, födda 1490 och 1488 i Linköping, avancerade på 1520-talet till domprost i
Strängnäs resp. ärkebiskop i Uppsala.
Båda två hade fått sin katolska utbildning i Tyskland, dom kallade sej nu på 1520-talet för
Olaus och Johannes Magnus och båda arbetade till en början i nära kontakt och samförstånd
med kung Gustav Vasa under hans första regeringsår och utförde även diplomatiska uppdrag
nere i Europa för kungens räkning.
Både Olaus och Johannes var goda författare och historiskt intresserade av sin nordiska
hembygd och dess befolkning.
Mellannorrland fick en framskjuten plats i deras liv i och med att Olaus under åren 1518 – 19
hade haft ett påvligt uppdrag att resa omkring till socknarna här och sälja katolska avlatsbrev
som skulle ge köparna syndaförlåtelse.
Deras samarbete och vänskap med Gustav Vasa började snart skära sej när kungen lyssnade
mer och mer på lutherfrälsta rådgivare, och år 1527 genomförde kungen den lutherska
reformationen i Sverige vilket tvingade de katolska Bröderna Magnus att för resten av sina
liv gå i landsflykt nere i Europa och slutligen stanna i Italien för sina katolska åsikters skull.
Hädanefter ägnade båda för sin försörjning sej helt åt författandet av sina ryktbara historiska
verk, och Olaus Magnus arbetade de första tolv åren av vistelsen utomlands med Carta
Marina, som förberedelse till sitt stora verk ”Historia om de Nordiska folken” i fyra tjocka
band.
Som sammanfattning kan man nog säja att deras beskrivningar av de nordiska folkslagens
storhet och samhällsutvecklande verksamheter handlade om de minnen som fanns kvar
efter det högmedeltida samhälle som hade byggts upp från det katolska kristnandet på
1000-talet och fram till den katastrofala pesten som inträffade 1350.
I mitt dokumentsökande är det kartans geografiska och byggnadsmässiga beskrivningar av
det förreformatoriska eller katolska infrastrukturerna som är intressant.
Detta vill jag försöka ställa i relation till de förändringar som påverkades av kombinationen
digerdöd, klimatförsämring, Gustav Vasas lutherska reformation och inte minst den ständiga
krigsberedskapen och dragkampen om Jämtland mellan svenska och norsk-danska armeer,
som varade från kristnandet kring 1000-talet och ända fram till 1814 års unionsfördrag med
Norge.
Den första tryckningen av kartan som Olaus Magnus själv beställde år 1539 gjordes i Rom,
och den är mycket rik på detaljinformation i de bilder från platser som O M själv
rekognoserat, medan övriga delar av Norden här och var fylls av folklivsskildringar, skrönor
och symboliska platsmarkeringar.

O Ms skrivna Historia om de Nordiska folken utgavs på latin och innehåller noteringar om
hans personliga erfarenheter, samt ett ganska ofullständigt ortsregister med översättning av
O Ms fornsvenska och kanske delvis latiniserade benämningar på orter och kyrkor, samt en
förklarande efterskrift, som i den upplaga jag läst är skrivna av John Granlund 1951.
Kanhända finns det modernare och fullständigare tolkningar av Carta Marina idag, som kan
komplettera det följande?
Men först behöver man läsa följande utdrag ur en nyligen utkommen studie om
Kartläsning av Börje Sandén
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den forntida uppfattningen om geografin speglas också i de första skissartade kartorna
Beträffande jämförelsen med kartor är utgångspunkten den karta som finns i Olaus Magnus stora
bok om de Nordiska folkens historia från år 1567. Kartors ursprungliga uppgift var att visa vägen till
olika platser - i det här fallet i Norden och närmaste delen av Ryssland. Man ser att floder och sjöar
är sammanbundna i ett nätverk av förbindelser. Mellan floderna och sjöarna var det naturligtvis
landväg som gällde.
Men det är viktigt att inse att kartor av det här slaget inte är gjorda efter någon planlagd
rekognosering. Kartorna är en skrivbordprodukt baserad på främst skriftliga erfarenheter under
hundratals år. Det är förklaringen till varför Barents karta är förvånansvärt väl tecknad. Undantaget
är Mälarområdet. Det är två omständigheter som dikterat kartritandet. Kartans främsta uppgift är att
visa sjövägarna - till havs! Kartan vänder sig nämligen till sjöfarande handelsmän och ambitionen är
att visa byggelsen längs kusterna.
Det andra viktiga budskapet som kartan ger oss är att Uppsala ligger vid havet. All tillgänglig
information för kartritaren nere i Europa vid 1500-talets slut var att man når Uppsala utan
omlastning till mindre fartyg. Att det har varit - och är - en landhöjning i Norden kunde man inte
föreställa sig - men man hade iakttagit en påtaglig oförklarlig vattenminskning. Olof Rudbeck
konstaterade på 1600-talet att man inte längre kunde segla uppför Fyrisån lika långt som en
mansålder tidigare. Staden låg ju vid havet enligt all tradition. Mälaren närmast Stockholm
uppfattades enligt kartritaren fortfarande som en del av havet, trots att det blivit viss motström vid
Stockholm i början av 1300-talet, särskilt vid vårfloden.
Att Arboga och andra städer inte visas beror på att de var okända för flertalet handelsmän.
Därmed har vi kommit fram till en mycket viktig omständighet att beakta vid tolkningen av dessa
gamla kartor. Man har t.ex. bara ritat in sådant som är viktigt. De som var mycket viktigt har ritats
extra stort. På kartan i Olaus Magnus' ovan nämnda bok är därför den viktiga infarten till Uppsala och
Mälaren ritad med flera sund vid Södertälje och bara ett smalt sund vid Stockholm. Att både
handelsmän och den plundrande vikingen Olav den Helige tog sig in Svitjod via Södertälje framgår av
skriftliga upplysningar. Detta gällde om man kom väster ifrån. Om man kom från Ryssland var det
naturligt att gå via Stockholm. Birka och Sigtuna var under forntiden välkända som handelsplatser på
vägen till Österlandet. Mer om tolkningen av de gamla kartorna kommer längre fram i denna fil och
på annan plats på hemsidan. Det nyss nämnda skall ses som ett apropå till de utförligare
redogörelserna.

Kartan i Olaus Magnus' bok om
De nordiska folkens historia år 1567

Den första nordiska kartan/skissen av betydelse - och som blev allmänt känd - är den som
finns som utvikningsblad i Olaus Magnus' stora bok om De nordiska folkens historia. (mindre
tillägg i dec 2012)

Kartan bygger på flera grundläggande metodiska och oskrivna lagar, som vi först måste bli
medvetna om för att rätt kunna läsa kartbilden. Mest iögonfallande är kanske Bottenhavets
och Bottenvikens smala och raka form mitt i kartan. Det var praktiskt att här lägga gränsen
mellan de två träblock som träsnidaren har använt. Trots den "felaktiga" riktningen kommer
en resande inte att missa Haparanda, om det är dit denne är på väg..
Lägg också märke till att de äldsta kartorna inte har någon nordpil. Du inser omedelbart
varför när du ser hur man ritat Finska viken. När kartan gjordes i mitten av 1500-talet hade
svearna minst tusen års erfarenhet av att Finska viken gick i väst-östlig riktning och
naturligtvis visste man att Finland inte var långsmalt. Man visste också att färdvägen fortsatte
österut in i Ryssland till sjön Ladoga, och där ändrade riktning och gick rakt mot söder ner till
Novgorod. Lägg därför märke till att färdvägen från kartans Ladoga går mot söder, precis som
i verkligheten. Väderstrecken varierar således på en och samma karta - och det är faktiskt
inte bara på den här kartan det är så.
Vi kan således inte motivera frånvaron av nordpil med att forntidsmänniskorna inte skulle
ha vetat var norr låg. De var ständigt medvetna om väderstrecken och kunde läsa av
stjärnhimlen för de kalendariska behov de hade. I dag är de flesta av oss i det avseendet

analfabeter.
Troligen har du aldrig tänkt på att kartor "medvetet kan ha ritats fel" på detta sätt, och du
frågar dig naturligtvis varför man våldförde sig på Finland och Finska viken. Svaret är att
dåtidens kartor främst ville visa sådant som var viktig och här gällde det att få plats med
information om förbindelserna med Ryssland. Kartritarens önskan är att i nedre högra hörnet
kunna visa vilka floder som kan föra en resande vidare in i Ryssland längs en mycket viktig
färdväg som använts i årtusenden. Den finns ännu kvar, men nu är det kanaler där man förr
tvingades dra båtar och last mellan olika floder. För att få rum på kartan med de närmast
liggande ryska floderna valde man att förminska Finland och låta Finska viken gå mot norr.
Du tycker kanske att man borde ha gjort Finska viken bredare, särskilt i jämförelse med
Viborgska viken. Då har vi kommit in på en annan ofta återkommande modell för
kartritandet. Sådant som är särskilt viktigt ritas ofta större än vad skalan visar. Detta har gjorts
för att markera betydelsen. Så gör vi än idag på våra kartor när huvudvägar görs bredare än
skalan egentligen skulle tillåta. Beträffande Viborgska viken skall vi betänka att kartan ritades
vid tidpunkten för det nordiska 7-årskriget.
I Viborg fanns den svenska utposten mot Ryssland i form av en kraftig försvarsborg, den
viktigaste i denna del av landet. Och - det viktiga var handelsvägarna. De skulle vi komma att
strida om länge. Sverige ville ha kontroll över den viktiga handeln med Ryssland och den gick
via Viborg. Genom de många krigen med Ryssland fick vi senare handelsplatser även i Reval
och Narva.
Jag vill erinra om att svenskars handelsresor på de ryska floderna går mycket långt tillbaka
i tiden - med fredliga kontakter med ryssarna! Om det vittnar den oerhört stora mängden av
arabiska mynt som hittats i den svenska jorden, framförallt på Gotland och i Mälarområdet.
Men det är en annan historia som du snart kan läsa på annan plats. Här och nu vill jag bara
säga att det inte är några araber som "tappat" mynten vid resor i Sverige. Pengarna är
betalning för de eftertraktade varor som svenska handelsmän sålt till folken i österlandet.
De första kartorna saknar speciella karttecken.
Har du märkt att kartorna som hittills visats inte har någon lista med
teckenförklaringar? Sådana behövdes inte. Kartbilden talar mestadels för sig själv. Floder,
sjöar, hav och skogar är tydliga symboler i sig själva.
Det finns dock en egenhet i Olaus Magnus kartbild som behöver förklaras eftersom samma
företeelse ritas olika i Sverige-Norge och i Ryssland. Olikheten ligger i sättet på vilket olika
vattensystem binds samman. Kartritaren - vem det nu är, (boken med kartan gavs ut efter
Olaus Magnus död) har i de nordiska länderna bundit samman vattensystemen med ett sjöeller kärrliknande tecken. Det betyder emellertid inte alls att vattensystemen bokstavligen
flyter samman. Det är endast undantagsvis - vid kraftig vårflod - som en sjö kan avvattnas åt
två håll, exempelvis Vallentunasjön i Uppland. Ett träsk eller en mosse kan också avvattnas åt
flera håll, men de har ingen fri vattenytan för obehindrad båttrafik.
Tecknen är alltså platser där man transporterade varor och kanske också båtar över land.
Det ser man särskilt på nedanstående rysslandskarta från sekelskiftet 15-1600. De enda
färdvägarna på kartan är flodvägarna med sina markeringar av de bästa dragställena.
Jag upptäckte, som jag vill minnas, symbolens ursprung när jag på kartan i Olaus Magnus
bok fann att Vättern hade något som såg ut som en vattenförbindelse med Västerhavet.
Sjösymbolen visade sig vara Dumme mosse, och det är förvisso inget vatten att segla på. När
jag sedan fann att staden Växsjö ritas med sjöförbindelser mot såväl Skåne som Västkusten
och Ostkusten stod det klart för mig att den sjöliknande symbolen var en mix av källflöde,
mosse och dragställe mellan vattensystem. Min tolkning är lätt att verifiera om du studerar hur
de sydsvenska vattensystemen på kartan är sammanbundna med de norska. Man far inte med
båt tvärs över norska fjällen även om det ser så ut på kartan. När floder på denna karta liksom

Mercators Rysslandskarta från 1595 binds samman är det ett tecken på att floderna i själva
verket är rekommenderade färdvägar. På Mercators kartor är platsen för övergång mellan
flodsystemen en kärr/sjö-markering i vardera floden.
Så långt Börje Sandéns text.
Börje Sandén har här listat ut hur man ska läsa den information som kartritarna för
femhundra år sedan ville förmedla.
Den första och viktigaste lärdomen var att all samfärdsel vi den tiden liksom för tusen år
tidigare skedde till sjöss. Från havsgående båtar och skepp sökte man efter kustlinjer,
landmärken och inseglingsbara flodmynningar varifrån man kunde söka sej båtledes inåt
land.
Så måste man också läsa den nordiska geografi som Olaus Magnus beskrev i det
utvikningsblad som presenterades i Börje Sandéns studie ovan, vilken därefter fortsatte med
en beskrivning av de vikingatida handelsresorna via ryska floder ner till Svarta havet och
Miklagård.
Men kartan ovan antyder också vad som i Olaus Magnus originalversion av Carta Marina
(nedan) var viktigt i det nordiska landskapet, där Olaus Magnus i sin självbiografi har uttryckt
att han ville visa den katolska världen vilket stort område som gått förlorat vid
reformationen.
Här följer några utvalda delkopior ur den stora originalversionen av Carta Marina fr 1539:
Detta utsnitt täcker hela områdena för lederna längs Indalsälven och Ljungan. Längst upp till
höger ligger Skellefteå vid ett isbelagt Bottenviken.
Söderut längs kusten når kartan ner till Gnarp och Rogsta och sjösystemet Dellen som ligger
norr om det moderna Hudiksvall. Ljusnans dalgång kommer upp vid COGERBELA/Kårböle,
förbi LANGA/Långå och över gränsen vid Fjällnäs. På norska sidan finns GOLDAL/Gauldalen
som leder upp emot Trondheim. Här finns också ett HERDAL, vilket borde vara ett felplacerat

Lillherdal, som ligger en bit utanför Ljusnandalen i Härjedalen.

Nästa karta börjar vid bottenvikskusten vid Höga Kusten i NORDMALUNG/Nordmaling och
SCULA MONS/Skuleberget, sedan kort landled till NETRA/Nätra, TORSAKER/Torsåker,
SOLETA/Sollefteå vid Ångermanälven innan man tar sej landväg över Graninge till FORS och
RAGUND vid Storån/Indalsälven/ELVEN.
Härifrån följs Stuguleden i Jämtland över STUVA - VESTERHUS med Kungsgården/DOMUS
REGIA SUDA/Sunne till UNDERAKER/Undersåker.
I söder når kartan ner till BOLLANES/Bollnäs och SODERALA/Söderala, och lite nedanför
dessa med skymd text SKOKIRKIA/Skogs kyrka där man funnit en av de gamla
konstvävnaderna som är samtida med Kyrkåstäcket. Om man går rakt österut från
SKOKIRKIA når man på kartbladet först ORSA och sedan LACUS SLIEN/Siljan.
Österdalälven härifrån går över Älvdalen – Idre där man har den stora sjön Femunden ganska
när på norska sidan. dPå Femunden når man nästan Röros och leden genom GOLDAL i
riktning mot Nidaros.

Kartbladet här nedanför startar i norr vid ROGSTADA/Rogsta och HUDIGSVAL/Hudiksvall och
går ner till OREGRUND/Öregrund och området RODEN/Roslagen? i Uppland.
Om man följer breddgraden från Öregrund över norska gränsfjällen når man katedralen
HAMAR med dubbeltorn, som ligger vid sjön Mjösa i södra Gudbrandsdalen.
Vidare österut till Atlantkusten ligger den viktiga handelsstaden BERGEN/Bergen som också
har kyrka med dubbeltorn inne i fjorden som går uppåt från Halsne i bladets underkant.
Från Bergen hade man den närmaste förbindelsen med Shetlandsöarna och fortsättningen i
den gamla norra vikingatraden över Skottland – Irland ner till Normandie och Biscayabukten.

Kartblad från GEFLA/Gävle och VALBO i norr till VESTERVIK och norra Gotland i sydost. På
västkusten ner till Falkenberg.
Mest framträdande här är MELER LACUS/Mälaren, vilken vid kristnadet på 1000-talet var en
havsvik. Här fanns Sveriges centrum under medeltiden med UPSALIA/Uppsala domkyrka som
den mest framträdande. Även AROSIA/Västerås och STRENGIS/Strängnäs hade domkyrkor
med dubbla torn och HOLMIA/Stocholm en stor kyrka med kors på enkeltorn. Mellan dessa
finns en mängd småkyrkor varav några med namn, som ENCOPIA och ARBOGA

De följande två kartsidorna är förstoringar av lederna längs Indalsälven, Ljungan och Ljusnan.

Två förstoringar av de ur svensk synvinkel troligen viktigaste norska kyrkoplatserna
NIDROSIA METROPOL (störst i Norden enl vissa källor) och BERGEN, som var sista anhalt i
Skandinavien inför den nordliga Atlantrutten till Shetland, Orkney och Skottland.

Kartans utbroderingar med diverse mytologiska djur och annat på tomma ytor tror man nu
är tillägg som det utgivande förlaget med sina finansiärer lagt till i marknadsförande syfte
och utanför de manus som bröderna Magnus levererat.
Sedan måste vi också notera att Carta Marina (eller Carta Gothica som den egentligen
kallades från början) trycktes i två upplagor, vars originalblad länge varit försvunna.
De kartor som diskuterats i min text är alla delar av det första och hittills enda återfunna
orginalet som trycktes i Rom 1539 på beställning av Olaus Magnus, vilken dessförinnan
arbetat i tolv år efter landsflykten med att rita kartan.
Se här vilka äventyr som hade drabbat Olaus och Johannes Magnus när dom vistades
trakterna i början av 1500-talet!
Utdrag ur De Nordiska Folkens Historia

Båtarna

Som avslutning bifogar jag tre uppslag ur en studie som behandlat Johannes Magnus sista
visitationsresa som katolsk ärkebiskop i Jämtland, där han bl a besökte min hembygds huvudpastorat
Lit. För att ta sej till Lit från sitt föregående besök i Brunflo måste Johannes Magnus med sitt följe ha
passerat och förmodligen även rastat i Kyrkås på sin slädfärd eftersom hela visitationen utfördes
under februari-mars 1526.
Detta skedde alltså ca 20 år innan den nuvarande gamla stenkyrkan i Kyrkås uppfördes enligt
lutheranska föreskrifter, varför det är oklart om det vid tillfället fanns någon äldre träkyrka på
Bodsvedbacken som var i funktion.

