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Innledning 

Universitetsbiblioteket oppdaget i vinter 
noen glemte, unike håndtegnede gamle 
norske kart i sine samlinger.  Kartene som 
ble gjenoppdaget og som stilles ut her er 
tegnet av Carl Christian Buchholz (1787-
1849) og Johan Henrich Reichborn (1792-
1866). 

Kartene er tegnet i første halvdel av 1800-
tallet. Kartene viser blant annet hoved-
veiene ut fra Christiania til Svinesund, 
Christiansand, Kongsvinger, Kongsberg og 
opp til Filefjell. Kart over innlandet på 
denne tiden viser ikke landskapet som 
helhet, men konsentrerer seg om de 
viktigste ferdselsårene. Landskaps-
formasjoner langs veiene er skissert, men 
ikke fullstendig korrekt oppmålt. 

Universitetsbiblioteket mangler egen 
ekspertise på kart og har heller ikke noen 
spesiell kartsamling. Universitets-
biblioteket bestemte derfor at disse 
kartene skulle overføres til Kartsamlingen 
ved Nasjonalbiblioteket. Her vil kartene 
inngå i en relevant nasjonal faghistorisk 
sammenheng. Dette er i tråd med den 
samlingspolitikken som lå til grunn for 
delingen av samlingene mellom UB og NB 
på slutten av 1990-tallet. 

For å gjøre samlingen bedre tilgjengelig er 
kartene de aktuelle kartene blitt digital-
isert av Nasjonalbiblioteket. På denne 
utstillingen viser vi frem noen av de mest 
spektakulære kartene. 

Utstillingen er et samarbeid mellom 
Universitetsbiblioteket i Oslo og Nasjonal-
biblioteket. Utstillingsansvarlige er Svein 
Engelstad fra Universitetsbiblioteket og 
Benedicte Gamborg Briså fra Nasjonal-
biblioteket. 

 
 
Forsiden viser kart fra Christiania torv  
til Bestum, tegnet av C.C. Buchholz 1819 

 
  

Claus Henrik Peter Lunds kart fra 

ca. 1830 over veiene i Sør-Norge. 
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Hvordan ble Norge kartlagt? 

Fra omtrentlig geografi til detaljerte veikart 
Av Benedicte Gamborg Briså, Nasjonalbiblioteket 

 

De første kartene over Norge 

Frem til midten av 1700-tallet var det hovedsakelig nederlandske, tyske, engelske og franske 

kartografer som tegnet og publiserte kart over Norge. De utenlandske kartografene var fra 

europeiske land som var involvert i skipsfarten og handelsvirksomheten som foregikk langs 

norskekysten, på Kolahalvøya og i Kvitsjøområdet. Der ble det blant annet handlet med pels, 

levende dyr og fisk, spesielt tørrfisk. Siden handelen foregikk langs kysten og transporten 

skjedde med båt, hadde de utenlandske kartografene naturlig nok fokus på næringsdrift og 

handel langs kysten, ikke på innlandsområdene. På de kartene der Innlands-Norge har 

antydninger om terrengforhold og navn, er innsjøer og vassdrag gjennomgående blandet 

sammen og forenklet til en slags kortversjon av norsk geografi; noen fjell, daler, elver og 

innsjøer er tegnet inn, men det er få korrekte geografiske detaljopplysninger. Enkelte veier 

eller ruter er av og til tegnet inn på disse gamle utenlandskproduserte kartene, men når 

geografien ikke gjengis korrekt blir heller ikke inntegningen av veiene riktig. Når man ser 

disse kartene kan det se ut som om Norge kun var bebodd langs kysten, noe som selvfølgelig 

ikke stemmer, kartene er tegnet slik fordi de speiler de utenlandske handelsinteressene.1 

 

Måten kysten ble fremstilt på kan minne om dagens T-banekart, der stasjonenes rekkefølge er 

det viktigste og hvor retningsendringer kun er tatt med hvis de er markante og dersom 

kartets størrelse og form tillater det. Mange av de inntegnede stedsnavnene var den gang 

blomstrende lokale handelssteder med internasjonale forbindelser. I dag er mange av disse 

stedene enten forsvunnet, eller de er kun småsteder uten noen sentral funksjon. For eksempel 

er Oslofjorden kalt Soen Water på nederlandske 15- og 1600-tallskart. Dette kommer av at 

utskipingshavnen for tømmer i Son var viktig for nederlenderne, og for dem ga Son derfor et 

meningsfylt navn til fjorden.2 

 

Ulike intensjoner og agendaer 

Parallelt med at de utenlandske handelsinteressene initierte kartlegging av norskekysten var 

det utover på 17- og 1800-tallet en del norske, eller dansk-norske, karttegnere som av ulike 

årsaker tegnet lokalkart. Mesteparten av slike lokalkart er håndtegnede, og det fantes ingen 

standard for målestokk eller symbolbruk. Kartene er derfor svært forskjellige både i innhold 

og utseende og byr på ulik type informasjon; de viser en fascinerende variasjon både når det 

gjelder temaer og geografiske utsnitt og fokus. Den eldre delen av norsk karthistorie er derfor 

et lappeteppe av ulike fremstillinger, der hver enkelt kartografs  --eller vedkommendes 

oppdragsgivers--  intensjon, agenda eller bakgrunn gjenspeiles i det endelige resultatet. 

Innfallsvinkler og interessefelt varierer; fra kartlegging i forbindelse med handel, krig og 

grenseoppgang mellom land, til kartlegging av embetsområde eller eiendom. De utenlandske 

kartene, og fra midten av 1700-tallet de norskinitierte, må derfor tolkes ut fra den konteksten 

de ble til i. Eksempelvis er ikke kartinformasjonen i forbindelse med felttog sammenfallende 

med kart laget for å vise hogstrettigheter i skog eller kongens utparsellering av nye gårder i 



4 

en allmenning. Opplysninger om veier er da heller ikke tegnet inn på kart der poenget var å 

vise fiskeplasser eller vanndybder.3 

 

Illusjonen om det perfekte kart 

Et kart er en subjektiv fremstilling 

av et geografisk område som 

oppleves som meningsfylt og sant i 

sin samtid. Dette henger blant 

annet sammen med geografiske 

oppdagelser, kartografisk utvikling 

og samfunnsmessige forhold, og 

samtidens kart blir regnet som den 

«sanne» og «riktige» gjengivelsen 

av virkeligheten. Hva som er «sant» 

og «riktig» henger imidlertid 

sammen med hvilket ståsted og 

perspektiv man har og med hva 

man ønsker å formidle. Så også i 

dag; vi liker å tenke at dagens kart 

er objektive fremstillinger av 

hvordan verden faktisk ser ut. Vi 

har målt opp verden, vi har 

satellittbilder og digitale 3D-kart. Vi 

synes vi er i mål med kartleggingen, 

og vi ser på de gamle kartene og 

tenker: «slik ser da ikke verden ut!» 

Men hva vil våre etterkommere si 

om hvordan vi har valgt å løse 

utfordringen med å fremstille en 

rund klode på et flatt underlag? En 

av de vanligste måtene vi gjør dette på i dag er å strekke ut krummingen på jordens topp og 

bunn, slik at den ser ut som en sylinder, for så å dele sylinderen på langs og rulle den ut, 

omtrent som man gjør med en sammenrullet plakat. Denne løsningen innebærer at de 

nordlige og sydlige områdene fremstår som uforholdsmessig store sammenlignet med 

områdene på midten. Dette kalles en sylinderprojeksjon og er en modernisert 

mercatorprojeksjon, oppkalt etter matematikeren og kartografen Gerard Mercator som 

utarbeidet den sent på 1500-tallet. En annen vanlig løsning viser hele verden brettet ut, men 

likevel som en kule; en svært bred kule, sammentrykket øverst og nederst. På slike kart har 

man ikke dratt ut nord- og sydområdene. Prisen man betaler for det er imidlertid at man 

fremstiller en annen fysisk umulighet isteden. Hvor sann og riktig fremstilling av jorden er da 

egentlig slike kart? 

Også i dag har vi forskjellige typer kart med ulikt informasjonsinnhold: Vi har 

orienteringskart med høydekurver og ulik kolorering for myr og barskog, vi har veikart og 

økonomiske kart med eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. I løpet av 

Buchholz’ kart over veien ned Krokkleiva og til Sundvollen. 
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utviklingsarbeidet som ligger bak alle kartutgivelser foretas det vurderinger. Dette gjelder 

blant annet hvilke stedsnavn som skal være med eller hva et havområde skal kalles (noe som 

flere steder i verden er politisk betente spørsmål), valg av språknorm og hvordan navnene 

skal fordeles på de ulike stedsnavnsnivåene. Er det antall innbyggere eller sentrumsfunksjon 

som skal legges til grunn for å plassere et gitt stedsnavn i kategorien med tredje tykkest 

skrifttype? Man har selvfølgelig laget klarest mulige utvalgskriterier og retningslinjer for dette 

på forhånd, men sannsynligvis er ingen av diskusjonstilfellene helt sammenlignbare; de er alle 

enkelttilfeller. Hva gjør så en kartredaksjon med de problematiske tilfellene? De gjør som vi 

mennesker stort sett alltid har gjort; de legger lokalkunnskap og kvalifisert skjønn til grunn 

for sine avgjørelser med det mål for øye at det endelige produktet skal oppfattes som 

meningsfylt.  

 

Selv våre moderne kart er altså, i likhet med våre forgjengeres kart, hverken sanne eller 

riktige gjengivelser av virkeligheten. De er alle presentasjoner og tolkninger, basert på 

selektert informasjon. Dette gjelder både innhold og projeksjon. 

 

Opprettelsen av Statens Kartverk 

Norges Geografiske Oppmåling, i dag Statens Kartverk, ble grunnlagt i 1773 og startet da opp 

med kartlegging av Norge. Kartverket produserte håndtegnede lokalkart fra slutten av 1700-

tallet, og de ga ut flere trykte kartserier med lokalkart på 18- og 1900-tallet. Imidlertid ble 

ingen av kartseriene sluttført, det var alltid noen områder som manglet i hver serie, og det var 

først som et resultat av NATO-medlemskapet etter annen verdenskrig at hele landet ble 

detaljert kartlagt i én og samme kartserie. Men også dette arbeidet tok tid.4 

 

Teknologiske fremskritt 

Utover på 1800-tallet kom norske karttegnere for alvor på banen, og det ble tegnet langt flere 

kart enn tidligere. Dette var blant annet forårsaket av at teknologiske fremskritt innen 

landmåling gjorde det mulig å angi steders plassering langt mer nøyaktig enn da man 

hovedsakelig tegnet kart ut fra øyemål og lokalkunnskap om et område. På 1800-tallet økte 

også interessen for innlandsområdene, og man begynte å fatte interesse for fjell, fotturer, 

sportsfiske og turisme. Enkelte geologer drev også med landmåling, og da var det naturlig at 

innlandsfjellene ble viktigere i kartleggingsarbeidet enn tidligere.  

 

På 1800-tallskartene var Norge og Christiania rimelig brukbart plassert i lengde- og 

breddegradsrutenettet, men plasseringen var verken nøyaktig, korrekt - eller nødvendigvis 

helt lik fra gang til gang. Christopher Hansteen, professor i astronomi og anvendt matematikk 

og i tillegg direktør for Norges Geografiske Oppmåling, arbeidet med å finne Christianias 

nøyaktige beliggenhet. Beregningene hans ble gjort på bakgrunn av observatorienes 

beliggenhet i København, Altona, St. Petersburg, Greenwich, og Paris. Hansteen var pådriver 

for å få bygget Observatoriet på Solli, den gang like utenfor Christiania, og bygget sto ferdig i 

1833. I arbeidet med å fastslå Christianias nøyaktige beliggenhet brukte Hansteen blant annet 

et instrument for måling av lengdegrader kalt en meridiansirkel. Instrumentet befant seg i 
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Observatoriets østfløy, og Christianias nullmeridian, Christianiameridianen, går derfor der. 

Først da meridianen var nøyaktig fastslått var det mulig å plassere Norge, og andre norske 

byer og steder, korrekt på kartet.5  

 

Veier, ruter og ferdselsårer 

På begynnelsen av 1800-tallet var 

antall kilometer vei i Norge på 

drøye 11.000 kilometer - ikke 

særlig mye for et langstrakt land, 

hovedferdselsåren var fremdeles 

båt.6 Hurtigruta startet opp i 1893 

og kalles fremdeles ofte Riksvei 1, 

eller som i reklamen; National 

Highway No 1. De norske veiene var 

tidligere ikke primært kjøreveier, 

men rideveier, det var kun 

kongeveiene som, i hvert fall til 

dels, var fremkommelige med vogn. 

Frakting av tømmer gjorde 

bøndene hovedsakelig med slede 

om vinteren. Ski var det vanligste 

fremkomstmiddelet i Innlands-

Norge vinterstid til ut på midten av 

1800-tallet - og man trenger ikke 

veier for verken sledekjøring eller 

skigåing. Det første offentlige 

veianlegg i Norge ble bygget i 1624; 

veien var landets første kjørevei og 

gikk fra Sølvverket på Kongsberg 

og til Hokksund, som var nærmeste 

utskipingssted.7  

 

En del gamle ferdselsruter går langt tilbake i tid, men å datere slike veifar er vanskelig siden 

de er blitt brukt over så langt tidsrom. De eldste veiene vi kjenner er såkalte hulveier. Dette er 

veier som har vært brukt så mye og over så lang tid at det er blitt et dypt U-spor i terrenget. 

Årsaken til betegnelsen er ikke at det har vært kjørt med vogn langs disse veiene, men at 

veifaret er slitt så dypt ned i grunnen at det er mulig å sette et hjul nedi på tvers. Noen av 

hulveiene går i nærheten av jernaldergravhauger,8 så det er tydelig at disse ferdselsveiene er 

svært gamle. 

 

Det at de norske fjellveiene oftest ikke er detaljert gjengitt på gamle kart betyr ikke at de ikke 

var viktige, de var av stor betydning for samferdselen mellom byer, bygder og landsdeler. En 

 

Buchholz’ kart over veien fra Falang bro, forbi Sølvsberget og 

til Grinaker på Hadeland. 



7 

av de eldgamle rutene mellom Vest- og Øst-Norge er omtalt på nederlenderen Jan Blaeus kart 

fra 1640.9 Teksten er plasser like vest for Telemark - og oversatt fra latin sier den som følger: 

«Fra Stavanger til Hallingdalen er veien på grunn av fjellenes bratthet meget vanskelig.» Og i 

sjøen utenfor kysten nord for Karmøy står det også en tekst om denne veien: «Her begynner 

veien gjennom bergensdistriktet til Hallingdalen og Valdres». Men på Blaeus kart er altså ikke 

selve veien tegnet inn. Kartet bygger på det nå tapte kartet over Stavanger stift tegnet rundt 

161810 av stavangerbiskopen Laurids Scavenius.11 Stavanger omfattet på den tiden også 

Hallingdal og Valdres og biskopen fulgte denne veien på sin visitasreise.  

 

I følge Olav den helliges saga kom Olav på sin ferd fra Sverige til Trøndelag i 1030 ned fra 

fjellet «…til en gård som heter Sul i den øverste bygda i Verdalen».12 Ruten over fjellet fra 

Jemtland til Nord-Trøndelag er svært gammel, og det har trolig vært flere ruter, alt etter 

årstiden.13 Ruten som går via Duved og Skalstugan i Jemtland til Verdalen i Norge kalles 

fremdeles Skalsuveien, og på enkelte gamle kart kalles den «vinterveien». Det eldste kartet 

der ruten er avmerket er på svensken Olaus Magnus nordenkart fra 1539; her står det Via 

Montanorum, «fjellveien», og ruten er illustrert med en mann som leier en hest - begge iført 

truger. 

Krig forårsaker kartlegging av landområder, og offisersutdannelsen inneholdt derfor også 

opplæring i karttegning. Kartlegging skjer, helst og om mulig, i forkant av felttog, men også i 

etterkant når man kjenner det gitte området og når resultater og konsekvenser av slag og 

felttog foreligger. I 1718-19 forsøkte svenskekongen Karl XII å ta Trondheim. Under ledelse av 

general Armfeldt marsjerte svenskene inn i Nord-Trøndelag langs den gamle vinterveien fra 

Duved i Sverige til Verdalen i Norge. Felttoget var en katastrofe; soldatene var dårlig utstyrt, 

Bautaen på Filefjell med generalvegmester Hammers  navn. Helt til høyre på kartet har Buchholz 

avmerket St. Thomaskirken. 
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truger hadde de ikke, knapt nok noe under feltjakken, de fikk ikke forsyninger og kom ut for 

forferdelig uvær og kulde i Tydalsfjellene i Sør-Trøndelag under retretten. Lorentz Diderich 

Klüwer var norsk offiser og deltok i forsvaret av Trondheim, og i 1760-årene tegnet han flere 

kart som viser rutene både for svenskenes innmarsj i Trøndelag og for det fatale tilbaketoget. 

Klüwer var fra Trøndelag, og det går klart frem av kartene at han var godt kjent i regionen og 

at han hadde stor kunnskap om veier, Armfeldts marsjruter samt om den tragedien felttoget 

endte i. Klüwers kart var i nærmere 150 år de beste lokalkartene over indre deler av 

Trøndelag.14 

 

Enkelte gamle lokalkart har, i tillegg til andre opplysninger, også områdets veier tegnet inn, 

uten at de omtales som veikart. Noen kart over større områder har også en del veier tegnet 

inn, inkludert noen viktige fjellveier. I boken som Christian Jochum Pontoppidan utga sammen 

med sitt storformatkart Det sydlige Norge i 1785 er veiene omtalt i en egen avdeling.15 Alle 

veiene omtalt i boken er imidlertid ikke gjengitt på kartet.16 Ti år etter, i 1795, ga Pontoppidan 

ut kartet Det nordlige Norge.17 På dette kartet er det ikke tegnet inn noen veier i det hele tatt, 

men enkelte fjellveier er beskrevet, blant annet veien fra innerst i Vefsnfjorden via Hattfjelldal 

og til «de svenske Grændser» i den medfølgende boken.18 

 

Det var imidlertid ennå ingen standardisering av hva som kaltes hovedvei, landevei, bygdevei, 

tingvei, kirkevei eller for eksempel kløvvei, og betegnelsene varierte derfor. Det mange av 

kartografene er påpasselige med å opplyse om er imidlertid hvorvidt en vei er fremkommelig 

om vinteren eller sommeren. Manglende klassifisering av veiene innebar at rangeringen av 

dem i stor grad var opp til hver enkelt kartograf, muligens tuftet på hva de lokale innbyggerne 

omtalte veien sin som. For en karttegner var det sikkert ikke alltid lett å avgjøre hvorvidt en 

lokal vei skulle regnes som en hovedvei eller en bygdevei; i tettere befolkede områder var nok 

selv bygdeveiene mellom gårdene brukt av et større antall mennesker enn veier som ble 

omtalt som hovedveier i mer grisgrendte strøk. Dette gjør det vanskelig å bruke gamle kart 

som kilde til for eksempel å sammenligne veistandarden i ulike områder.  

 

Lovgivning 

Fra gammelt av kjenner man til at bøndene var pålagt å holde veiene i sin bygd ryddet, men 

hvor langt tilbake i tid denne sedvanen strekker seg vites ikke sikkert. Det man vet er 

imidlertid at det siden Magnus Lagabøters landslov i 1274 har vært lovpålagte retningslinjer 

for hvordan veier skal vedlikeholdes. Bøndene langs veien var pliktige til å holde veien i stand, 

og veilengden hver bonde hadde ansvaret for var avhengig av gårdens størrelse. Reglene for 

veivedlikeholdet var at veiene skulle ligge slik de har ligget fra gammel tid og at veibredden 

skulle være så bred at en rytter kunne ri med et åtte alen (det vil si ca fire meter) langt spyd 

på tvers uten at spydet rørte ved busker eller trær. Hvis veien var for smal måtte den bonden 

som var ansvarlig for veistrekningen betale bot.19 
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I 1824 kom en ny norsk veilov som 

sa at veier enten skulle defineres 

som hovedvei eller bygdevei. Det 

som i følge den nye loven ble regnet 

som hovedvei var de veiene som var 

mellomriksveier, det vil si veier som 

knyttet landsdeler og byer sammen, 

samt tilførselsveier til byene. I denne 

forbindelse ble betegnelsen 

kongevei, som hadde vært i bruk fra 

16-1700-tallet, endret til hovedvei. 20 

Bygdeveiene var selvfølgelig av ulik 

kvalitet og størrelse, avhengig av 

hvor tett befolket et område var og 

dermed av hvor mange som brukte 

veiene. Som bygdeveier nevner 

veiloven spesielt kirkeveier og 

tingveier.21 Ansvaret for byggingen 

av bygdeveier ble lagt til 

Amtmannen, mens ansvaret for 

hovedveier ble tillagt regjeringen. 

Amtmannen kunne ansette en eller 

flere veginspektører, som i sin 

tur kunne ansette rodemestere til 

hjelp. Dette utviklet seg etter hvert 

til to vegvesen - ett i amtene og ett under regjeringen. Det siste ble etter hvert til Statens 

vegvesen. Dette innebærer at arkivmateriale knyttet til veiutbygging i dag befinner seg i flere 

ulike arkiver.  

 

 

Det finnes få gamle kart med fokus på det norske veinettet, men i utover på 1820- og 30-tallet 

ble det utgitt noen få trykte veikart. Et av disse er kaptein Claus Henrik Peter Lunds kart fra 

ca. 1830 over veiene i Sør-Norge. Lund arbeidet ved Norges Geografiske Oppmåling, og det 

fremgår av kartets tekst at det er «Udarbeidet etter Foranstaltning af den Kogl. Norske 

Regjerings Justits og Politie Departement», noe som tydelig viser at myndighetene hadde gitt i 

oppdrag at det skulle utarbeides veikart. Målestokken gir ikke rom for å tegne inn alle 

småveiene i eller mellom bygdene, men det er likevel forbausende mange landeveier Lund har 

greid å få plass til på kartet - aller helst bør man bruke lupe om man skal kunne lese alle 

detaljene. Av tegnforklaringen fremgår det at det rundt 1830 fremdeles var få norske veier 

som var fremkommelig med vogn: «Hovedvei endnu inpassabel for Hjulvoiturer» er det så 

mange av at de utgjør en egen kategori.  

 

 

Kongeveien fra Kongsberg til Hokksund ble bygget i 1624 

og var den første kjøreveien og det første norske offentlige 

veianlegg. Hokksund var Kongsberg sølvverks nærmeste 

utskipingshavn, men man trengte imidlertid også å få 

varer fraktet fra hovedstaden, og veien ble derfor snart 

forlenget til Bragernes og Christiania. 
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Buchholz’ og Reichborns håndtegnede veikart 

På slutten av 1700-tallet ble forbedring av, og dermed naturlig nok også bedre oversikt over, 

de norske veiene et satsningsområde, noe som medførte utarbeidelse av veikart. Blant annet 

ble det igangsatt et prosjekt med renovering av den gamle kongeveien over Filefjell. Sentralt i 

arbeidet med forbedring av det norske veinettet sto veginspektør Carl Christian Buchholz 

(1787-1849)22 og kaptein Johan Henrich Reichborn (1792-1866),23 og mange av veikartene 

tegnet på 1820 og 30-tallet ble utarbeidet og tegnet for hånd av dem. Buchholz’ og Reichborns 

kart er svært detaljerte og viser veistrekninger som tidligere ikke hadde vært kartlagt 

enhetlig i så stor målestokk, for eksempel veiene opp Hallingdal og Valdres, veien langs 

Mjøsas vestre bredd, veien fra Dombås til Molde og Kristiansund og veiene fra Christiania til 

Svinesund og Helgeroa. 

 

 

Det er få kart eldre enn 1800-tallet 

som detaljert viser dalene i Sør-

Norge, enkelte gårdskart finnes, men 

svært få oversiktskart. 

Fjellområdene i Sør-Norge er det 

enda færre gamle kart som viser, og 

de av dem som gjør det er 

skjematiske og lite detaljerte. 

Faktisk viser de fleste 16- og 1700-

tallskart over Sør-Norge store deler 

av Telemark og Buskerud som et 

hvitt område; et slags Terra 

incognita, ukjent land. Eksempelvis 

er historiker P.A. Munchs 

håndtegnede kart over 

Hardangervidda, tegnet fra turen 

hans over fjellet i 1842-43, det første 

kartet der Hardangervidda er 

skikkelig kartlagt.24 De av 16-1700-

tallskartene som viser veier er også 

ganske omtrentlige når det gjelder 

veienes plasseringer; det er sjelden 

mulig å lese av kartene nøyaktig 

hvor veiene gikk, bortsett fra at de 

gikk opp en dal eller mellom to byer. 

Buchholz’ og Reichborns kart var 

slik sett et langt skritt fremover når 

det gjaldt å kartlegge norske veier, målestokken er stor og kartene er svært detaljerte, og det 

fremgår tydelig hvor veitraseen går; øst for tunet på den ene gården og gjennom tunet på den 

andre gården. 

Papir var dyrt og man pleide derfor å utnytte plassen på 

papiret best mulig. Her har Reichborn brukt samme ark til 

å tegne inn tre veistrekninger fra Flå til Nes i Hallingdal 

ved siden av hverandre, men rent geografisk kommer de 

etter hverandre. For at mans skal skjønne hvordan kartet 

skal leses er begynnelsen og slutten av hver veistrekning 

gitt en rød bokstav. Den samme bokstaven er gjentatt der 

man skal fortsette å lese for å kunne følge veien. 
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Militært preg 

Buchholz og Reichborn var begge utdannet ved Krigsskolen i Christiania. Reichborn hadde en 

lang militær karriere, han var blant annet sjef for Ringsakerske kompani av Hedmarkske 

nasjonale musketerkorps, mens Buchholz i 1812 fikk avskjed fra hæren grunnet en benskade. 

Buchholz arbeidet etter dette hovedsakelig med veispørsmål og var veginspektør og såkalt 

Conducteur, det vil si karttegner, i Christians Amt fra henholdsvis 1816 og 1822.25 Buchholz 

og Reichborns kart har et tydelig militært preg; måten topografien er gjengitt på, spesielt 

hvordan fjellformasjoner og åser er tegnet, var typisk for hvordan Krigsskolens kadetter lærte 

å tegne kart sent på 17- og tidlig på 1800-tallet. Typisk for den militære måten å tegne kart på 

er også at bygninger er fargelagt rosa. 

 

Det er bevart 43 håndtegnede kart tegnet av Krigsskolens kadetter tidlig på 1800-tallet.26 

Kartene er veikart og viser veien fra forskjellige steder i Aker og til ulike steder i Christiania. 

Ett av disse kartene er tegnet av Buchholz og har tittelen Croqui over Weien fra Abelsøe til 

Lillebroen. Kartet hans er datert 1806, samme år som han ble uteksaminert. Buchholz’ 

elevarbeid fra 1806 er nøyaktig tegnet, og man ser den samme måten å gjengi topografi på 

som på hans senere veikart. De senere kartarbeidene hans er imidlertid enda mer elegante, 

det er tydelig at han med årene opparbeidet seg en solid kompetanse i karttegning. Reichborn 

ble også uteksaminert fra Krigsskolen som 18-åring, i 1810, og underviste så i en periode i 

tegning, det vil si karttegning, samme sted. Et håndtegnet kart med tittelen Grundtegning over 

Christiania Bye og Forstæder samt Opsloe fra 1811 er signert ham og ble trolig tegnet i denne 

perioden. 27 

 

Det er også bevart et par arbeidsbøker i karttegning fra en av Krigsskolens kadetter på 1790-

tallet, og denne kadetten er ingen ringere enn senere generalmajor og stortingsmann Hans 

Jørgen Wetlesen. Arbeidsbøkene er ikke kladdebøker, men innføringsbøker som skulle tjene 

som egen lærebok i karttegning. Bøkene gir innsikt i hvordan og hvor mye kadettene øvet på å 

få til de tegneteknikkene man brukte for å gjengi ulike kartografiske detaljer; det må ha vært 

store mengder arbeid som lå bak det å mestre å tegne detaljerte, gode - og vakre kart.28 

 

Tidlig på 1800-tallet hadde man ennå ikke begynt å tegne høydekurver, man tegnet fjell og 

åser sett ovenfra, bestående av flere ringer utenpå hverandre, gjerne skyggelagte, for å vise 

hvor bratt eller høyt fjellet eller åsen var. Biskop Jens Nilssøns visitasreise til Hadeland og 

Hedmarken gikk i 1594 fra Oslo over Krokskogen og til Ringerike. Biskopen beskriver veien 

fra Øverland i Bærum som en «..slem vey, stenet och kleffuede..» og forteller om reisen opp 

gjennom Lommedalen og til Johnsrud, «..den gaard ligger nest vnder Krogskougen..». 

Buchholz’ kart viser at ruten i stor grad var den samme tidlig på 1800-tallet som på slutten av 

1500-tallet. Biskopens vei videre gikk over «..nogle jordbroer heder kallis Langebrymyrer..» 

og så ned fra Krokskogen litt lenger nord enn ruten som på 1800-tallet gikk ned Krokkleiva og 

til Sundvollen. Når man ser på Buchholz’ kart over Krokkleiva etterlates det ingen tvil om at 

det er bratt! 
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Teknikken med skyggelagte ringer 

for å vise høyde og stigning 

kombinerte man ofte med å tegne 

tynne streker tett i tett ut fra fjellet, 

på samme måte som når man tegner 

en sol. Disse fine linjene ble tegnet så 

tett og med så tynn penn at det ikke 

engang er en halv millimeter mellom 

dem. Denne måten å tegne fjell og 

åser på går igjen på alle Buchholz’ og 

Reichborns kart, men på et av 

Buchholz’ kart fra Hadeland er 

teknikken ekstra tydelig; åsen 

Sølvsberget ved Bergsrud er med 

sine ringer utenpå hverandre, 

skyggelegging og streker ut fra 

ringene et vakkert eksempel på 

militær karttegningskunst. 

 

Litt lenger syd på samme kart er 

gården Falang tegnet inn. Brostedet 

over Falangbekken, som går mellom 

de to Falangtjernene, er kjent som 

gammelt brosted. Den nye veiloven 

av 1824 tilsa at alle broer langs 

hovedveiene skulle være av stein og 

av lik bredde som veien. Dette 

resulterte i at det i 1827 skulle bygges ny bro over Falangbekken, og veginspektør Buchholz 

ble tilkalt for å lage arbeidstegninger og beskrivelse til en ny steinbro.29 

 

Kongeveien over Filefjell 

Ferdselsveien mellom Valdres og Sogn over Filefjell er svært gammel, og Filefjell er et av de få 

stedsnavnene i Innlands-Norge som går igjen på nederlandske 1600-tallskart. På enkelte av 

dem er også Maristuen tegnet inn.30 Man vet at fjellstuen lå der allerede på midten av 1300-

tallet, men det er sannsynlig at det var overnattingsmuligheter på fjellet også lenge før det.31 

På Filefjell lå fra middelalderen også St. Thomaskirken, en stavkirke som ble revet i 1808.32 

Kirkens beliggenhet må ennå ha vært et kjent landemerke da Buchholz 11 år etter tegnet sine 

kart, ellers hadde han neppe tegnet inn en da revet kirke.  

 

Hovedplanene for kjørevei over Filefjell var klare allerede i 1790. Christopher Johannes 

Hammer, generalvegmester i Bergenhus stift, var ansvarlig fra vest mens Peder Anker var 

ansvarlig for byggingen av den delen av kongeveien over Filefjell som lå i Akershus stift.33 

Reichborns kart over postveien fra Dombås til Molde og 

Kristiansund inneholder mange kart. Dette kartbladet 

viser veien som kommer fra Lesja og går ned til 

Veblungsnes ved utløpet av elven Rauma innerst i 

Romsdalsfjorden. Stedet var nærmeste havn for øvre del av 

Gudbrandsdalen og blant annet utskipingssted for varer 

fra Lesja jernverk. På 1800-tallet var Veblungsnes et 

betydelig markedssted, og Romsdalsmarkedet var en årlig 

begivenhet som etter kongelig resolusjon av 19. august 

1820 skulle foregå der. 
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Men arbeidet tok tid. I 1837 ble det besluttet at veien skulle legges langs den vestre foten av 

Filefjell, gjennom Smeddalen, istedenfor å følge den gamle ferdselsruten som gikk over selve 

Filefjell. Det var veginspektør Buchholz som fikk oppdraget med å planlegge og administrere 

dette veiarbeidet. Arbeidet bød imidlertid på problemer; terrenget var bratt selv i den 

nyvalgte traseen i Smeddalen, og resultatet var at ingeniøroffiser Georg Ræder overtok for 

Buchholz. Ræder la om traseen til å gå lenger ned i dalen, slik at man unngikk den bratte 

nedstigningen til Maristuen fra Smeddalen. Fremdeles ligger rester av «Den Buchholzske 

veg», som aldri kom i bruk, som et gjenglemt samferdselsminne mellom Stovestølen og 

Brusestølen.34 Buchholz’ kart fra 1819 over veien opp Valdres og til Filefjell stopper ved 

bautaen som viser hvor Akershus stift sluttet og Bergenhus stift begynte, ikke langt fra 

skysstasjonen Nystuen ved Otrøvatnet. Av Buchholz’ tegning av bautaen framgår det at den 

bærer generalveimester Hammers navn og er datert 1794. 

 

Buchholz’ og Reichborns kart representerer et viktig skritt på veien til fullstendig kartlegging 

av Norge, og de bidrar til at den store endringen i samferdselsstrukturen som fant sted på 

1800-tallet nå i langt større grad kan studeres i detalj. Kartene er imidlertid ikke bare et svært 

viktig bidrag til kunnskapen om veinettet i Norge og om 1800-tallets veiutbygging, de er også 

unike som lokalhistoriske kilder. Mange av områdene de viser har ikke tidligere vært detaljert 

kartlagt, og de som bor der har hatt svært få kartografiske kilder å lete i på jakt etter sitt 

hjemsteds historie. Buchholz’ og Reichborns veikart er derfor en skattkiste både for forskere 

innen mange ulike fag og emner - og ikke minst for lokalhistorieinteresserte. 
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