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GEOGRAFISK KONSTRUKTION.

§ 1-

]\Ian . bör skilja emellan Geografiens topiska oeli 
atopiska del. Den förra sysselsätter sig med be- 
skrifningen om jordens fysiska och politiska rum - 
inredning ; den sednare afser hvad som fyller dessa 
rum, och omfattar de fysikaliska och statistiska 
kunskapsarterne. Båda dessa delar utgöra tillsam 
mans Geografien i sin vidsträckta bemärkelse, men 
kunna i utförandet skiljas såsom särskilda veten
skapliga discipliner. Den topiska delen, i och för 
sig betraktad, är värd uppmärksam het, då dess. 
syftemål är att göra oss hemmastadda på den jord, 
der vi satte§ att lefva och verka, af hvilkea vi på 
så mångfalldigt sätt äro för vår y ttre  tillvaro be
roende, och som för vår inre med mäktig infly
telse verkar på oss. Lärdom arna ur naturens sto-



( « )
ra byggnad äro både tidiga och djupa *). Kuni- 
de redan den inskränkta synkretsen afjo rden , stä
dan den uppenbarades från barndomens trakten*, 
med sina vid horizonten liggande berg, sina daltar 
och floder, sina fält och sjöar hos oss väcka käm- 
slor och tankar, lika inflytelserika på vår konri- 
mande utveckling, som de äro fasta och outplåm- 
liga, emedan de lemna oss sist af allt —  huiru 
mycket mer — i den mån vår blick förmår onn- 
fatta hela den stora jordrym den, skall icke våirt 
bröst vidgas och vår tanke riktas på allt stort occh 
her rligt, som härvid upplåter s ig !00) Vidgandet t af 
denna synförmåga är den topiska Geografiens egentt- 
liga uppgift. Men ännu mer vindicerar hon s>ig 
vetenskapens rätt, då vid frågan livad som finntes
på jorden eller livad som der tilldragit sig, dein-
na dervid förutsättes såsom känd och gifven. AV i 
kunna icke leda oss till en klar uppfattning ;af 
dessa frågor, icke förstå de utom oss sig mångfalll- 
digt uppenbarande företeelserna i naturens och häm -

*)  G e i  j e r .  Svea  R ikes Häfder p. 4 2  : D et Sr, för att försstå  

e t t  folk, väl värdt att äfven  betrakta den  n atn r, hvari d ie t

lefver —  —  p. 4 3 :  D et egn a  i e tt lan d s b eskaffetn -

lie t  och  u tseen d e undflyr lä tt den  in föddes uppm ärrk- 

sarahet, eh u ru  m yck et d et verkar pä h on om  utan  att haan 

v e t deraf.

**) V ittorio  A lfier is  y ttran d e om  vårt lan d  s. 1 7 4  a f S . R. 1H. 

tjenar härpå såsom  b ev is: ”S ver ig e  i s in  rå v ild h et har ln o s  

m ig  väckt d e  m esta , m elan kolisk a  och  tillik a  höga idéer,



delsernas gång, utan att först kanna sjelfva den 
skådeplats, der de tilldragit sig, af hvars olika 
skaplynne dessa företeelsers olika karakter, färg 
och utprägling berott. Med kännedomen af de 
särskilda jordrum m en förbinder sig först en sann 
uppfattning af livad inom dem finnes; till följe 
hvaraf dess inhemtande bör föregå och grundlägga så 
väl Geografiens öfriga delar som Historien. Till detta 
resultat förer ock behandlingen af dessa ämnen, 
hvilka stå i ett så omedelbart förhållande till jord- 
rum m en,att på dessa grunden till denblifvande läro
byggnaden hvilar och derifrån, såsom utgångspunkt, 
ledtråden för framställningens utveckling fortgår i:). 
V år uppfattning måste således härvid ytterst bero på 
kännedomen af den vetenskapliga forskningens egna 
grundelem ent d. v. s. vi måste ega en klar åskåd
ning af jordrum men, dess relationer, förhållanden 
och lägen, b varförutan studiet af de mäns a r
beten och skrifter, som åt Geografien och Histo
rien egnat sina krafter, skall sakna stöd och fäste.

H äraf synes den vigt vi vilje inrym m a åt 
den topiska delen. Den är elementär och förbe
redande, men derföre icke mindre nödvändig. Af

*) P alm blad  H andbok i P hysisk a  och P olitisk a , ä ldre och  n y 

are G eografien; U ps. 1 8 2 6  1 d. ia l .  p. 6 :  ”B ergsträck n in -  

garne och va ften d e ln in g a rn e  skola ä lven  b lifva d en  gru n d - . 

val, pä h v ilk en  var b csk rifu in g  skall stödja sig .



( s  )
denna orsak gå vi a tt göra en fram ställning aif 
det lärosätt, hvarigenom dess rätta betydelse ufattt 
vara en lära om rum proportioner, och således nål
got helt annat än ett to rrt register af enstaka namni, 
skall framhållas och, såsom vi hoppas, på det säkv- 
raste vinnas. Vi inskränka oss i denna afdelnimg 
till den fysiskt-topiska *) delen, efter hvars im- 
hemtande, om ock den princip, hvarpå den stödi.- 
jer sig, icke synes kunna utsträckas till de öfrig^a 
delarne, en lucka är fylld för öfvergången till am- 
dra författare.

Sjelfva öfverskriften tillkännagifver den vägj, 
hvarpå detta lärosätt framgår och utvecklar sig*. 
Enligt gifna grunder skall lärjungen på en med inev- 
ridianer och paraleller försedd tafla sjelf konstruerra 
— det är — utföra och afbilda det Geografiska äm
net till en fulländad klotkarta **). Är ock obetingadtt 
medgifvet, a tt Geografiens studium genom brukeit

*) D e grunder, vi härför skole söka fram lägga, syn as d o ck i, 
såsom  vi vid d enna a fhan d lin gs slu t a n ty d t, ku n na oclh  
böra utsträckas till G eografiens öfriga delar.

**) D ess an v ä n d n in g  på Geografien tillhör P rofessor Ä g r e m , 
P hysisk  k on slr . b esk rifn in g  1Ô30, som  sedan i u llan deet 

fu n n it efterföljare: K ap p , L ehrgang  der ze ich n en d er  Erd-I- 
k unde, M inden  1 8 3 7  (eh u ru  efter olika g ru n d e r );  fJhug/iess ,  
L on d on  1 8 4 1 . K lin g w a ll, U nderv. i G eogr. m ed elst G eo
m etrisk  k on stru k tion , tilläm pad på S k an d in a v ien , S lh lm i  
1 8 4 0 , utgår från eg n a , på den  politiska d elen  m åhändaa  

användbara grunder.



af kartor vunnit en stor tillvext, förutan h vilka 
det var och är en död kunskap, så måste förm å
gan att sjelf bilda dessa kartor vara ett y tte r li
gare steg till dess utbildning och fulländning. 
Det gemensamma syftemålet är att af jordytan erhålla 
en så klar och lefvande bild, att den likasom trä
der i verklighetens ställe, tecknet för det beteck
nade, afbilden för urbilden. Detta sôkçr äfven 
den vanliga methoden genom bruket af kartan såsom 
sitt ändam ål*), hvarföre den ock förelägges lärjungen 
än med, än utan nam n, data, illuminationer m. m .; 
men, då b varje föremål, enligt lärobokens uppgift, 
härvid tages i serskildt betraktande, jemte uppgift 
af alla dess bestämningar på en gång, så uppstår 
af dessa sålunda från hvarandra lösryckta, blott 
aggregatoriskt förenade delar, en mera rapsodisk 
än sammanhängande kunskap, så mycket mindre 
ledande till det åsyftade ändamålet, som bestäm- 
ningarne i afseende på form ocli rum förhållandet

*) I la r tm a n , L ärobok i A llm ä n n a  G eografien 9:de Uppl. L und  

1 8 3 6 , pag. 6 0 , a n m . ”D en  som  vill m inn as a llt det som  

här förekom m er, sedan  han  på kartan se tt hvar a llt är och  

l igger , som han  läser om  i hoken , hör tillslu ta  ögon en  

och  tänk a efter* Om han då har landet likasom  afriladt 

in om  sig , så är d e t  som  det hör vara. Men har han icke  

d et, så hör lian så län ge betrakta b ilden  på kartan, tills 

han  får den  så klar och redig inom  sig , att han efter den  

han räkna upp a llt  d et som  han hör och vill kom m a ih o g .



äro så fragmentariskt uppgifne, att kännedomeen 
derom — der den icke alldeles uteblifver — oftaist 
är en minnessak, en tillfälligtvis tillkommen, ail- 
drig på säkra g rander hvilande kunskap. Gällter 
ock i allm änhet den satsen, att af Geografisk kum- 
skap blott så mycket klart inhemtas som pralk- 
tiskt förvärfvas, så är konstruktionen så myckcet 
viktigare som den icke blott ordnar ämnet utaan

O O

ock förnämligast dervid fyller ofvannämnde briist 
genom bébringandet af en bestämd och klar käm- 
nedom om föremålens form och rumintagninig. 
Och då denna kunskap, såsom grundad på åskådl- 
ning af konkreta jordföremål, icke på annat sätt kam 
med bestäm dhet vinnas, så liemtar konstruktioneen 
derifrån såväl grunden till sin nödvändighet som fcör 
sitt vidare förfaringssätt. I stället derföre att börjja 
med definitioner öfver rumförhållanden, hvartiili 
en så beskaffad åskådning saknas, eller att genorm 
föreläggande af hela kartan jernte detaljerad bee- 
skrifning af hvarje föremål på en gång, bibringga 
en osammanhängande kunskap, skall Lärjungen niu 
genom systematiska utkast ledas till en stigandie, 
sig allt mer utvecklande Geografisk konstruktiom, 
hvarigenom efter hand rym dproportionernas oändl- 
liga serie utvecklas *). Härvid äro äfven schém a
tisa tioner af åtföljande kartor nödvändiga; men desssa

* ) Se Carl R itters G u tachten  an  das K o n ig l. Preuss. M ii- 

nisteriura B erl. 1 8 3 0 .



aro afpassade efter beskrifningens omfång, hvars 
alla uppgifter här skola finnas aftecknade och u t
förda, för a ttderefter, med ledning af denna, kunna 
konstrueras. För detta ändam ål måste Beskrifnin- 
gen, för att icke öfverlasla minnet med om hvar
andra blandade föremål —  följa en sträng systé
matisation, hvarigenom ett noggrannt särskiljande 
af de olikartade föremålen verkställes. En sådan 
systématisation eller rektifikation är ett vilkor för 
konstruktionens successiva utveckling och fortgång. 
Men derjem te måste så väl det hela som de särskil
da delarne afse en progression, e tt gradvis stigande, 
inom det förra från det lägre till det högre, inom 
de sednare från det allmänna till det speciella •). 
Sedan detta efter denna plan blifvit utfördt, 
ordnad t och efter behag indeladt i vissa stycken, 
så måste dessa sönderfalla i 2 :ne momenter, af 
h vilka h var je föregående är Syntketiskt, såsom 
angifvande konslruktionsföremålens både namn och 
läge; hvarje efterföljande Analytiskt, livari sam
ma bestämningar angifvas särskildt. Båda dessa 
m om enter äro, såsom beräknade att konstruktivt 
utföras, hvarandra materielt motsvarande, men 
formeit skiljda. Genom det synthetiska verkstäl
les konstruktionen med tillhjelp af Beskrifningen

* ) K o n stru k tio n s-u tk a slen , såsom  u tg å n g sp u n k ter , hafva häri 

sin  förklaring.



och kartan. Vi kalle den, såsom beroende af dess^ 
sa, den bundna. — Den i enlighet med dess uppi- 
gifter af hvarje löremåls namn och läge framkallai- 
de fysiska jordbilden måste följaktligen, allt efteer 
kopieringens noggrannhet, djupare och säkra ive 
fästas än genom blotta kontemplationen, hvarvidl, 
om ock uppmärksamheten vid detaljernas formeer 
vore lika stegrad som en sådan sjelfverksamhtet 
erfordrar, likväl kunskapen, såsom ytterst obœ- 
gränsad, måste i sin helhet, och derigenom älf- 
ven delvis, sakna en genomgående bestämningss,- 
grund. U r detta sväfvande tillstånd befriar kom- 
slruktionen det Geografiska studiet. Hvad naniin- 
minnet angår, så underlättas detta genom bildenis 
uppfattning och genom det rön , att ju mera likv- 
artade uppgifterna äro, dess lättare att minnas. —  
Genom det Analytiska åter vinnes färdigheten, altt 
oberoende af nämnde hjelpmedel, på grund af dem 
redan förvärfvade bildåskådningen, ernå sannnia 
resultat, hvilket, såsom en produkt af inbillniugss- 
kraften och minnet, måste vittna 0111 konstruem- 
tens lefvande uppfattning af ämnet. Ju  noggrani- 
nare den förra och bundna konstruktioneni, 
dess lättare den sednare eller fria. Genom k o 
pieringens noggranna utförande på ofvananfördle 
sätt, är redan så stor öfiling i afseende på förei- 
målens afstånd, former och relationer vunnen, altt



den fria, eller minneskonstruktionen, efter öfver- 
läsning af vissa konstruktions- ocli utgångspunk
ters absoluta lägen, hufvudsakligen är en ima
ginativ reproduktion, ett återkallande af redan in- 
liemtad bildkunskap, hvarvid minnets reproduk
tioner betingas.

Det är derföre icke blott en extensivt, utan 
intensivt högre kunskap, som genom minueskon- 
slruktionen förvärfvas. Objekterna , redan förut 
flyttade på imaginativ grund, erhålla genom den
na mathematisk bestämdhet. Den sålunda fram- 
bragta jordbilden härflyter ur en så klar inre åskåd
ning, a tt den, såsom subjektets egen, fria skapelse, 
måste innebära kriteriet på kunskapens högsta full
ändning

§ 2 .

Öfvergå vi nu från sjelfva sättet för den ge
ografiska konstruktionen, så skulle det resu ltat, 
hvartili det förde, måhända synas tillhöra den 
lyckligare fattningsförmågan, derest icke subjekti
va, ur själsförmögenlieterna fram trädande grunder 
derför kunde företes. Yi vilje i det följande sö
ka framlägga denna öfverensstärnmelse, hvarige- 
nom lärosältets allmängiltighet synes ådagalaggd.

*) B evis härpå lem n a  de ex a m in a , som  vid Carlbcrg af- 

läggas.



Vi liafve uppgifvit lionstruktionens vilkor v ar« : 
schématisation, rektifikation och progression. Dcss- 
sa fordringar grunda sig på de trenne positiwa 
sjålsförmögenheter, genom livilka all kunskap föir- 
värfvas och erhålles. Först måste ne ml. hella 
kunskapsmaterialen genom det y ttre  sinnet uppi- 
fattas och öfverflyttas till det in re , som vidaire 
deraf förarbetar icke hlott begrepp, omdömem, 
slutföljder, utan ock för vetenskapens högre foir- 
dringar ordnar dessa till ett sammanhängandee, 
sj^stematiskt helt. — Men emedan kunskapens im - 
nehåll kan for medvetandet fördunklas, ja alldce- 
les försvinna, så måste i allt kunskapsförvärf vaira 
afsedt m edlet så väl för kunskapens bevarandle 
som, der den försvunnit, återkallande. E3e 
härvid verkande själsfunktioner äro inbillning?s- 
kraften och minnet, livilka derföre, i motsalts 
till de förra, kunna benämnas negativa. I 
analogien af ofvanangifne vilkor motsvarar schie- 
matisationen det y ttre  sinnet, rektifikationen ocdi 
progressionen det inre sinnets positiva, sjelfva kom- 
struktionen dess negativa funktioner. Men likia- 
som själskrafterna ingå i och samverka med hvair- 
andra, fastän deras fullkomligare utveckling skter 
succesivt och i en viss ordning, så ingå äfven hiär 
de negativa i de positiva, i det a tt konstruktico- 
nens elementer samtidigt medverka i de öfrigra,



livilka genom densamma underlättas och fästas. 
Den således icke blott framhåller, inpräglar och 
inbildar hvarje särskild del under studiets fort
gång, den är ock — och förnämligast — Synthe
sen, genom hvilken det hela säkrast bibehålies och 
lättast återkallas. \  i kunne derföre, såsom 
följd af det föregående, sammanfatta konstruktio
nens fördelar i följande påstående: genom sche- 
matisationen erhåller äm net den största intuitiva 
lättfattligbet, genom rektifikationen den största in tel
lektuella, genom progressionen den största rationella, 
samt genom konstruktionen den största imagina
tive och memorativa lärbarhet.

Härigenom torde den Geografiska konstruk
tionens vigt och betydelse vara ådagalaggd. Den 
fordrar en fullkomlig omgestaltning af äm net, 
hvars innehåll den reproducerar Lill en lefvande 
hild af föremålens former och relativitetsförhål- 
landen. Och då denna bild, såsom af konstru- 
enten sjelf skapad och frambringad, för hvarje 
förekommande behof och för hvilken del af jor
den som helst kan och bör rekonstrueras, synes 
grunden laggd, hvarpå hela den Geografiska ele- 
mentar-kunskapen bör uppföras, for att sålunda 
bilda ett sammanhängande, ur en fortgående ä- 
skådningsprincip sig utvecklande systematiskt helt. 
Icke blott den Politiskt-topiska, utan ock de ato-



piska delarne i:) torde derföre, efter samma prin
ciper kunna utföras. Och då det stigande intresse, 
naturkunskaperne i våra dagar åtnjuta, hunnit bä
ra frukt i en fullständig serie af vetenskapliga 
elementarkurser i dessa grenar, skall företaget, 
att i ett afpassadt omfång sa ordna och systema
tisera de speciella delarne, a tt de kunna konstru
eras, äfven på det säkraste sätt och med minsta 
uppoffring af tid befrämja naturstudiets äskade 
tillvext och utbildning inom de allmänna lärover
ken **). E tt sådant företag vore välkommet för 
skolan, der passande läroböcker saknas; för lifvet, 
ty  på åskådligheten och klarheten af de intryck, 
som ungdomsfärden genom naturens riken efter- 
lemnar, beror väl den kommande hågen att brin
ga dem till frukt och mognad — målet för all 
mensklig sträfvan.

* ) Såsom  k lim atisk a , botaniska, zoologiska m. fl. konstruk
tioner.

**) Se R ecension en  öfver G. T h o m êe’s :  ”Första Begrepp i 

Populär N aturkunnighet”, T id sk r iften  F rey , sista häftet 

1 8 4 5 .
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