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Sammanfattning 
 
Forskning rörande svensk globtillverkning eller glober sålda på den svenska marknaden är inte utbredd. 
Internationell forskning rörande glober har i stor utsträckning fokuserat på tiden från omkring år 1400 till omkring år 
1800. Globernas konstruktion och kontext under 1800-talen nämns endast kort och generaliserande i forskning 
medan 1900-talet inte nämns alls. Därför är syftet med undersökningen att ta ett helhetsgrepp om glober på den 
svenska marknaden mellan åren 1800 till 1950. Frågeställningarna söker svar rörande globers material, 
konstruktion, kartbild, stativ och tillhörande instrument. Även globtyper, prisbild, brukare, försäljare och tillverkare 
undersöks. Undersökningen svarar också på hur utvecklingen har tett sig under tidsperioden. 21 stycken glober 
har observerats på Centrum för Vetenskapshistoria, Kungliga Biblioteket och Sjöhistoriska Museet i Stockholm. 
Annonser, priskuranter samt utställningskataloger vilka nämner glober har samlats in genom arkivsökning. 
Undersökningen visar bland annat att nya material och nya globtyper träder in på den svenska marknaden, 
samtidigt som de tillhörande instrumenten fick en minskad betydelse.  
 
 
 

Abstract 
 
Research on Swedish globe production or globes offered on the Swedish market is not widespread. International 
research on globes has largely focused on the period from about 1400 to 1800. The structure and context of 
globes during the 1800s is mentioned only briefly, while globes produced during the 1900s are not mentioned at 
all. Therefore, the survey has a holistic approach to globes appearing on the Swedish market during the years 
1800-1950. The questions seek answers regarding the materials, map design, tripod and instruments of globes. 
Also the types of globes, pricing, clients, vendors and manufacturers are examined. 21 globes have been 
observed at the Center for History of Science, the National Library of Sweden and the Maritime Museum in 
Stockholm. Advertisements, price lists and exhibition catalogs mentioning globes have been collected through 
archives. The survey shows that new materials and new types of globes appears in the Swedish market, while the 
associated instruments had a reduced importance. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet berättas författarens bakgrund till ämnet tillsammans med ämnets 

bakomliggande problembild. Syftet med undersökningen och frågeställningarna 

presenteras vilka sedan följs av de valda metoderna och materialet. Kapitlet avslutas med 

att synliggöra kritik till metod och material samt att tydliggöra undersökningens 

avgränsningar. 

 
 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

Under författarens tredje och avslutande läsår utfördes praktik på Kungliga Biblioteket i 

tio veckor. Praktiken förlades både på Enheten för handskrifter, kartor och bilder samt 

på Enheten för bevarande och nybindning under hösten 2014. Under praktiktiden kom 

författaren i kontakt med Kungliga Bibliotekets samling av glober, huvudsakligen 

jordglober men även himmelsglober samt andra typer av sfärer. Som föremålsantikvarie 

på ett forskningsbibliotek uppstod ett intresse för de fascinerande objekten och en 

lättare efterforskning påbörjades inom ämnet. Det visade sig snart att glober i gånga 

tider har haft en annan betydelse och användning än vad vi idag först kan tro. Från 

omkring år 1500 till en bit in på 1800-talen sågs glober som ett matematiskt instrument 

för teoretisk mätning av tiden, ett demonstrerande redskap för navigatörer och ett 

komografiskt läromedel. Globerna tillverkades under denna tid i par bestående av en 

jordglob och en himmelsglob som åtföljdes av en instruktionsbok. Efter vidare 

efterforskning genom böcker och artiklar visade det sig också att globens användning, 

sammanhang och betydelse förändrades under 1800-talen. Globen övergick från att vara 

ett matematiskt instrument till att mer användas som en tredimensionell karta. Mer om 

förändringen kan läsas under rubriken 3. Historisk översikt.  

 

Det visade sig även att de som arbetade med glober på Kungliga Biblioteket hade mindre 

kännedom om globerna tillverkade under 1800-och 1900-talen, i jämförelse med 

globerna tillverkade på 1500-, 1600- och 1700-talen.  Under våren 2015 genomfördes 

en mer omfattande litteraturstudie inom ämnet och den ojämna kunskapsfördelningen 

framstod då som föga förvånande. Det har nämligen knappt forskats något om de glober 

som helt uppenbart, genom att se till institutioners globsamlingar och försäljningen av 

äldre glober idag, måste ha funnits på den svenska marknaden under 1800- och 1900-

talen.  

 

Den mest betydelsefulla forskning som i Sverige har genomförts inom ämnet är en 

inventering av det svenska beståndet av glober, vilken genomfördes år 1968 av Einar 

Bratt. Inventeringen kompletterades med arkivforskning kring den Svenska 

tillverkningen av glober vilken sedermera resulterade i skriften En krönika om svenska 

glober: Anders Åkerman och hans efterföljare jämte en inventering av historiska glober i 

Sverige. Detta är även ur ett internationellt perspektiv den mest betydelsefulla forskning 

som behandlar svenska glober. Den inkluderar dock endast glober tillverkade innan 



 

2 
 

1870 vilket var tiden för den Åkermanska globverkstadens slut. Globverkstaden var den 

första och främsta i Sverige och startades av Kosmografiska sällskapet under 1700-

talens mitt. Författaren har alltså genom praktik, genom litteraturstudier inom ämnet 

samt genom samtal med institutioner och personer inom den privata sektorn kunnat 

identifiera ett område där forskningen behöver utökas. Detta för att ge en fylligare, mer 

nyanserad och mindre generaliserande bild av de under 1800- och 1900-talen 

tillverkade glober och deras konstruktion samt kontext.  

 

Att sprida kunskap om globernas historiska betydelse och användningsområden kan 

bidra ökad förståelse för samhällens förhållningsätt till världen runt omkring dem. Det 

kan även bidra till en förståelse för den utveckling som skett inom astronomi och 

geografi, där upptäcktsresor och tekniska innovationer allt eftersom fyllde de tomma 

ytorna på kartorna. Dessutom är globerna som materiella föremål intressanta; 

kunskaper om konstruktion och material är nödvändiga för att kunna ge globerna ett så 

optimalt bevarande som möjligt. I utställningssammanhang är kunskaper om tillverkare, 

försäljare och brukare av glober nödvändiga för att kunna förmedla korrekta och 

levande historier. Det är dessutom svårt att veta vad som är bevarandevärt om man inte 

vet vad man har. Med det menas att det är av vikt att undersöka vad det är för glober 

som finns bevarade i våra samlingar och i vilken kontext de har brukats. Allt för att 

skapa en förståelse om föremålen och deras kontext.  

 
 
1.2 Syfte 

 

Undersökningens syfte är dels att genom observation av bevarade globers material, 

konstruktion, kartbild, stativ samt tillhörande instrument kunna förmedla en bild av hur 

nämnda faktorer kunde ha tett sig och utvecklats under tidsperioden 1800-1950.  

Syftet är även att genom insamlande av tryckta källor, i vilka saluförda eller utställda 

glober nämns, visa vilka som kunde tillverka, sälja och bruka glober under tidsperioden 

1880-1933. Kanske främst förknippat med vem som kunde vara brukare av en glob är 

också prisbilden och typer av glober på marknaden, vilket kommer undersökas under 

åren 1880-1933.  

 

Detta bidrag till forskningen om glober har som syfte tillföra information som kan 

nyansera bilden av globers konstruktioner och kontexter. Den svenska marknaden är 

fokus vilket inom tidigare forskning endast har behandlats fram till omkring 1870 av 

Einar Bratt, men där vikten låg på endast en globverkstads utveckling. Undersökningen 

ska därför ta ett större grepp om de glober som under tidsperioden 1800-1950 kunde 

finnas på den svenska marknaden. Med den svenska marknaden menas glober som 

kunde köpas och/eller användas i Sverige oavsett tillverkningsland. En förhoppning är 

att resultaten från undersökningen ska kunna användas av både institutioner såväl som 

privatpersoner som har glober från tidsperioden bevarade. Den information som tas 

fram genom undersökningen ska kunna användas i sammanhang som katalogisering och 

utställning av institutionernas glober. Uppgifterna rörande globernas material och 
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konstruktioner ska kunna användas i beslut om förebyggande bevarandeåtgärder, 

konservering eller restaurering av globerna. Observationen av glober företogs i 

Stockholm på Kungliga Biblioteket, Sjöhistoriska museet och Centrum för 

Vetenskapshistoria och undersökningen ger en inblick i institutionernas samlingar 

vilket kan ses som ett tillgängiggörande av ett kulturarv. Genom det vill författaren 

uppmuntra till mer forskning om de i Sverige eller i utlandet tillverkade globerna vilka 

fanns på den svenska marknaden.   

 

  

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur kunde globernas material, konstruktion, stativ och tillhörande instrument ha 

tett sig och utvecklats under åren 1800-1950? 

 

 Vilka typer av glober kunde finnas på den svenska marknaden och hur kunde 

prisbilden se ut under åren 1880-1933? 

 

 Vilka kunde vara tillverkare, försäljare och brukare av glober i Sverige under 

åren 1880-1933? 

 

 

1.4 Metod 
 
För att samla in materialet och besvara frågeställningarna har det använts 

huvudsakligen två olika metoder. Den första metoden är att genom observation 

undersöka de glober som tillverkats mellan åren 1800-1950 och som finns i samlingar 

på Centrum för Vetenskapshistoria, Kungliga Biblioteket samt Sjöhistoriska museet i 

Stockholm. Under observationen användes hjälpmedlen måttband, magnet, ficklampa, 

lupp samt kamera. Måttbandet användes givetvis för att mäta, främst globklotets 

diameter. Magneten användes för att identifiera ferromagnetiska metaller och stoppades 

i ett fodral av tyg för att inte skada objektet. Ficklampan användes för att belysa ytorna 

med släpljus för att lättare identifiera materialens strukturer, ytors form (t.ex. kanter), 

skador med mera. Bilder togs på samtliga undersökta objekt. Förutom att observera 

globerna i sin helhet lades extra tid på granskning av globklotens skador. Genom skador 

såsom nagg, sprickor, materialbortfall med mera kunde olika material observeras. Även 

andra faktorer så som konstruktion, tyngd med mera kunde indikera på material. 

Författaren har en gedigen kunskap inom området vilken har inhämtats genom 

utbildning, praktik samt litteraturstudier. Det i förhand av författaren utarbetade 

formuläret fylldes i allt eftersom undersökningen skedde. Formuläret förklaras  

utförligt under nedanstående rubrik 1.4.1 Formulär och samtliga ifyllda formulär finns 

som bilagor. Metoden användes främst för att besvara frågeställningen berörande 

utvecklingen av globers material, konstruktion, stativ och tillhörande instrument. Delvis 

även för att besvara frågan om vilka typer av glober som förekom på den svenska 
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marknaden. Metoden har en kvalitativ karaktär eftersom den har som avsikt att ta fram 

information som för varje objekt är individuellt, trots att objekten till antal är flera. 

Metoden används därmed inte för att producera statistisk information, istället ses varje 

glob som ett unikat vilka tillsammans kan visa på utvecklingstendenser.  

 

Den andra metoden är att genom arkivsökning samla in tryckt material som kan besvara 

frågeställningarna rörande tillverkare, försäljare och brukare av glober samt även 

prisbild och typer av glober på den svenska marknaden under åren 1880-1933.  

Inledningsvis skedde sökningen via internet på Riksarkivets samsökning och på 

runeberg.org vilka digitaliserar äldre nordiskt tryck. Förutom sökord relaterade till 

glober användes även namn på upphovsmän/tillverkare och försäljare som genom 

observationen av de 21 stycken globerna hade noterats. Genom sökning på firman P.A 

Norstedt & Söner, som tycktes ha sålt en av de observerade globerna, hittades en artikel 

publicerad i Svenska Läraretidning 1933. Artikeln hyllar firman Frans Svanström & C:o 

(som köptes upp av P.A Norstedt & Söner ) och heter ”Från en anspråkslös början. Vår 

äldsta skolmaterielfirma 65 år”. I artikeln nämns att firman bland annat sålde glober och 

att de år 1880 framträdde med en mycket ståtlig och uppmärksammad utställning av 

skolmaterial på det fjärde Allmänna Nodiska Skolmötet i Stockholm. Danmark, Norge, 

Finland och Sverige deltog i de Allmänna Nordiska Skolmötena och länderna turades om 

med att arrangera mötet. Totalt fyra möten hölls i Sverige, det första hölls i Göteborg 

1870 men någon berättelse från mötet finns inte. Åren 1880, 1895 och 1910 hölls mötet 

i Stockholm. Utställningskatalogerna till de specialutställningar av skolmaterial, som 

anordnandes i samband med skolmötena, hittades i Stockholms Stadsarkiv och i 

Kungliga Bibliotekets arkiv. Vidare fortsatte sökningen efter annonser och priskuranter 

som saluförde glober vilka huvudsakligen hittades i Kungliga Bibliotekets arkiv.  

 

En sökning efter annonser som saluförde glober gjordes också i Stockholms 

Adresskalender åren 1885 och 1896. Efter att ha sökt igenom annonsavdelningarna för 

de två åren och inte hittat något som antydde på försäljning av glober avbröts sökandet. 

Sökning gjordes även i tidskiften Ymer där årgångarna 1881 till 1908 finns 

digitaliserade och OCR-tolkade på runeberg.org.  Tidskriften Ymer gavs ut av svenska 

sällskapet för antropologi och geografi. Sökningen gjordes på ord relaterade till glober 

med inget användbart material hittades. I slutet av undersökningsperioden besöktes 

även Centrum för Näringslivshistoria och en sökning gjordes på de 

upphovsmän/tillverkare och försäljare som noterats genom observationen av glober 

och genom utställningskatalogerna. Inget användbart material hittades där.  
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1.4.1 Formulär 
 
Ett formulär har fyllts i för varje glob som har observerats på Centerum för 

Vetenskapshistoria, Kungliga Biblioteket och Sjöhistoriska museet. Informationen 

sammanställs i diagram och tabeller med beskrivande text under rubriken  

3. Sammanställning av formulären. Samtliga formulär finns i sin helhet som bilagor 

under 8.1 Ifyllda formulär med bilder. Standardformuläret finns som bilaga under 8.2 

Standardformuläret. 

 

Under observationen noterades först information angående globens nuvarande plats, 

datum för observation, upphovsman till glober (eventuellt även kartograf), tillverkare av 

globen, tillverkningsland, typ av glob samt globklotets diameter. Globerna gavs även ett 

nummer. Sedan fylldes formuläret med information om globklot, konstruktion, kartbild, 

legend, stativ, instrument, nollmeridian och longitud samt skador.  

 

Globklot. Beskriver vilka material som klotet är tillverkat av, inifrån och ut. I de fall där 

det råder osäkerhet om vilket materialsort som har observerats används begreppen 

”troligtvis” eller ”möjligtvis” beroende på grad av osäkerhet.  

 

Konstruktion. Beskriver om några tecken på globens yttre och inre konstruktion har 

kunnat observeras.  

 

Kartbild. Beskriver vilken teknik som har använts för att framställa kartbilden, om 

kartbilden är polykrom eller monokrom samt antalet observerade kulörer. Här beskrivs 

även om kartbilden är monterad i segment och i sådana fall hur många, om de är hel- 

eller halvsegment samt om det finns polkalotter.  

 

Legend. Beskriver antalet legender, dess form, placering samt språk.  

 

Stativ. Beskriver stativets material, ytskikt, form samt antalet ben, armar och fötter. 

 

Instrument. Beskriver vilka instrument som finns och inte finns på globen. De 

instrument som finns med i formuläret är meridianring, timcirkel, horisontring, 

kompass och gnomon. Om andra instrument observeras blir de noterade. Här beskrivs 

även instrumentens material. 

 

Nollmeridian och longitud. Beskriver var nollmeridianen är placerad på globen samt på 

vilket sätt longituden räknas runt klotet.  

 

Skador. Beskriver om globen har några skador, här räknas även fernissans skick in.  
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1.5 Material 
 

Huvudsakligen två materialsorter har samlats in, den första sorten utgörs av formulären 

som genom observation av de 21 stycken globerna har fyllts i. Utav det totala antalet 

glober är 18 stycken jordglober och 3 stycken himmelsglober. Utav de 18 jordgloberna 

ingår 2 stycken i varsitt tellurium. Samtliga glober är tillverkade i Europa under 

tidsperioden 1800 till 1950 och finns idag bevarade på Centrum för Vetenskapshistoria, 

Kungliga Biblioteket och Sjöhistoriska museet. Alla glober som finns bevarade på de tre 

institutionerna och som är tillverkade under tidsperioden 1800 till 1950 har tagits med i 

undersökningen. Med undantag från två glober där tid för tillverkning inte gick att 

fastställa.  

 

Den andra materialsorten består av tryckt material som har inhämtats genom 

arkivsökning, vilket kan delas upp i två kategorier; saluförda glober och utställda glober.  

Kategorin för saluförda glober innefattar annonser och priskuranter. Annonserna har 

inhämtats från branschtidningar såsom Svensk Läraretidning, från tidningar utgivna av 

specifika företag samt från annonsavdelningen i utställningskatalogerna från de 

Nordiska Skolmötena i Stockholm 1880, 1895 och 1910. Kategorin för utställda glober 

innefattar utställningskatalogerna från de Nordiska Skolmötena i Stockholm 1880, 1895 

och 1910. I utställningskatalogerna redovisas de glober som ställdes ut. Det tryckta 

materialet är utgivet mellan åren 1880-1933. 

 
 
1.6 Metod- och materialkritik 
 
Tidsperioden på 150 år vilken undersökningen omfattar kan anses vara för lång för att 

gå på djupet med undersökningen. En djupdykning i ämnet har dock redan företagits 

genom Bratts forskning vilken fokuserar på den i Sverige verksamma Åkermanska 

globverkstaden. Syftet med denna undersökning är att ta ett helhetsgrepp inom ämnet 

och se hur utvecklingen har sett ut inom de områdena som nämns i frågeställningarna. 

För att syftet skulle kunna uppfyllas krävdes en längre tidsperiod, vilket också 

kompletterar Bratts djupgående forskning.   

 

Kanske hade det varit av intresse att observera glober på institutioner med en större 

geografisk spridning. Det hade dock både av praktiska och tidsmässiga skäl inte varit 

möjligt. Styrkan med att institutionerna befinner sig på samma ort är att resetiden 

mellan institutionerna är minimal vilket direkt innebär att all tid som för 

undersökningen var avsatt kunde användas till den faktiska undersökningen.   

 

Det tryckta materialet som genom arkivsökning har inhämtats har varit både utspritt 

och fragmentariskt . Önskvärt hade varit att fler annonser eller priskuranter hade hittats 

genom arkivsökningen. Ett bredare underlag hade kunnat leda till en bättre helhetsbild 

av vilka som tillverkade, sålde och brukade glober.  
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1.7 Avgränsningar 
 

De avgränsningar som har gjorts har till stor del fallit sig naturliga för undersökningen. 

Alla glober som finns bevarade på Centrum för Vetenskapshistoria, Kungliga Biblioteket 

samt Sjöhistoriska museet och som är tillverkade under tidsperioden 1800 till 1950 har 

tagits med i undersökningen. Med undantag från två glober där tid för tillverkning inte 

gick att fastställa. Dessa glober togs inte med eftersom saknaden av tillverkningsår 

gjorde det svårt att placera globen i någon kontext. En jämförelse mellan globerna i fråga 

om utvecklingen av material, konstruktion, kartbild, stativ och tillhörande instrument 

hade därmed inte kunnat göras och därför var de inte relevanta för undersökningen.  

 

Undersökningen av globerna förlades till Stockholm eftersom det där finns ett 

tillräckligt stort bestånd av bevarade glober på institutioner för att undersökningen 

skulle kunna genomföras. Stockholm valdes även av praktiska skäl eftersom orten var 

lättillgänglig för författaren vilket medförde att fler glober kunde undersökas än om 

undersökningen hade varit förlagd på annan ort. Tidsperioden för undersökningen 

avgränsades till åren 1800 till 1950, huvudsakligen på grund av det bakomliggande 

problemet med knapphändig forskning inom tidsperioden.  

 

Vad gäller insamlingen av det tryckta materialet är tidsperioden avgränsad till åren 

1880 till 1933. Denna avgränsning berodde helt på materialutbudet. Själva sökningen av 

arkivmaterial skedde med åren 1800 till 1950 som tidsram men endast material tryckt 

mellan åren 1880 och 1933 hittades, därav den avvikande avgränsningen.  

 

De tre institutionerna Centrum för Vetenskapshistoria, Kungliga Biblioteket och 

Sjöhistoriska museet valdes på grund av att deras samlingar av glober var bland de 

största i det geografiska avgränsade området (Stockholm). Detta var en viktig faktor 

eftersom undersökningsperioden var begränsad. För att kunna undersöka så många 

glober som möjligt var denna faktor given av både praktiska och tidsmässig skäl. 

Tillgänglighet har även i viss mån varit en bidragande faktor till valet av institutioner. 

Genom sin praktik hade författaren sedan tidigare kännedom om globerna på Kungliga 

Biblioteket samt även kontakter på institutionen. Sjöhistoriska museet hade vid tiden för 

undersökningen en nyproducerad utställning vid namn Kartor och klot vilket medförde 

att vissa av globerna kunde observeras i utställningen. Glober var dessutom på grund av 

utställningen ett aktuellt ämne och efter samtal med museet visade det sig att det från 

deras sida fanns efterfrågan på mer forskning inom ämnet.1 Centrum för 

Vetenskapshistoria är ett av Kungliga Vetenskapsakademiens forskningsinstitut. Den 

Åkermanska globverkstaden hade ända fram till 1870 kopplingar till 

Vetenskapsakademien, vilket på många olika sätt framkommer genom Einar Bratts 

forskning inom ämnet. Detta var, utöver de tidigare nämnda faktorerna, orsaken till 

varför kontakt togs med Centrum för Vetenskapshistoria från första början. Det visade 

sig att de, förutom glober, även hade tellurier i sin samling vilket också bidrog till valet 

av institution.  

                                                 
1
 Muntlig kontakt med Susanna Allesson-Nyberg, Sjöhistoriska Museet. 13/4 2015. 
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1.8 Begrepp 
 

Tellurium. Ett instrument som pedagogiskt visar jordens lutning, jordens rotation, 

månens rörelse runt jorden samt jorden och månens rörelse runt solen. En mindre 

jordglob ingår i ett tellurium och solen utgörs av en ljuskälla, exempelvis ett brinnande 

ljus.  

 

Gnomon. Den del i ett solur som skapar skuggan.  

 

Analemma. Ett diagram på kartbilden med form liknandes en åtta. Analemman visar 

skillnaden i tid mellan klockan och solen såväl som solens deklination varje dag på ett år. 

 

Legend. Globens ”etikett” där information om upphovsman/tillverkare, årtal, skala mm. 

kan förekomma. 

 

Segment och polkalott. För att montera den tryckta kartbilden på ett klot delas 

kartbilden upp i segment. Segmenten kan vara hela eller halva. Deras spetsar kan vara 

borttagna och ersatta med cirkelrunda polkalotter vilka monteras vid nord- och 

sydpolerna.  

 

 
Principbild över en kartbild uppdelad i segment.

2
 Segmenten har spetsarna kvar vilket innebär att polkalotter 

inte skulle behöva monteras på klotet. Skulle däremot spetsarna klippas behövs en cirkelrund polkalott 
monteras vid respektive pol. Bildredigering av författaren. 

 

 

Primfaktorer. För den praktiska användningen av en jordglob och en himmelsglob i par 

krävs ett antal primfaktorer. Dessa primfaktorer var, förutom kartbilden och axeln, en 

meridianring, en timcirkel med visare samt en horisontring. De båda globernas 

primfaktorer behövdes innan användning rektifieras, vilket förenklat betyder att de 

                                                 
2
 Bildkälla: Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 130. 
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olika primfaktorerna behöver ställas in i korrekta lägen anpassade till varandra. Med en 

korrekt rektifierad inställning var det möjligt att visa lägesrelationer på jordytan såväl 

som att förutse sådana ifråga om de fasta himlakropparna.3 

 

 

 

Principbild över en glob med timcirkel, hel meridianring och horisontring.
4
  

Bildredigering av författaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 28. 

4
 Bildkälla: Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 26. 
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2. Forskningsläge 

 
Forskningsläget är uppdelat i två teman, det ena behandlar utvecklingen inom svensk 

geodesi och kartografi i allmänhet medan det andra behandlar ämnet kring glober. Inom 

ämnet kring glober presenteras både internationell och svensk forskning.  

 

 

2.1 Forskning rörande svensk geodesi och kartografi 
 

Kartografi är inte endast en företeelse inom tekniskt avancerade kulturer utan även 

inom naturfolkens kulturer. Kartors roll i samhällena har varierat under århundradena 

vilket medför att dess betydelse måste förstås kontextuellt. Sven Widmalms avhandling 

Mellan kartan och verkligheten: geodesi och kartläggning, 1695-1860 är ett bidrag till 

denna kontextuella förståelse av kartografins roll. Avhandlingen har en 

vetenskapshistorisk utgångspunkt där syftet är att lyfta fram och diskutera utvecklingen 

av de sociala former och tekniska metoder som användes för exakt uppmätning. Fokus 

ligger på de geodetiska tekniker och metoder där astronomi och lantmäteri i 

kombination kan bestämma punkters relativa lägen över stora områden.  

 

Widmalm diskuterar den nationalistiska och patriotiska vetenskapssynen, där det 

ansågs att Sverige borde utforskas och inventeras. Uppfattningen var att Sverige var ett 

land som geografiskt, klimatologiskt och kulturellt passade för en viss typ av 

vetenskapliga undersökningar. Exempelvis sågs Lappland som en resurs; området var 

speciellt för just Sverige och därmed skulle skapa internationellt intresse. Ambitionen 

var att delta inom det vetenskapliga området på en internationell nivå.5 Denna 

patriotiska anda förändrades omkring 1730-talen och övergick till en mer utilistisk 

inriktad vetenskap. Båda inriktningarna fokuserade på svenska förhållanden men 

skillnaden var att den utilistiska vetenskapen riktade sig mot den svenska publiken 

istället för den internationella.6  

 

Genom Vetenskapsakademiens grundande 1739 fick den ekonomiskt inriktade 

vetenskapen ett centrum där kunskap samlades in, sållades, organiserades och spreds 

med ekonomisk nytta som kriterium.7 Akademien fugerade som en plattform både för 

olika institutioners politik eller för privata företag som genom akademien fick en 

förbindelselänk till de anslagsgivande myndigheterna.8 Ett exempel på ett sådant privat 

företag är den Åkermanska globverkstaden som inte klarade sig utan ekonomiskt 

understöd (se 3.3 Globtillverkningen i Sverige). En bild av Sverige som ”de outnyttjade 

ekonomiska möjligheternas land” formades genom den ekonomiskt inriktade 

vetenskaperna där landskapet var ett område för exploatering och tillväxt.9 Den kanske 

                                                 
5
 Widmalm, Sven. Mellan kartan och verkligheten. Sid. 36. 

6
 Widmalm, Sven. Mellan kartan och verkligheten. Sid. 54. 

7
 Widmalm, Sven. Mellan kartan och verkligheten. Sid. 55. 

8
 Widmalm, Sven. Mellan kartan och verkligheten. Sid. 63. 

9
 Widmalm, Sven. Mellan kartan och verkligheten. Sid. 74. 
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mest framgångsrika utilistiska institutionen var Lantmäteriverket vars betydande roll i 

samhället ökade efter 1700-talens mitt. Kunskaper kring geografi och historia var inte 

längre endast elitens ensak utan kunskaperna skulle nu spridas i samhället.  

 

I sin avhandling menar Widmalm att den svenska kartografin under 1800-talens första 

del kännetecknades av militär institutionalisering. Dock kunde själva utgivningen vara 

privat, vilket Carl Akrell är ett exempel på (se 3.3 Globtillverkningen i Sverige). Under 

fältmätarnas ledning institutionaliserades även geodesin vilket ledde till en övergång 

från en projektstyrd och begränsad användning till en mer rutinmässig verksamhet. 

Geodesin blev en del av militärens yrkesidentitet vilket möjliggjordes av en hög 

vetenskaplig och teknisk kompetens.10  

 

Fältmätarnas arbeten skulle inte bara vara till nytta för armén utan man motiverade 

även arbetet utifrån ett samhällsbehov. Denna uppfattning kom att kring 1820 få ett 

politiskt genomslag.11 Offentliggörandet av den tidigare ”hemligstämplade” 

militärkartan hade ett nära samband med industrialismens genombrott. Militärkartans 

behov hade flyttats från krigsföring till civila intressen där kartan kunde användas inom 

järnväg, jordbruk och gruvnäring.12 Inte sällan förde fältmätarnas kunskapsförmedlande 

roll in dem till inflytelserika positioner och de fick makt inom områden som 

kommunikationsutveckling och skolundervisning.13  

 

Den nya samhällsroll som militären fick under 1800-talen berodde enligt Widmalm till 

stor del på specialiseringen och mekaniseringen av kartarbetet. Det civila samhällets 

norm om militären som kunskapsproducent ledde till en anpassning av samhällsrollen. 

För den moderna kartografin blev vetenskaplig precision och militär disciplin grunden. 

De äldre idealen om individuell skicklighet och konstnärlighet blev åsidosatta.14  

 

 

2.2 Forskning rörande glober  
 

Internationell forskning som behandlar europeiska glober består mestadels av 

vetenskapliga artiklar. En av de ledande personerna inom forskningen kring historiska 

glober är Sylvia Sumira och hon är en av få i världen som har specialiserat sig på 

restaurering och konservering av glober. I hennes artikel Secrets of the inner globe (i 

Globe Studies) samt avsnittet The making of globes i boken The art and history of globes, 

redogör hon för hur glober har tillverkats, med vilka material, tekniker och 

konstruktioner. Hennes texter baseras sig på verkliga fall från hennes arbetsliv som 

konservator där hon har kunnat observera skadade globers material och konstruktion.  

                                                 
10

 Widmalm, Sven. Mellan kartan och verkligheten. Sid. 267. 
11

 Widmalm, Sven. Mellan kartan och verkligheten. Sid. 303. 
12

 Widmalm, Sven. Mellan kartan och verkligheten. Sid. 310. 
13

 Widmalm, Sven. Mellan kartan och verkligheten. Sid. 313. 
14

 Widmalm, Sven. Mellan kartan och verkligheten. Sid. 268. 



 

12 
 

The International Coronelli Society for the Study of Globes är ett sällskap som grundades i 

Venedig 1952. Deras mål är att genomföra vetenskapliga undersökningar i frågor 

relaterade till gamla och antika jordglober, himmelsglober, armillarsfärer, planetarier, 

tellurier och lunarier.  Resultaten av deras forskning publiceras som vetenskapliga 

artiklar i skriften Globe Studies (Der Globusfreund). Största delen av deras forskning 

kring europeiska glober behandlar åren från ca 1500 till ca 1800. Deras vetenskapliga 

artiklar är skrivna och publicerade på tyska eller på engelska. En av de framträdande 

skribenterna är Elly Dekker som bland annat i Globe Studies har publicerat artiklarna 

Innovations in the making of celestial globes samt The doctrine of the sphere: A forgotten 

chapter in the history of globes. En annan framträdande person inom forskningen kring 

historiska glober är Peter van der Krogt, som bland annat i Globe Studies har publicerat 

artikeln Globe production in the low countries and it’s impact in Europe, 1525-1650. 

 

History of Cartography är ett verk i form av antologier på tre volymer som behandlar 

kartografins utveckling i världen från den förhistoriska tiden till och med renässansen. 

Volym nummer tre behandlar kartografin under renässansen och berör i vissa delar av 

antologin även glober. Även här har Elly Dekker bidragit med en skrift, nämligen Globes 

in Renaissance Europe. Andra författare som har bidragit till antologins tredje volym och 

som är relevanta för forskningen kring glober är Lesley B. Cormack med skriften Maps as 

Educational Tools in the Renaissance, R.H. van Gent & A. van Helden med skriften Lunar, 

Solar and Planetary Representations to 1650 samt David Woodward med skriften 

Techniques of Map Engraving, Printing, and Coloring in the European Renaissance. 

 

Forskningen som behandlar svenska glober är däremot inte särskilt utbredd. Det 

viktigaste bidraget inom området är Einar Bratts En krönika om svenska glober: Anders 

Åkerman och hans efterföljare jämte en inventering av historiska glober i Sverige, från 

1968. Bratts inventering företogs inom Coronelli Weltbund’s der Globusfreunde 

världsinventering av historiska glober. Inventeringens resultat presenteras tillsammans 

med en redogörelse för den Åkermanska verkstadens globtillverkning i hans krönika. 

Sverige hade under 1700-talet en aktningsvärd tillverkning av glober genom Åkermans 

verkstad i Uppsala. Trots det hade man fram till Bratts forskning mycket lite kunskap om 

tillverkningen, på grund av att inget internt material från verkstaden hade påträffats.15 

Materialet för Bratts forskning bestod istället huvudsakligen av brev, protokoll och 

annat externt arkivmaterial som bland annat funnits i Kungliga Svenska Vetenskaps 

Akademiens eller Kosmografiska sällskapets förvar. Förutom att inventera de historiska 

globerna i Sverige, vilket inkluderade glober tillverkade innan 1870, var syftet även att 

öka förståelsen för vikten av globernas bevarande. Under inventeringen noterade Bratt 

att många glober var i dåligt skick på grund av bristande intresse och vanvård.16 Om 

deras förfall fortsätter, menar Bratt, kommer endast metallgloberna och de fåtal glober 

hos offentliga institutioner överleva.  

 

                                                 
15

 Vid tiden för krönikans tillkomst, 1968.  
16

 Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 8 
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Genom att kronologiskt redogöra för verkstadens tillverkning och utgivning av glober 

från 1758 till ca 1870, framställs det som att den Åkermanska verkstaden symboliserar 

både början och slutet av globtillverkningen i Sverige. Bratt verkar i sin krönika ha 

inspirerats av Carl Björkboms bidrag i tidskriften Ymer från 1936, utgiven av Svenska 

Sällskapet för antropologi och geografi. Artikeln Den Åkerman-Akrellska globverkstaden 

redogör inte för något som inte också finns med i Bratts krönika. Båda är baserade på 

arkivforskning och i Bratts krönika refererar han även till Björkbom. Internationell 

litteratur och forskning som nämner den svenska globtillverkningen kommer inte med 

något nytt och refererar vanligtvis till Bratt. Det hela resulterar i en ensidig bild av 

svensk globtillverkning.  

 

De ovan nämnda vetenskapliga artiklar och skrifter publicerade i Globe Studies och 

History of Cartography berör inte direkt undersökningens ämne då de inte behandlar 

tiden mellan 1800 och 1950. I ett fåtal fall nämns 1800-talens glober kortfattat och 

överskådligt. Bratts forskning går tidsmässigt in till mitten av denna undersöknings 

tidsram, däremot fokuserar den på en enskild globverkstads utveckling vilket är 

motsatsen till denna undersöknings syfte. På grund av detta har all den nämnda tidigare 

forskningen sammanställts i en översikt över globers utveckling vad gäller material, 

konstruktion, användning och kontext under rubriken 3. Historisk överskit nedan. Den 

sammanställda översikten kommer i analysen att ställas i relation med resultaten för att 

visa hur utvecklingen har tett sig inom ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

3. Historisk översikt 
 
Forskningsläget visar att en stor del av forskningen kring glober har fokuserat på tiden 
från omkring 1400 till och med 1700. Renässansens tillverkning, försäljning och 
användning av glober har fått stort utrymme inom forskningen vilket även speglas i 
följande historiska översikt.  

 

 

3.1 Globtillverkningen i Europa 
 
Själva idén att tillverka sfäriska modeller av jorden och himmelen har sitt ursprung i 

antikens Grekland. Teorin om att jorden skulle vara en sfär var påtänkt redan under 

400-talen f.kr. och allt efter som kom denna idé att accepteras av tidens stora filosofer 

som exempelvis Plato och Aristotle.  Den tidigaste källan som tyder på en globs faktiska 

tillverkning är från omkring 400 f.kr och beskriver en himmelsglob. Det finns även källor 

som beskriver hur glober användes som undervisningsmedel under antiken. Inga av 

dessa tidiga glober finns bevarade och därför är det omöjligt att säga hur de såg ut och 

hur de var konstruerade.17 Filosofernas intresse för jorden och himmelen nådde sin 

kulmen i och med Claudius Ptolemaios (ca 90-168) prominenta verk Geographia och 

Almagest. Genom dessa verk var han den första som använde sfäriska koordinater för 

bestämmandet av platsers och stjärnors positioner.18  

 

Den äldsta bevarade globen är en del av marmorskulpturen Farnese Atlas, daterad till 

omkring 150 e.kr. Skulpturen föreställer Atlas som bär himmelens tyngd på sina axlar, i 

form av en himmelsglob. Det finns även två andra glober bevarade som har daterats till 

omkring samma tid. Båda är himmelsglober och är drivna i metall, en i mässing och en i 

silver.19 Efter denna tid minskade kunskapen om antiken i den kristna världen och det är 

få källor som nämner globtillverkning under efterföljande tusen år.20 Detta gäller dock 

inte för den Islamska världen där man under 800-talen e.kr började tillverka 

himmelsglober, vanligtvis i form av ihåliga sfärer i metall. Det var i huvudsak arabiska, 

persiska och indiska astronomer och matematiker som använde Ptolemaios verk tills 

det att intresset för teknisk astronomi på nytt började uppstå i väst omkring 1400-talens 

slut.21 Det finns källor som vittnar om tillvekning av jordglober under 1400-talen, men 

den äldsta bevarade jordgloben är daterad till 1492 och tillverkad av Martin Behaim i 

det kulturella centret Nürnberg.22 

 

Glober tillverkade innan 1500-talen är så kallade manuskriptglober, det vill säga unika 

glober där karbilden antingen var ritad, målad eller graverad för hand. Dessa glober var 

                                                 
17

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 13. 
18

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 13. 
19

 Dekker, Elly. Globes in Renaissance Europe. Sid. 139-140. 
20

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 13. 
21

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 14. 
22

 Krogt, Peter van der. Globe production in the low countries . . . Sid. 45. 
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mycket få och de tillverkades med lång tid mellan varje tillfälle.23 Men under 1500-talen 

förändrades globtillverkningen dramatiskt och konceptet att tillverka glober för en 

bredare massa fick genomslag av olika faktorer. En av de huvudsakliga faktorerna var 

utvecklingen inom trycktekniken under 1400-talens mitt som ledde till att man under 

seklets sista kvartal började trycka kartor i Europa.24 Antingen använde man sig av 

högtryck (träsnitt) eller djuptryck (koppargravyr eller etsning).25 

 

En annan påverkande faktor var det ökande intresset för de jordiska och himmelska 

förhållandena, till stor del på grund av den humanistiska rörelsen och återupplivade 

intresset för de klassiska författarna. Claudius Ptolemaios klassiska verk i astronomi 

samt geografi som tidigare nämnts, kom att användas flitigt i framställningen av 

renässansens glober.26 Omkring år 1500 kom den latinska versionen av dessa verk ut i 

tryck och blev därmed mer tillgängliga. Även andra böcker som vara av intresse för 

Renässansens forskare kom ut i tryck vilket stimulerade en intellektuell och 

vetenskaplig nyfikenhet för världen och kosmos.27 Det påstås ofta att orsaken till att just 

dessa verk kom att användas var att Almagest innehåller den äldsta guiden för 

tillverkning av en himmelsglob, och Geography innehåller den äldsta instruktionen för 

hur landens och havens konturer kan ritas på en sfärisk yta.28 

 

Det ökande upptäcktsresandet var också en påverkande faktor eftersom det ställde krav 

på vassa navigationskunskaper. Den konstant växande kunskapen om astronomi och 

geografi gav bränsle åt en större efterfrågan på kartor och sjökort, vilket i sin tur ledde 

till att man vid 1400-talens slut hade börjat använda trycktekniken även inom 

kartframställning.29  

 

Alla dessa faktorer påverkade globtillverkningen och ett antal nya globmodeller, både 

handmålade och tryckta, tillverkades under 1500-talets första del. Trycktekniken 

medförde lägre tillverkningskostnader och därmed ökad kvantitet och spridning. 

Tryckta kartsegment på jordglober, himmelsglober och andra sfäriska modeller blev 

standard.30 

 

Under 1500-talen fick både himmelsgloben och jordgloben ett enormt genomslag. 

Antikens uppfattning om att det endast gick att leva inom jordens tempererade zoner 

fick ett definitivt slut genom upptäcktsresandet. På kartor och glober inkluderade man 

bilder av befolkningar på ”obeboeliga” platser i världen.  Hur livet levdes i fjärran länder, 

hur dagarnas längd ändrades under året och hur väderleken varierade med säsongerna 

var bara några saker utforskades inom 1500-talens kosmografi. Renässansens 

globtillverkning följde kosmografins principer, vilka låg i en precis kombination av det 
                                                 
23

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 13. 
24

 Woodward, David. Techniques of map engraving, printing, and coloring . . . Sid. 591. 
25

 Woodward, David. Techniques of map engraving, printing, and coloring . . . Sid. 592. 
26

 Dekker, Elly. Globes in Renaissance Europe. Sid. 138. 
27

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 14. 
28

 Dekker, Elly. Globes in Renaissance Europe. Sid. 138. 
29

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 14. 
30

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 17. 
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jordiska och det himmelska.31 Astronomi och därmed himmelsgloben var ett måste för 

att kunna fastställa de geografiska koordinaterna för en specifik plats på jorden.32  

 

Det kosmografiska förhållningssättet till globtillverkningen under renässansen 

förkroppsligades bland annat av Gemma Frisius och senare av hans elev Gerardus 

Mercator. Frisius kosmografiska glob tillverkades omkring 1530 och Mercators 

kosmografiska glob tillverkades 1541, båda glober har ett urval av stjärnor applicerades 

på den jordiska sfären.33 Under 1500-talen började geografin att utvecklas som en egen 

disciplin åtskild från den äldre kosmografin.34 Kosmografin lämnade dock efter sig ett 

bestående arv; konceptet att himmelsgloben och jordgloben skulle tjäna i par.  

 

Den första globtillverkaren som kom att föra jordgloben och himmelsgloben med tryckta 

kartsegment tillsammans i ett par var Johann Schöner (1477-1547).35 Han arbetade med 

tillverkning av manuskriptglober innan han övergick till kommersiell tillverkning av 

glober med tryckta karsegment år 1515.36 Himmelsgloben som tillverkades av Schöner 

omkring 1533 är en av de två äldsta bevarade himmelsgloberna med tryckta 

kartsegment. Kartbilden till Schöners himmelsglob är tryckt med träsnitt.37 Den allmänt 

accepterade matchningen av en himmelsglob, en jordglob och en tillhörande 

instruktionsbok förblev de huvudsakliga instrumenten för läran av geografi under de 

kommande 300 åren. Globerna var mekaniska representationer som skulle underlätta 

den rumsliga förståelsen av företeelser, villkor, processer eller händelser i den 

mänskliga världen.38 Jordgloben visade land och hav, medan himmelsgloben visade 

stjärnornas positioner och därmed var absolut nödvändig för sjöfarare och seglare då de 

använde sig av stjärnornas positioner för navigering. Dessa faktorer, tillsammans med 

det samtida intellektuella intresset för kosmografi, gjorde att Schöners hopparande blev 

oerhört betydelsefull; trots att varje glob tjänade ett enskilt syfte så blev de tillsammans 

en kompakt modell av kosmos.39  

 

Globtillverkarna hade ofta andra yrken i grunden som de kunde kombinera sin 

tillverkning med, exempel är kartografer, tryckare, gravörer eller instrumentmakare. 

Gerard Mercator (1512-1594) är idag mest känd för sina kartor men tillverkade även 

glober. I sin tillverkning av glober drog Mercator nytta av den utveckling som hade skett 

inom globtillverkningen under 1500-talets första del. Mercators nya globdesign gjorde 

att globen kunde användas för att lösa svårigheterna relaterade till solens och 

stjärnornas varierande positioner under året. Hans globpar från 1500-talens mitt blev 

som en analog dator vilken kunde demonstrera solens och stjärnornas relationer till 
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jorden.40 Mercator dominerade den europeiska marknaden till hans död 1594, trots 

hård konkurrens. 

 

Vid 1500-talets mitt kom Nicolaus Copernicus att i sitt verk Om himlakropparnas 

kretslopp beskriva idén om hur jorden kretsar kring sin egen axel och hur den 

tillsammans med de andra planeterna cirkulerar kring solen. Detta stod i strid med den 

vedertagna bilden av jorden som universums statiska mittpunkt, en uppfattning som 

grundades under antiken av bland annat Ptolemaios.41  

 

I England började man med tillverkningen av glober med tryckta kartsegment omkring 

1592 då Emery Molyneux (d. 1598) gav ut ett globpar med 63,5 cm diameter. Jordgloben 

hyllade Englands maritima satsningar genom avbildandet av flera seglater som hade 

företagits av engelska upptäcktsresande.42 Under 1600-talet ökade Englands 

globtillverkning, bland annat genom Joseph Moxon (1627-1691).43  

 

Produktionen av glober mellan åren 1597 och 1605 var verkligen extraordinär, hela 

sjutton olika upplagor fanns på marknaden. Säkerligen mycket på grund av de många 

upptäcktsresor som hade fört med sig ny geografisk information till Europa. 

Familjeföretagen i Amsterdam, Van Langren, Hondius, Blaeu m.f, tävlade kontinuerligt 

om vem som kunde ge ut glober med den mest uppdaterade informationen.44 

Utgivningen av glober fortsatte i hög takt under hela 1600-talet och den tyska 

tillverkningen dominerade marknaden till omkring 1670. Köparna var bemedlade 

människor och globen kunde, förutom att vara ett astronomiskt och geografiskt 

instrument för utbildning eller navigering, vara ett statusobjekt.45 

 

En man som uppskattade glober i stor skala var Vincenzo Coronelli (1650-1718). Mellan 

1681 och 1683 tillverkade han en jordglob och en himmelsglob med vardera 3,85 meter 

i diameter. Det enorma globparet har en målad kartbild och finns fortfarande bevarade 

idag.46 Coronelli var den första icke tyska globtillverkaren som fick ett internationellt 

anseende och hans tillverkning var fruktsam.47 

 

Grundandet av the Royal Society i London år 1660 och det motsvarande Académie Royale 

des Sciences i Paris år 1666 förebådade ett mer formellt och strukturerat förhållningssätt 

till undersökningarna av den naturliga världen. Förhållningssättet gällde under hela 

1700-talen och år 1739 grundades motsvarigheten Kungliga Vetenskapsakademien i 
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Sverige.48 Från omkring 1670 förvandlades Paris till Europas karttillverkningsmetropol, 

men de lyckades aldrig erövra den tyska marknaden.49  

 

Det skedde även avancemang inom fältet för astronomi. Inom en månad efter att 

teleskopet presenterades vändes det mot himmelen och i oktober 1608 kunde man 

konstatera att även de stjärnor som normalt sätt är gömda för våra ögon kunde avslöjas 

med det nya instrument. Teleskopets ljussamlande styrka utvecklades snabbt och en 

mängd nya upptäckter gjordes under följande år.50 Exempelvis upptäckte man fem nya 

månar kring Saturnus åren 1655-1684 och man började kunna se Jupiters, Mars och 

Saturnus yta. Även andra astronomiska mätinstrument uppfanns vilka var av stor vikt 

för kartografin. Instrumenten möjliggjorde den första korrekta fastställandet av jordens 

längd, gradantal och form. Ett ämne som kom att anses som kontroversiellt ända in på 

1700-talets mitt.51  

 

Vid 1700-talets slut hade globtillverkningen expanderat ännu mer i Europa, de befintliga 

verkstäderna fortsatte med sin utgivning och nya tillverkare dök upp på marknaden. I 

början av 1800-talet tillverkades också de första kommersiella globerna i Amerika. Det 

fanns fortfarande delar av världen som ännu inte hade blivit upptäckta, nya kolonier 

togs i anspråk, krig utkämpades och nya gränser drogs. Samtidigt blev utbildning för 

barn mer utbrett och undervisning i geografi vanligare. Färglitografin som teknik 

introducerades inom globtillverkningen. Alla dessa faktorer stärkte globtillverkningen.52  

Globerna fortsatte att ges ut i par, men vid början av 1800-talet började denna 

vedertagna princip att avta. En rad olika stjärnatlaser och stjärnkartor gavs vid denna 

tid ut som ett billigare substitut för himmelsgloben. Astronomin utvecklades genom  

teleskopets ständigt förbättrade teknik, fler och svagare stjärnor hade upptäckts men de 

var svåra att visa på en glob. Vidare minskade himmelsglobens mening när den allt mer 

sällan behövdes för den dagliga tidsuppfattningen, istället blev klockor och armbandsur 

mer och mer vanligt. Himmelsgloberna fortsattes att tillverkans men deras minskande 

relevans och kostnad gjorde dem valfria för köparen snarare än absolut nödvändiga som 

de var tidigare.53  

 

I Nürnberg startade globtillverkaren Johann Georg Klinger sin verkstad 1790 med fokus 

på den internationella marknaden. Efter Klingers död fortsatte tillverkningen av glober 

och som gavs ut i Klingers namn ända fram till första världskriget. Vid 1800-talets slut 

gav man ut glober på ett flertal olika språk, bland annat svenska. Många globtillverkare 

grundades under samma tid både i Europa och i Amerika.54  

 

                                                 
48

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 28. 
49

 Jean-François Gauvin.Mid- 18th century traditions in globe making . . . Sid. 48. 
50

 Gent och Helden. Lunar, Solar and Planetary Representations to 1650. Sid. 125. 
51

 Gent och Helden. Lunar, Solar and Planetary Representations to 1650. Sid. 134. 
52

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 29. 
53

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 30. 
54

 Sumira, Sylvia. The Art and History of Globes. Sid. 30. 



 

19 
 

Användandet av globen förändrades under 1800-talet och övergick till att endast 

användas som en tredimensionell geografisk eller astronomisk karta. Men fram till dess 

var globen ett instrument för teoretisk mätning av tiden, ett demonstrerande redskap 

för navigatörer och ett komografiskt läromedel. Globen har också haft en dekorativ 

funktion såväl som en symbol för status, makt, kunskap och lärande.55  

 

 

3.2 Brukandet av glober under renässansen 
 

Det var främst tre gruppar av människor som använde sig av glober, den första är de 

intellektuella som var engagerade i undervisningen och publicerande av vetenskapliga 

böcker. Den andra gruppen är praktiker som använde glober inom deras profession, så 

som navigatörer, astrologer, fysiker mf.  Den tredje gruppen är mäktiga och rika 

människor så som kejsare, prinsar, kungar, drottningar, adliga, påvar mf. som av 

politiska och symboliska skäl kunde använda globen.56  

 

Som undervisningsmedel kunde globen användas inom både formell och informell 

undervisning i Europa. I den formella och institutionella läroplanen inom grundskolan 

och universiteten var geografin en viktig del. Den informella samt marknads- och 

kundstyrda undervisningen av geografin var viktig för den tidens gentleman och 

köpman. En växande uppfattning hos makthavare var att kartor sågs som merkantila, 

auktoritativa och estetiska objekt vilket i sin tur uppmuntrade en marknad för ett 

informellt undervisningssystem.57 Majoriteten av européerna gick dock aldrig i skolan 

och såg aldrig en karta eller glob under sin livstid.58  

 

Användningen av kartor, inklusive glober, påverkade hur européerna såg på världen 

omkring dem. De utvecklade en känsla för tid och rum vilket utvecklade den egna 

identiteten så väl som kartans politiska, rättsliga och militäriska funktioner. Den ökande 

bekantskapen med kartan och dess innehåll påverkade många aspekter inom den tidiga 

moderna intellektuella, politiska och ideologiska livet. Ett exempel är undersökningen 

av jordens form under 1700-talet som utformades för att bekräfta Newtons teori. 

Undersökningen var möjlig tack vare de matematiker och filosofer som under 1700-talet 

började undersöka jordklotet på ett nytt sätt.  Användningen av kartor och glober inom 

den tidiga moderna undervisningen var i sin tur ett nödvändigt första steg mot dessa 

undersökningar.59  
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3.3 Globtillverkningen i Sverige 
 

År 1758 grundades Kosmografiska Sällskapet i Uppsala, ett sällskap som kom att bli 

startskottet för den svenska globtillverkningen. Ett intresse för globen och dess 

användning fanns även innan 1758 vilket Bratts inventering visar; 44 stycken glober, 

införda från utlandet innan år 1700, fanns i Sverige år 1966. Globen skulle användas 

inom undervisningen av matematisk och fysisk geografi. Att globen fungerade som en 

symbol för universellt vetande var inte heller ovanligt.60  

 

Professor Fredrik Mallet var ledamot i Kosmografiska Sällskapet och år 1762 skriver 

han om orsakerna till starten av sällskapet och globtillverkningen:61 

 
Geographiens nytta är så allmänt bekant, och Länders och Rikens kännedom är 

så nödig uti alla stånd, at man icke här vill erindra derom: Man vill allenast 

berätta, at någre älskare af denna Vetenskapen, vid Kongl. Academien i Upsala, 

hafva utaf dess angelägenhet någre år tillbaka besinnat, huru densamma med 

lätthet måtte inhämtas utaf Svenska Ungdomen, och fördenskuld rådgjort med 

Kongl. Vetenskaps SOCIETETENS Graveur Herr AND. ÅKERMAN, at han till 

Allmänhetens tjenst, måtte utarbeta, och förfärdiga nödiga Chartor och Glober, 

hvilka hitintills ifrån utrikes orter måste in kjöpas, och för sin dyrhets skull, i 

synnerhet Glober, äro hos oss nog sällsynte.  

Detta var begynnelsen till det i Upsala förenade COSMOGRAPHISKE 

SÄLLSKAPET [. . .] 

 

Orsakerna var dels att den svenska ungdomen lättare kunde lära sig geografi och 

astronomi med hjälp av glober, dels att det skulle bli billigare att köpa svensktillverkade 

glober jämfört med de importerade globerna från Tyskland, Holland och Frankrike.62 

Den akademiska prestigen ha varit en pådrivande faktor.63 En annan ledamot inom 

Kosmografiska Sällskapet var Anders Åkerman, det var huvudsakligen han som kom att 

stå för den hantverksmässiga delen av globtillverkningen.64 Globernas geografiska och 

astronomiska innehåll fick han troligen genom assistans från kunniga ledamöter inom 

Sällskapet. Fredrik Mallet var troligen Åkermans idé- och rådgivare.65  Framställningen 

av globstativ och ämnen till meridianbågar, timcirklar, höjdkvadranter mm. utfördes 

troligtvis av snickare, gjutare, svarvare, tryckare m.fl. vilka var anställda vid 

verkstaden.66  

 

Anders Åkerman började lära sig koppargravyr 1750 och 1757 blev han antagen som 

Vetenskaps Societetens gravör.67 När Kosmografiska Sällskapet grundades år 1758 blev 

han istället globverkstadens gravör och cirka ett år senare stod den första jordgloben 

                                                 
60

 Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 43. 
61

 Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 47. 
62

 Jean-François Gauvin. Mid- 18th century traditions in globe making . . . Sid. 52. 
63

 Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 49. 
64

 Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 49. 
65

 Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 51. 
66

 Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 52. 
67

 Bratt, Einar. En krönika om svenska glober. . . Sid. 60. 



 

21 
 

klar. Hösten 1759 var den kompletterande himmelsgloben klar.68 Totalt gav Åkerman ut 

åtta olika globmodeller.69  

 

Åkerman kom från ett fattigt hem och under hela sitt liv var han besvärad av sin 

bedrövliga ekonomi. Globverkstaden var i behov av finansiellt stöd som erhölls både 

genom stipendier, lån och olika bidrag. Verkstaden höll sig därmed med nöd och näppe 

flytande.70 Den 30 april 1766 drabbades Uppsala av en eldsvåda som ödelade stora delar 

av staden, inklusive globverkstaden. Med hjälp av ekonomiskt understöd kunde 

globverkstaden efter en tid fortsätta sin verksamhet. Men eldsvådan hade orsakat en 

psykisk påfrestning, något som Åkerman inte hämtade sig från. Torbern Bergman, 

ledamot i Kosmografiska Sällskapet, skriver om Åkerman i ett brev 1767:71 

 
[. . .] Jag är i mycket bekymer för hans hushållnings omständigheter. [. . .] Jag 

inbilla mig att globarbetet skulle sätta honom på fötter, men måste tillstå att det 

nu vidare ej ser så ut. Det är en stor skada på en snäll arbetare, som värkeligen 

njutit oväntad och ovanlig understöd vid flera tillfällen och ändock icke blifvit 

med säkerhet räddad. [. . .] 

 

Även Fredrik Mallet bedrövades över Åkermans tillstånd och ekonomiska situation. I ett 

brev 1770 skriver Mallet att pengar i Åkermans händer är som vatten i ett såll, och 

föreslår att understöden ska gå genom honom istället för direkt till Åkerman.72 Åkerman 

hade inga svårigheter att sälja sina glober i ett globfattigt Sverige, något som det stora 

antalet bevarade globpar visar. Kosmografiska Sällskapet och Vetenskaps Akademien 

visade honom stor generositet, men tyvärr var Åkerman både för globverkstaden och sig 

själv en omöjlig ekonom.73 Dock var inte Åkermans verkstad den enda med svag 

ekonomi, Valks verkstad i Nederländerna och Vaugondys verkstad i Frankrike hade 

också ekonomiska svårigheter. Dessa tre verkstäder var dessutom några av de mest 

prominenta under sin tid. Enligt Jean-Francois Gauvin kan en orsak vara att 

verkstäderna hade svårt att hänga med i förändringarna där globen övergick från 

exklusiv vara till konsumtionsvara.74  

 

I Uppsala undervisades Fredrik Akrel (f. 1748 d. 1804) i ritning av J.F Griese och i gravyr 

av Åkerman. Efter att ha studerat i Paris för återkom han till Sverige och anställdes hos 

Vetenskaps Akademiens gravör Carl Bergquist, som han sedan kom att efterträda år 

1778.75 Nästkommande år övertog Akrel den Åkermanska verkstaden som skulle 

fortsätta med sin verksamhet, men nu i samråd med ledamöter inom Kosmografiska 

Sällskapet; Melanderhielm, Mallet och Prospertin. Dessa tre män från skulle tillsammans 

med Vetenskaps Akademien utöva uppsikten över globverkstaden.76  
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Akrel tog sig an uppgiften att ge nytt liv åt den Åkermanska globverkstaden och började 

med att sticka upp de förslitna plåtarna samt modernisera jordglobernas allmänna 

geografiska kartbild. Redan under hans första verksamma år, 1779, utgav Akrel en andra 

version av Åkermans jordglob på 30 cm diameter, med tillägg av sitt eget namn i 

legenden. År 1780 gavs ytterligare två uppdaterade jordglober ut på 59 cm diameter 

respektive 11 cm diameter.77  

 

De tre uppdaterade jordgloberna tillkännagavs i Stockholms Lärda Tidningar i oktober 

1780, där Akrel också informerade om följande:78 

 
[. . .] Och som det ej intresserar de fläste, at äga Himmels-Glob, så säljas Jord- 

Globerne också allena, til hälften av vad paret kostar. De, som redan hafva afl. 

Grav. Åkermans störste glober och behaga få dem öfwerdragne med nya Kartor, 

kunna för 6 Rdr deruti blifva betient. [. . .] 

 

Globerna kunde nu alltså köpas separat och den största globen på 59 cm diameter kunde 

lämnas in för uppdatering genom nya kartsegment. Jordgloben 30 cm diameter gavs ut i 

uppdaterad form även 1792 samt 1804. Jordgloben 11 cm diameter gavs ut i uppdaterad 

form 1804 och jordgloben 59 cm diameter utgavs i uppdaterad form 1785, 1790 samt 

1804.79 Bratt menar att arkivmaterialet antyder att en dubbelglob i fickformat på 9,2 cm 

diameter också skulle ha givits ut av Akrel, något som inventeringen 1966 dock inte 

kunde styrka.80  

 

Trots att Akrel var en god ekonom kunde verkstaden inte reda sig utan publikt 

understöd. När Akrel avled i november 1804 visade bouppteckningen att han, till 

skillnad från sin företrädare, hade tämligen god ekonomi.81 Sonen Carl Fredrik Akrell (f. 

1779 d.1868) tog sedermera över den Åkermanska verkstaden. Akrell var en 

mångverksam man som inte hade mycket tid över till verkstaden. Istället var det 

kopparstickaren och ingenjören Johan Hofgren som var den drivande kraften inom 

verkstaden. Men samarbetet mellan Akrell och Hofgren torde ha knakat i fogarna och de 

kom endast att ge ut två globpar.82 Det första globparet på 13 cm diameter gavs ut 

anonymt år 1819. Det andra globparet på 26 cm diameter gavs också ut anonymt 1821. 

Utgivningen torde ha dröjt eftersom dateringen på globerna är 1817.  

 

År 1861 ifrågasattes utbetalandet av det hyresbidrag som verkstaden erhöll. I 

Vetenskapsakademiens missivskrivelse i ärendet meddelades att avsättningen av glober 

har varit ringa, men att det under sistförflutna år stigit så betydligt att 400 till 500 

glober blivit sålda huvudsakligen till folkskolorna. Det meddelas också att priset för de 

glober vilka rekvireras av folkskolorna, i framitiden torde kunna nedsättas med 33 
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procent.83 Bratt menar att nya möjligheter kan ha öppnats för globverkstaden genom 

riksdagens beslut 1860 om förbättrande och tillhandahållande av undervisningsmaterial 

samt understöd för utgivande av läroböcker, kartor mm. för folkskolorna. Bratt menar 

också att Akrell i samarbete med L.C Hasselgren åtminstone ska ha framställt jordglober 

på 26 cm diameter, vilka gavs ut 1864 och var en uppdaterad version av 1824 års 

jordglob.84 Jordgloben från 1864 verkar enligt Bratt ha framställts utan svarande 

himmelsglob.85 Sammanhangen verkar dock inte riktigt ha utretts.  

 

Hofgren avled år 1832 och Akrell år 1868, och från år 1870 upphörde globverkstadens 

årliga inspektioner att nämnas i Vetenskaps Akademiens protokoll.86 

 

 

3.4 Globers material, konstruktion och tillhörande instrument 
 

Från tidigt 1500-tal till tidigt 1900-tal var globerna i Europa oftast tillverkade av papper, 

gips och trä. Globens kartsegment var oftast tryckt men kunde ibland vara målad, vilket 

var den vanligaste tekniken innan tryckpressens inträde. Även om källorna är 

sporadiska så publicerades det en hel del skrifter om hur globerna kunde tillverkas. 

Källornas detaljrikedom är mycket varierande med i grova drag är uppfattningen om 

metoder och material densamma.87  

 

Först och främst krävdes det en form, antingen ett helt klot i trä eller två halvklot i trä. 

En träform var dock inte särskilt praktiskt vid tillverkningen av större glober, istället 

kunde ihåliga halvklot i mässing eller koppar användas.88 På formen limmades sedan 

flera överlappande lager med tunt, fuktigt papper. Papperet kunde vara både brunt 

grövre papper, tunt vitt papper, sidor från böcker, delar av kartor, diverse 

papperslappar med mera. När papier mâché-skalet var tillräckligt tjockt togs det bort 

från formen. Om formen var en hel boll så sågades skalet upp och togs bort från formen. 

Innan halvkloten sattes ihop monterades globens inre stöd, vilket vanligtvis bestod av en 

träpelare som sattes fast vid polerna med ledtappar (”axeln”). Träpelare var ofta bredare 

vid polerna och avsmalnade mot mitten. Lim och små spikar kunde användas för att 

fästa träpelare ytterligare. På större glober kunde man även fästa ytterligare träpelare 

inuti globen, likt ett horisontellt grenverk runt den vertikala, centrala träpelaren.89 

 

När det inre stödet var monterat sattes halvkloten ihop med t.ex. lim, grövre sytråd, mer 

papper och/eller textilremsor. De flesta globerna är hopsatta vid ekvatorn, men vissa 

kan vara hopsatta longitudinellt . Globen täcktes sedan med lager av gips, en speciell 

ställning skrapade bort överskottet av gips och klotet skulle bli ”som en boll av polerad 
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marmor”.90  Om globens vikt inte var jämt fördelad över sfären kunde man borra ett litet 

hål i globen för att fästa en textilpåse med blyhagel på globens insida. Globens skal kan 

variera i tjocklek från ca 3 mm till 1 cm.91  

 

Vetenskapsakademiens ledamöter Fabian Wredes och Erik Eklund skriver memorialet 

med anledning av tidigare nämnda ärende, gällande ifrågasättandet av utbetalningen av 

hyresbidrag till globverkstaden, följande:92 

 
Rikets Elementarläroverk hafva vid 1856 års Riksdag blifvit försatta i tillfälle 

att efter hand inköpa erforderlig undervisningsmateriel, och hvartill Globen 

nära nog i första rummet torde böra räknas. Men de utländska Globerna äro till 

detta behof mindre tjenliga, dels emedan alla å dem förekommande namn äro 

angifna på ett utländskt, för mängden af Eleverna okändt språk, dels emedan 

stommarne till desamma i allmännhet utgöras af ihåliga gjutna gipskulor, som 

lätt gå sönder vid minsta ovarsam behandling, hvaremot  de svenska äro 

förfärdigade af lagervis hopklistradt papper och följaktligen betydligt starkare. 

 

Memorialet förekommer som en bilaga i Einar Bratts krönika och berättar att de i 

utlandet tillverkade globernas klot kunde vara tillverkat endast av gips, närmare 

bestämt ihåliga gjutna gipskulor. De i Sverige tillverkade globernas klot skulle enligt 

memorialet vara tillverkade med lagervis av hopklistrat papper, troligen enligt den 

papier mâché-princip som beskrivits ovan.  

 

Att montera platta kartsegment på en sfärisk yta var inte en lätt match. För att få ytan 

slät och rynkfri behövde papperssegmenten tänjas vid applicering. Papperssegmenten 

svällde vid applicering av limmet vilket behövde tas i beaktning. Oftast delades 

kartbilden upp i 12 segment eftersom 360 grader var bekvämt att dela med den siffran. 

På större glober kunde 18 eller fler segment användas. För att appliceringen skulle bli 

enklare kunde segmenten klippas upp vid ekvatorn. Man klippte även av segmentens 

spetsar för att istället applicera en kalott vid nord- och sydpolen, det var dock vanligare 

på jordglober än på himmelsglober.93  

 

Den vanligaste trycktekniken för de tidigaste kartsegmenten var träsnitt, men omkring 

1500-talens mitt hade istället djuptryck genom graverad kopparplåt blivit den 

vanligaste tekniken. Under den senare delen av 1800-talet introducerades färglitografin 

inom globtillverkningen vilket medförde en lägre produktionskostnad och ett större 

antal glober kunde tillverkas.94 Innan färglitografin handkolorerades globernas kartbild, 

de viktigaste gränserna, linjerna och platserna på globen fick en starkare kulör medan 

det övriga målades i tunnare färgskikt.95 
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Det är osäkert om globerna fernissades i samband med deras tillverkning eller om det 

gjordes vid ett senare stadium. I princip alla glober är dock fernissade viket skyddar 

kartbilden från repor, smuts och damm. Fernissan mörknar/gulnar med tiden vilket 

medför av kartbilden inte syns lika bra. Oftast strök man dock kartbilden med ett 

skyddande medium innan fernissan applicerades, vilket medförde att fernissan inte 

påverkade själva papperet. Därmed kan fernissan förnyas och kartbilden kan då visa 

sina rätta detaljer och kulörer.96  

 

Slutligen monterades klotet i ett stativ, de små globerna som finns bevarade från tidigt 

1500-tal är monterade i ett trebent stativ. Men när globerna blev större behövdes mer 

stabilitet, så som Mercators glob vars stativ bestod av en cirkulär bas och fyra ben som 

stöttade horisontringen. Denna stativdesign var enkel, stabil, funktionell och 

anpassningsbar vilket medförde att många använde sig av liknande stativ. Material och 

dekorativa element på stativen kunde följa trenderna inom möbeltillverkningen. Det 

trebenta stativet blev delvis populärt igen på slutet av 1700-talen och under 1800-talen 

blev det vanligare med billigare stativen med endast en fot på en cirkelformad bas.97  

Nästan alla glober var konstruerade på det sättet att sfären var mobil och monterad i ett 

stativ. Tillhörande var även en rörlig meridianring, en fixerad horisont och en 

timcirkel.98 När jordglobens sfär vänds runt är det för att få en specifik plats lokala 

horisont i enighet med globens horisont, eller för att simulera den dagliga rörelsen av 

solen. När himmelsglobens sfär vänds runt är det för att simulera den dagliga rörelsen 

av stjärnorna. Solens årliga rörelse runt jorden är demonstrerad med hjälp av ekliptan 

både på jordgloben och himmelsgloben samt solens position i zodiaken under hela året 

som visas på horisontringen. Denna förklaring över globernas användning gör det 

tydligt vad en glob kan förmedla som en karta inte kan.99  
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4. Sammanställning av formulären  
 

I detta kapitel presenteras den information som genom formulären har samlats in om 

globerna. Inledningsvis presenteras en översiktlig information om globernas 

tillverkningsår, globtyp, institution som de är bevarade på samt tillverkningsland. Sedan 

fortsätter kapitlet med att presentera globklotens material och konstruktion, kartbild, 

stativ samt tillhörande instrument. Informationen presenteras i form av diagram, tabeller 

eller listor som sedan beskrivs av en text. Kapitlet har endast beskrivande text eftersom all 

information kommer analyseras under kapitel 6. Analys. Informationen som presenteras i 

detta kapitel ska huvudsakligen användas för att besvara frågan om hur glober kunde 

konstrueras, med vilka material, tillhörande instrument och stativ. Informationen kan 

också säga något om vilka typer av glober som kunde finnas på den svenska marknaden.  
 

 

4.1 Översiktlig information om globerna 
 

Diagrammet nedan visar fördelningen av de undersökta globerna över tidsperioden 

1800-1950. Diagrammet visar också fördelningen av jordglober gentemot 

himmelsglober. 21 st glober har undersökts varav 18 st är jordglober och 3 st är 

himmelsglober. Tidsperioden är uppdelad i intervaller på 25 år, och som kan ses i 

diagrammet varierar antalet glober per intervall mellan 3 och 6 st. Förutom under 

intervallen 1826-1850 eftersom ingen glob tillverkad under dessa år har undersökts.  

 

 

Diagram 1. Fördelning av globerna över tid och globtyp 
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Diagram 2. Fördelning av globerna över tid och institution 

 
 

Diagram 2. ovan visar hur fördelningen ser ut mellan de undersökta globernas 

tillverkningsår och vilken institution som de idag finns bevarade på. 6 st av globerna 

undersöktes på Centrum för Vetenskapshistoria och diagrammet visar att den största 

delen av globerna är tillverkade under åren 1800-1875. Endast en glob är tillverkad 

senare, mellan åren 1926 och 1950. 4 st av globerna undersöktes på Sjöhistoriska 

museet och fördelningen över tidsperioden är relativt utspridd över tid, trots att ingen 

av globerna var tillverkade mellan åren 1876 och 1925. 11 st av globerna undersöktes 

på Kungliga Biblioteket och samtliga är tillverkade mellan åren 1851 och 1950, dock är 

flest glober tillverkade mellan åren 1901 och 1925.  

 

Diagram 3. Fördelning av globerna över tid och tillverkningsland 

 
 

Diagram 3. ovan visar i vilket land globerna är tillverkade och under vilken tidsintervall. 

Mellan åren 1800 och 1900 är globerna endast tillverkade i Sverige eller England. Mellan 

åren 1901 och 1950 tillkommer ytterligare två tillverkningsländer, nämligen Tyskland 

och Tjeckien. Men även glober tillverkade i Sverige eller England finns representerade i 

undersökningen under samma tidsintervaller.  
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4.2 Globklotens material och konstruktion 
 

Information har genom formuläret samlats in om varje enskild globs material och 

konstruktion. Med begreppet globklot menas själva sfären på vilken sedan en kartbild 

finns. Eftersom kartbilden täcker globklotet har materialen ofta observerats genom de 

olika sorters skador som har funnits på globerna. Skadorna kan vara i form av sprickor, 

borfall av ytskiktet, nagg med mera. En magnet som attraheras till ferromagnetiska 

metaller har också använts för att identifiera sådana material. Ficklampan har använts 

för att belysa globen med släpljus vilket till exempel har hjälpt för att skilja på fibrösa 

material och gips. Lupp har också använts. Indikationer om globklotets konstruktion har 

kunnat fås genom observation av sprickor, in- och utbuktningar, tyngd samt även genom 

rotation av klotet.  

 

Diagram 4. Globklotens material över tid 

 
 

Diagram 4. ovan visar vilka material som globkloten är tillverkade i samt materialens 

fördelning under tidsperioden 1800-1950.  Den traditionella konstruktionen av 

globklotet med lager på lager av papper (papier mâché) som sedan täcktes av flera lager 

av gips benämns som ”papp+gips” i diagrammet. Denna metod för konstruerandet av 

globklotet utvecklades redan under renässansen i Europa och beskrivs ingående i 

forskningsläget under rubriken 3.4 Globers material, konstruktion och tillhörande 

instrument. I diagrammet syns att 9 av 21 globklot var konstruerade i materialen papp 

och gips och att samtliga är tillverkade innan år 1900. Dessutom är alla globklot som är 

tillverkade innan år 1875 konstruerade med materialen papp och gips. Mellan åren 

1876 och 1900 är 4 st glober tillverkade, 2 av dem är tillverkade i papp och gips medan 

de andra två är tillverkade i glas och metall. Mellan åren 1901 och 1925 är 6 st av de 

undersökta globerna tillverkade, 3 av dem har ett globklot konstruerat av endast papp 

och saknar därmed lagren av gips. 2 av dem har ett globklot endast konstruerat i gips. 

Det sista globklotets material går inte att identifiera. Under den sista tidsintervallen 

mellan 1926 och 1950 är 4 st glober tillverkade, 2 av dem är tillverkade i metall 

(mässing respektive stålplåt). De resterande två har ett globklot konstruerat av papp 

respektive plast (bakelit).  
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Tabell 1. Globklotens yttre och inre konstruktion 

  Diameter Yttre konstruktion Inre konstruktion 

Nr 17, år 1800 52 cm Ekvatoriellt Inre tyngd 

Nr 08, år 1804 59 cm     

Nr 05, år 1807 46 cm Ekvatoriellt. Limmade.  Tygpåse m. blyhagel.  

Nr 06, år 1807 46 cm Ekvatoriellt.    

Nr 07, år 1861 12 cm   Trä runt axelöppningar. 

Nr 21, år 1861 12 cm   Trä runt axelöppningar. 

Nr 19, år 1864 26 cm Ekvatoriellt. Inre tyngd. 

Nr 10, år 1880 24 cm Hel. Kan fyllas m. vätska.  

Nr 09, år 1890 46 cm Ekvatoriellt.   

Nr 01, år 1896 26 cm Ekvatoriellt. Inre tyngd. 

Nr 03, år 1897  33 cm Hel.   

Nr 13, år 1905 10 cm Ekvatoriellt.   

Nr 11, år 1913 33 cm Hel.   

Nr 12, år 1913 22 cm Hel.   

Nr 18, år 1920 18 cm Hel.   

Nr 15, år 1920 19 cm Ekvatoriellt.   

Nr 14, år 1919-1924 21 cm Ekvatoriellt.   

Nr 20, år 1930 11 cm Ekvatoriellt.   

Nr 04, år 1934 33 cm     

Nr 16, år 1940 48 cm Ekvatoriellt.   

Nr 02, år 1947 12 cm Ekvatoriellt.   

 

Tabellen ovan visar i kolumnen längst till vänster globernas nummer och 

tillverkningsår. Sedan visas globernas diameter, yttre konstruktion och inre 

konstruktion. Med begreppet yttre konstruktion menas sättet som klotet är konstruerat, 

om klotet är i ett helt stycke eller om det består av två hemisfärer som är hopmonterade. 

Med begreppet inre konstruktion menas något som kan vara monterat inuti klotet, här 

räknas inte axeln med. Tabellen visar att de undersökta globklotens yttre konstruktion 

antingen har varit en hel sfär eller två hemisfärer som har monterats ihop längs 

ekvatorn. Inget globklot har monterats ihop longitudinellt. Fyra stycken glober har 

någon slags inre tyngd, en av dem (nummer 05) är trasig och hemisfärerna sitter inte 

längre ihop. Resterande tre glober med inre tyngd går att rotera i sitt stativ och samtliga 

drar åt ett visst håll då den mänskliga rotationen upphör. Globerna nummer 17 och 19 

är båda skadade vilket verkar ha påverkat rotationen på så sätt att globklotet inte 

hamnar i samma position varje gång den mänskliga rotationen upphör. Glob nummer 01 

hamnar däremot med nollmeridianen parallellt med meridianringen när den mänskliga 

rotationen upphör, tack vare den inre tyngden. Glob nummer 05 är som sagt i två delar 

vilket möjliggjorde för en närmre studie av den inre konstruktionen. Globen har mellan 

Australien och ekvatorn ett hål på ca 1 cm diameter där en tygpåse med blyhagel 

ursprungligen monterades in i klotet. Tygpåsens öppning har limmats ihop med en 

cirkulär korkplugg som har täppt igen hålet. Efter att tygpåsen hade monterats in 

påfördes gips över korkpluggen.   
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Totalt fem stycken glober är konstruerade som hela sfärer. Diagram 4. visar att mellan 

åren 1876 och 1900 var ett globklot i glas och ett i metall. Samma diagram visar att 

mellan åren 1901 och 1925 var två globklot i gips och ett gick inte att utläsa materialet. 

Dessa fem glober motsvarar de fem glober i tabell 1 som konstruerade som hela sfärer. 

Det innebär att ingen av globkloten vars konstruktion inkluderar papp har tillverkats 

som en hel sfär. Alla globklot som inkluderar papp har konstruerats som två hopsatta 

hemisfärer.  

 

Globerna nummer 07 och 21 ingår båda i varsitt tellurium och på grund av sprickor och 

materialbortfall har trä kunnat observeras vid polerna. Träet kan tänkas ha en 

förstärkande uppgift runt axelöppningarna, se bilden nedan. 

 

Från vänster, södra polen på glob nummer 21 där trä kan urskiljas. Norra respektive södra polen på glob 
nummer 07, karaktäristiska sprickbildningar runt polen. Fotograf: Emmelie Folkesson 
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4.3 Kartbilden 
 

Globers kartbild kan vara utförda på olika sätt främst beroende på underliggande 

material och tid för tillverkning. Information om de undersökta globernas kartbild har 

samlats in genom formuläret. Det som har undersökts är vilken teknik som har använts 

för att framställa kartbilden, om kartbilden är monokrom eller polykrom samt hur 

antalet kulörer. Om underlaget på vilket kartbilden är producerad är uppdelad i segment 

har antalet segment noterats.  

 

Diagram 5. Tekniker för framställandet av globernas kartbild 

 
 

Diagram 5. ovan visar att samtliga av de undersökta globernas kartbilder mellan åren 

1800 och 1875 framställdes genom tryck med graverad kopparplåt kombinerat med 

handkolorering. Tekniken började användas inom globtillverkningen kring 1500-talens 

mitt, se mer under rubriken 3.4 Globers material, konstruktion och tillhörande 

instrument. Mellan åren 1876 och 1950 har ingen kartbild framställts genom gravyr utan 

istället är litografin den förhärskande tekniken. Under tidsintervallen 1876 till 1900 

finns det en glob vars kartbild är framställd på annat sätt, detta är himmelsgloben i glas 

(nummer 10) vars longitud och latitud är graverade i glaset och vars stjärnor är målade. 

Även under tidsintervallen 1926-1950 finns en glob vars kartbild är framställt på annat 

sätt, detta är globen i stålplåt (nummer 20) vars kartbild genom något slags tryck är 

applicerad direkt på metallen.  
 

Diagram 6. nedan visar antalet kulörer på varje globs kartbild. I den vågräta axeln visas 

globernas specifika tillverkningsår. Den lodräta axeln mäter för den blåa grafen globens 

diameter i cm. För den röda grafen mäter den lodräta axeln antalet kulörer som finns på 

kartbilden. Antalet kulörer varierar mellan 1st (monokrom) till 11st. Globernas 

diameter varierar mellan 10 cm och 59 cm. Det går att utläsa från diagrammet att en 

större diameter inte behöver innebära fler antal kulörer på kartbilden, likadant som att 

en mindre diameter inte behöver innebära färre kulörer på kartbilden. Globklotets 

diameter verkar därmed inta ha någon påverkan på valet av antal kulörer på kartbilden. 

I jämförelse med diagram 5. ovan, vilket visar tekniken för framställandet av kartbilden, 

kan det utläsas att en större variation i valet av antal kulörer på kartbilden tycks ha 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1800-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 

Annan 

Litografi 

Gravyr+Handkolorering 



 

32 
 

uppstått i samband med att litografin började användas inom kartframställningen. 

Globerna tillverkade inom tidsintervallen 1876-1950 har kartbilder där antalet kulörer 

varierar mellan hela skalan. Detta till skillnad från globerna tillverkade inom 

tidsintervallen 1800-1875 där antalet kulörer på kartbilderna varierar mellan 3 och 10 

stycken.  

 

Diagram 6. Globernas diameter i förhållande till antal kulörer på kartbilden 

 
 

Diagram 7. nedan visar globernas diameter i centimeter i förhållande till antalet 

segment. Globernas specifika tillverkningsår visas i den vågräta axeln. Den lodräta axeln 

mäter för den blåa grafen globens diameter i cm. För den röda grafen mäter den lodräta 

axeln antalet segment som kartbilden är uppdelad i. Två glober har en kartbild som inte 

är uppdelad i segment och de är därför inte med i diagrammet (glob nummer 10 och 

nummer 20). Segmenten kan vara antingen helsegment eller halvsegment. 

Helsegmenten löper longitudinellt över hela globen, medan halvsegmenten löper 

longitudinellt men är delade vid ekvatorn. Om ett segment är delat vid ekvatorn räknas 

det som två halvsegment. Om ett segment inte är delat vid ekvatorn räknas det som ett 

helsegment. Kartbilden kan också vara uppdelad på det sättet att polkalotter monteras 

vid nord- och sydpolen. En polkalott räknas som ett segment. Diagrammet tar inte 

hänsyn till vilka typer av segment globens kartbild är uppdelad i.  
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Diagram 7. Globernas diameter i förhållande till antal segment 

 
 

Globernas diameter varierar mellan 10 cm och 59 cm. Antalet segment varierar mellan 

8st och 36st. 4 av de 6 glober med störst diameter är de tidigaste tillverkade glober i 

undersökningen. De andra två globerna av de sex med störst diameter är tillverkade 

1890 respektive 1940. 2 av de 4 glober med minst diameter ingår i varsitt tellurium 

(tillverkade 1861). De andra två globerna av de fyra med minst diameter är tillverkade 

1905 respektive 1940. Vad gäller antalet segment tycks det ha varierat under åren 

1800-1896 och i en del av fallen ha varierat i samklang med diametern. Mellan åren 

1897 och 1947 har samtliga glober 12 eller 14 segment, vilket är en fråga om polkalotter 

eller inte. Detta trots att globernas diameter under samma tidsintervall har större 

variation. 

Kartbildernas farmställningsteknik. Från vänster glob nummer 07, gravyr. Glob nummer 19, gravyr. Glob 

nummer 16, litografi. Glob nummer 20, tryck direkt på klotet. 
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4.4 Globernas stativ 

 

I de flesta fall behöver en glob monteras i något slags stativ för att den vara 

funktionsduglig. Stativet kan variera i material och form främst beroende på vilken typ 

av glob det är, vilken diameter den har samt när den är tillverkad. Med begreppet stativ 

räknas i denna undersökning alla slags ursprungliga mekanismer, hållare, förvaringar 

med mera som på något sätt som främjar användandet av globen. Tabell 2. nedan är en 

sammanställning av den information om stativen som genom formulären har samlats in. 

I kolumnen längst till vänster står globens nummer och tillverkningsår. Sedan beskrivs 

stativets huvudsakliga material och ytskikt vilket sedan följs av antalet ben, fötter och 

armar som stativet har. I kolumnen längst till höger beskrivs övrig information om 

stativet som är av relevans.  

 

Tabell 2. Stativens material och form 

  Diameter Material Ytskikt Ben Fötter Armar Övrigt 

Nr 17, år 1800 52 cm Trä Brunbetsat 1 3 4   

Nr 08, år 1804 59 cm Trä Engelskt rött 4     Mittkors. Mässingsbeslag.  

Nr 05, år 1807 46 cm Trä (mahogny) Lackat 1 3 4   

Nr 06, år 1807 46 cm Trä (mahogny) Lackat 1 saknas 4 Trasig. 

Nr 07, år 1861 12 cm Gjutjärn. Stål. Bronserat 1 1 1 Tellurium. Mässingsdetaljer. 

Nr 21, år 1861 12 cm Järn. Trä Svartbemålat   1 1 Tellurium. Mässingsdetaljer. 

Nr 19, år 1864 26 cm Trä Svärtat 1 1     

Nr 10, år 1880 24 cm Gjutjärn Svartbemålat 3   1 Mässingsdetaljer. 

Nr 09, år 1890 46 cm Trä (mahogny) Lackat 1 3 4 Mittkors.  

Nr 01, år 1896 26 cm Trä  Svärtat 1 1     

Nr 03, år 1897  33 cm Trä Lackat 1 1     

Nr 13, år 1905 10 cm Trä Svärtat 1 1   
 Nr 11, år 1913 33 cm Trä Svärtat 1 1     

Nr 12, år 1913 22 cm Trä Svärtat 1 1     

Nr 18, år 1920 18 cm Trä (mahogny)          Låda. Mässingsdetaljer.  

Nr 15, år 1920 19 cm Trä Brunbetsat 1 1    Arm i förnicklad mässing. 

Nr 14, år 1919-1924 21 cm Trä Brunbetsat 1 1     

Nr 20, år 1930 11 cm Stålplåt Svartlackat 1 1     

Nr 04, år 1934 33 cm Metall    1 1      

Nr 16, år 1940 48 cm Trä Gråbemålat 1 1   Ursprungligen svärtat. 

Nr 02, år 1947 12 cm           Har ingått i tellurium. 

 

Som kan ses i tabell 2. ovan är de flesta stativen tillverkade med trä som huvudsakligt 

material. Endast 5 stycken stativ är tillverkade i annat material vilket uteslutande är 

metall. En del av stativen har detaljer i andra material där mässing och järnlegeringar 

förekommer. Vad gäller stativens ytskikt är en de flesta behandlade på något sätt. De 

fyra tidigast tillverkade globerna har alla en slags brunröd nyans, två av dem är i 

mahogny med endast genomskinlig lack som ytskikt medan två har fått sin nyans på 

grund av ytskiktet. Efter dessa stativ tycks det bli mer populärt med ett svartbemålat 

eller svärtat stativ, beroende på underlag. De två globerna tillverkade under 1930-talen 
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har båda ett stativ i metall, vilket även förekommer på tidigare glober, men då är de inte 

längre i gjutjärn. Stativens form i fråga om antal ben, fötter och armar tycks ha 

förändrats. Glob nummer 19, tillverkad 1864, symboliserar i tabellen en slags vändning 

av stativens utförande. Detta genom att den svarta kulören på stativen blev 

förekommande då samt att det enbenta stativet på cirkelformad fot tog över 

formspråket. Samtliga stativ i undersökningen har efter 1890 ett ben och en fot.  

 

Från vänster, glob nummer 15 med stativ i svärtat trä. Glob nummer 16 med stativ i bemålat trä, ursprungligen 
svärtat. Glob nummer 04 med stativ i borstad, vit metall. Fotograf: Emmelie Folkeson. 
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4.5 Globernas tillhörande instrument 
 

En jordglob tillsammans med en himmelsglob var mekaniska representationer som 

skulle underlätta den rumsliga förståelsen av företeelser, villkor, processer eller 

händelser i den mänskliga världen. Nästan alla glober var konstruerade på det sättet att 

sfären var mobil och monterad i ett stativ. När jordglobens sfär vändes runt var det för 

att få en specifik plats lokala horisont i enighet med globens horisont, eller för att 

simulera den dagliga rörelsen av solen. När himmelsglobens sfär vändes runt var det för 

att simulera den dagliga rörelsen av stjärnorna. För att kunna användas som 

matematiska instrument var jord- och himmelsgloberna utrustade med tillhörande 

instrument, såkallade primfaktorer. Dessa var en graderad meridianring, en timcirkel 

med visare samt en horisontring. Jord- och himmelsgloben kunde ställas in på ett sådant 

sätt att de visade lägesrelationer på jordytan respektive förutse sådana i fråga om 

himmelskropparna.100 Ibland kunde också en kompass eller en gnomon förekomma som 

tillhörande instrument. Under 1800-talet avtog den vedertagna principen av en jordglob 

och en himmelsglob i par. Stjärnatlaser fungerade som ett billigare substitut för 

himmelsgloben som vidare fick minskad mening då den sällan behövdes för den dagliga 

tidsuppfattningen. Jordgloben fick istället en större mening som tredimensionell karta 

istället för matematiskt instrument (se mer under 3.1 Globtillverkningen i Europa). 

Information om de undersökta globernas tillhörande instrument har samlats in genom 

formulären.  

 

Från vänster en analemma på glob nummer 17, en kompass inmonterad i foten på glob nummer 13, en 
timcirkel på glob nummer 08 samt en stjärnkrönt gnomon på glob nummer 21. Fotograf: Emmelie Folkesson. 

 

 

 

                                                 
100

 Bratt, Einar. En kröniska om svenska glober . . . Sid. 29. 
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Tabell 3. Globernas tillhörande instrument 

  
Hel 
meridian 

Halv 
meridian Timcirkel Horisontring Kompass Gnomon Annan 

Nr 17, år 1800 x   x x     Analemma 

Nr 08, år 1804 x   x x       

Nr 05, år 1807 x   x x       

Nr 06, år 1807 x   x x       

Nr 07, år 1861       x     Måne 

Nr 21, år 1861       x   x Måne 

Nr 19, år 1864   x           

Nr 10, år 1880     x       Biapparat 

Nr 09, år 1890 x   x x x   Analemma 

Nr 01, år 1896   x           

Nr 03, år 1897                

Nr 13, år 1905         x     

Nr 11, år 1913               

Nr 12, år 1913               

Nr 18, år 1920   x   x       

Nr 15, år 1920               

Nr 14, år 1919-1924   x           

Nr 20, år 1930   x           

Nr 04, år 1934               

Nr 16, år 1940   x           

Nr 02, år 1947               

 

Tabell 3. ovan visar vilka tillhörande instrument varje enskild glob har. De fyra tidigast 

tillverkade globerna har alla de tre primfaktorer (instrument) vilka var förutsättningen 

att globen skulle kunna användas som matematiskt och kosmografiskt instrument. Även 

glob nummer 09, tillverkad 1890, har de tre instrumenten. Dessutom har globen en 

kompass och en analemma på kartbilden vilket gör glob nummer 09 till den med flest 

tillhörande instrument. Glob nummer 19, tillverkad 1864, tycks åter igen symbolisera en 

slags brytpunkt eftersom det är här den halva meridianbågen i sin ensamhet först 

förekommer i undersökningen. Den halva meridianbågen förekommer på 6 av globerna, 

samtliga tillverkade efter 1864. Den första globen i undersökningen som helt saknar 

tillhörande instrument är tillverkad 1897. Totalt är det 6 stycken glober som helt saknar 

tillhörande instrument, samtliga är tillverkade efter 1897.  
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5. Saluförda och utställda glober i tryckt material 
 

Genom arkivsökning har tryckta källor samlats in vilka är tryckta mellan 1880 och 1933. 

Det insamlade materialet består av flertalet annonser samt två priskuranter där glober 

saluförs. Det tryckta materialet består även av tre stycken utställningskataloger i vilka 

globerna som ställdes ut finns omnämnda. Utställningskatalogerna trycktes till 

specialutställningen av skolmaterial som arrangerades i samband med de Allmänna 

Nordiska skolmötena i Stockholm åren 1880, 1895 och 1910. De globerna som har noterats 

från annonser, priskuranter och utställningskataloger har sammanställts i tabeller nedan. 

Det som går att utläsa från tabellerna beskrivs under detta kapitel. Under kapitel  

6. Analys kommer materialet analyseras och sättas i relation till tidigare forskning. 

Informationen som presenteras i detta kapitel kommer användas för att besvara 

frågeställningarna rörande tillverkare, försäljare och brukare av glober samt rörande 

typer av glober på den svenska marknaden och prisbild.   

 

Tabell 4. Jordglober101 

Kiepert-Kempe´s stora jordglob Pris: - 

Nya jordglober med svensk text. 32 cm diameter. Med 
meridian.  

Pris: 24 kr. 

Nya jordglober med svensk text. 32 cm diameter. Utan 
meridian. 

Pris: 18 kr.  

Ny jordglob. 34 cm diameter. Med mässingsmeridian.  Pris: 24 kr 

Adami-Kiepert, Jordglob. Pris: - 

Jordglob, utan låda. Pris: 7:50 kr 

Jordglob, med låda. Pris: 9 kr 

Jordglober av Kiepert-Kempe, Schotte samt Falck-Rasmussen.  Pris: - 

Jordglober Pris: 1:25 till 80 kr 

Jordglober med urverk Pris: 42 kr 

Jordglober att hänga Pris: 20 kr 

Glober, 10 cm diameter, med lutande axel och svarvad, 
svartpolerad fot, svensk text. 

Pris: 1 kr 

 

Tabell 4. ovan och tabell 5. nedan sammanställer de jordglober som saluförts eller ställts 

ut. Jordgloberna som presenteras i de två tabellerna har en diameter som varierar 

mellan 5 och 34 cm. Jordglobernas pris varierar mellan 1 och 80 kr. Jordglobernas 

medelpris är 18 kr, räknat med både tabell 4 och 5. Vissa glober säljs med ett antal 

tillhörande instrument, vissa endast med meridian som tillhörande instrument och vissa 

helt utan tillhörande instrument. En typ av glob säljs med ett urverk medan en annan 

                                                 
101

 Källorna till samtliga tabeller och listor i detta kapitel är följande; ”Pris-Kurant å jord- och himmelsglober 
tillverkade af Adolph Lemon, Stockholm”, ”Förteckning öfver fjerde Almänna Nordiska Skolmötets 
specialutställning af undervisningsmaterial för Sveriges allmänna läroverk”, ”Förteckning öfver sjunde Nordiska 
Skolmötets utställning”, ”Tionde Nordiska Skolmötet i Stockholm, utställningskatalog”, ”Förteckning öfver 
Skolmateriel”, ”Tidning för undervisningsmateriel. Anatomi, zoologi, botanik, geografi, historia, fysik” samt 
”Skolmaterielbladet”. Detaljerad information om utgivare, årtal och arkiv kan ses under 8.1.1 Arkivmaterial. 
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säljs med en hänganordning. Fyra olika tillverkare eller kartografer nämns också; 

Kiepert- Kempe, Adami-Kiepert, Schotte och Falck-Rasmussen. 

 

 
  Källa: Pris-kurant å jord- och himmelsglober tillverkade af Adolph Lemon, Stockholm. Kungliga Bibliotekets arkiv. 

 

Tabell 5. Jordglober från Adolph Lemon 

Jordglob, 30 cm diameter. No 1 med kompass, horisontcirkel, 
graderad skala, solvisare och kvadrant.  

Pris: 50 kr 

Jordglob, 25 cm diameter. No 1 med kompass, horisontcirkel, 
graderad skala, solvisare och kvadrant.  

Pris: 30 kr 

Jordglob, 15 cm diameter. No 1 med kompass, horisontcirkel, 
graderad skala, solvisare och kvadrant.  

Pris: 15 kr 

Jordglob, 30 cm diameter. No 2.  Pris: 20 kr 

Jordglob, 25 cm diameter. No 2.  Pris: 12 kr 

Jordglob, 15 cm diameter. No 2.  Pris: 8 kr 

Jordglob, 12,5 cm diameter. No 2.  Pris: 6 kr 

Jordglob, 30 cm diameter. No 3. Pris: 16 kr 

Jordglob, 25 cm diameter. No 3. Pris: 9 kr 

Jordglob, 15 cm diameter. No 3. Pris: 6 kr 

Jordglob, 12,5 cm diameter. No 3. Pris: 5 kr 

Jordglob, 7,5 cm diameter. No 3.  Pris: 2:50 kr 

Jordglob, 5 cm diameter. No 3.  Pris: 2 kr 

 

Firman Adolph Lemon tillverkade glob nummer 01, tillverkad 1896, tillsammans med 

den inom militären verksamma kartografen Nils Selander. Men de tillverkade och sålde 

även glober av eget fabrikat i varierande storlekar och modeller. Firmans priskurant 

som presenteras i tabell 5. visar att jordgloberna kunde fås i diametern 30 cm, 25 cm, 15 

cm, 12,5 cm, 7,5 cm eller 5 cm. Det fanns dessutom tre olika modeller att välja mellan, 

modell N:o 1 beskriv som den fullständiga vilket inkluderade en kompass, 

horisontcirkel, graderad skala, solvisare och kvadrant. Den fullständiga modellen N:o 1 

kunde fås i diametern 30 cm, 25 cm eller 15 cm. Mellanmodellen med halv meridianring 

N:o 2 kunde fås i diametern 30 cm, 25 cm, 15 cm eller 12,5 cm medan den enklaste 

modellen N:o 3 kunde fås i samtliga fem diametrar. Se de olika modellerna på bilden 

ovan.  
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I jämförelse med jordgloberna i tabellerna 4. och 5. är de saluförda och utställda 

himmelsgloberna färre till antalet vilket visas i tabell 6 nedan. Priset för Sohlbergs 

himmelsglob står inte med i utställningskatalogen i vilken uppgiften är hämtad från. 

Däremot skrev Herman Sohlberg boken förberedande lärokurs i astronomi år 1881 

vilken inkluderade en instruktion för himmelsgloben. Där stod även prisuppgifterna 

som har kompletterats med i tabellen. Sohlbergs himmelsglob observerades även under 

undersökningen och har nummer 10. Priset för himmelsgloberna varierar mellan 9 och 

118 kr. Himmelsglobernas medelpris är 41 kr.  

 

Tabell 6. Himmelsglober 

Stjärnhimmeln på glob. 34 cm diameter. Försedd med graderad mässingsmeridian, 
fot i finpolerad mahogny med kompass inmonterad.  

Pris: 24 kr. 

Sohlbergs himmelsglob för elementarundervisningen. 24 cm diameter. Pris: 118 kr 

Sohlbergs himmelsglob för elementarundervisningen. 24 cm diameter. Pris för de 
offentliga skolorna. 

Pris: 98 kr 

Himmelsglob jämte beskrivning, utan låda.  Pris: 7:50 kr 

Himmelsglob jämte beskrivning, med låda.  Pris: 9 kr  

Himmelsglob Pris: 21:50 kr 

Himmelsglob, 25 cm diameter. Rörlig, försedd med horisontring samt lös sol av 
mässing. [Priskurant Adolph Lemon] 

Pris: 15 kr 

Himmelsglob, 25 cm diameter. Rörlig, försedd med graderad horisontring samt lös 
sol av mässing. [Priskurant Adolph Lemon] 

Pris: 35 kr 

 

Tabell 7. nedan visar vilka tellurium, lunarium och planetarium som salufördes eller 

ställdes ut. ”Apparat för att visa planeternas verkliga och apparenta förelse” tolkas här 

som ett planetarium. Resterande benämns som tellurium alternativt tellurium och 

lunarium, det senare ska inte misstas som två instrument (se glob nummer 07). Alla tre 

instrument har någon slags glob inkluderad. Instrumentens pris varierar mellan 30 och 

115 kronor och medelpriset är 62 kronor.  

 

Tabell 7. Tellurium, Lunarium, Planetarium  

Zinks Patent-tellurium, sort N:o 1. För elementarläroverk, seminarier och 
högre undervisningsanstalter. Pris: 115 kr 

Zinks Patent-tellurium, sort N:o 2. Likaledes för elementarläroverk m.m.  Pris: 90 kr 

Zinks Patent-tellurium, sort N:o 3. För folkskolor. Pris: 45 kr 

Apparat för att visa planeternas verkliga och apparenta rörelse.  Pris: - 

Tellurium och lunarium jämte beskrivning, utan låda. Pris: 30 

Tellurium och lunarium jämte beskrivning, med låda. Pris: 32 kr 

Tellurium. (enl. särskild förteckning). Pris: - 

Tellurier av Mang, Berg, Felkl. Pris: - 
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Vid arkivsökandet efter tryckt material som saluförde eller ställde ut glober påträffades 

också glober som inte benämns jordglob, himmelsglob eller tellurium/lunarium. Dessa 

har sammanställts i tabell 8. nedan. Reliefgloben och induktionsgloben ställdes ut på det 

Allmänna Nordiska skolmötet i Stockholm 1880. Skiffergloben salufördes i Killbers 

Bokhandels priskurant år 1896. Arbetsgloberna salufördes i firman Nordiska 

Skolmaterielförlagets tidning år 1930. En reliefglob är som namnet antyder en glob med 

kartbild i relief. En skifferglob är en glob med en svart skifferyta på vilken man kan rita 

med krita. Skiffergloben kan vara helt svart utan någonting utmärkt på kartbilden 

alternativt med få detaljer tryckta på globen, som longitud/latitud eller landsgränser. 

Vad en induktionsglob innebär har inte kunnat fastställas, men det skulle kunna vara ett 

annat ord för skifferglob.  På arbetsgloben är berg betecknade med brun kulör, 

landmassor i övrigt med grå kulör och hav med blå kulör. Enligt annonsen kan globen 

även kallas för blindglob och ytan är preparerad med ett genomskinligt preparat vilket 

möjliggör ritning på globen. Inritningarna kunde sedan avlägsnas med fuktig svamp.102 

Medelpriset för de i tabell 8. presenterade globerna är 26 kr.  

 

Tabell 8. Andra glober 

Skifferglob Pris: 24 kr 

Reliefglob Pris: - 

Induktionsglob Pris: - 

Arbetsglob. 32 cm diameter. Med meridian. Pris: 24 kr 

Arbetsglob. 32 cm diameter. Utan meridian. Pris: 30 kr 

 

Tabell 9. nedan är en sammanställning över de firmor och organisationer som salufört 

eller ställt ut globerna som har presenterats i tabell 4. till 8. Listan säger något om både 

tillverkare, försäljare och mottagare av glober. 4 av 9 namn antyder på en koppling till 

skolan. 3 av 9 är bokhandel eller bokförläggare. De resterande två namnen, det första 

och det sista, har en direkt koppling till globtillverkning.  

 

Tabell 9. Lista över avsändare 

Frans J. Berg. Matematisk och fysisk instrumentmakare 

J.G Hedbergs Bokhandel 

Svenska Skolmateriel Aktiebolaget 

Wahlström & Widstrand, Bokförläggare 

Frans Svanström och C:o, avdelning för skolmateriel 

Nordiska Skolmaterielförlaget 

Allmänna Nordiska Skolmötet 

Killbergs Bokhandel 

Adolph Lemon. Fabrik för färger, fernissor, jord- och 
himmelsglober 

 

                                                 
102

 Tidning för undervisningsmateriel, 1930. Nordiska skolmaterielförlaget, Stockholm. Kungliga Bibliotekets 
arkiv.  
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Tabell 10. nedan visar en lista på uttryck som tyder på vem som kunde vara brukare av 

glober. Uttrycken är hämtade i direkt anslutning till de saluförda eller utställda globerna 

som har redogjorts för i tabell 4. till 8. 

 

Tabell 10. De saluförda och utställda globernas tänkta mottagare 

Undervisningsmaterial  

Sveriges allmänna läroverk 

Elementarläroverk 

Seminarier 

Högre undervisningsanstalter 

Lärare, lärarinnor 

Enskilda hemmet 

I skolan och på skolexpeditionen 

En prydnad för varje skola 

Bör ej saknas i något hem 

Barn 

Folkskolorna 

Undervisning i de första grunderna av den astronomiska geografin 

Statens skolmaterial 

 

 

Från vänster, annons för glober i Skolmaterelbladet 1904. Arbetsglob som användas av ett barn, i Tidning för 
undervisningsmateriel, 1930.  Priskurant från Killbergs Bokhandel, 1896. Kungliga Bibliotekets arkiv. 
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6. Analys 
 

En analys av materialet sker under detta kapitel i relation till frågeställningarna och 

tidigare forskning. Analysen är i tre delar där varje frågeställning behandlas separat. 

 

 

Hur kunde globernas material, konstruktion, stativ och tillhörande instrument ha tett sig 
och utvecklats under åren 1800-1950? 
 
Mellan åren 1800 och 1875 är alla glober i undersökningen tillverkade med materialen 

papper och gips. Under tidsperioden 1876 till 1900 är två av fyra glober tillverkade med 

papper och gips. Totalt nio stycken glober är alltså tillverkade av papper och gips och 

den sista i undersökningen tillverkades 1896. Tekniken där lager på lager av papper 

limmades ihop för att sedan täckas av lager av gips började användas redan i början av 

1500-talen. Papperet kunde vara grövre brunt papper, tunt vitt papper, sidor från 

böcker, delar av kartor och diverse pappersbitar.103 Det papper som har observerats på 

de totalt nio glober med materialen papp och gips har varit gråbrunt till mörkbrunt 

papper av grövre kvalitet. Glob nummer 05, tillverkad 1807 var i mycket dåligt skick och 

de två hemisfärerna satt inte längre ihop. Det möjliggjorde för en närmre observation av 

materialen och det kunde ses att de bruna pappersremsorna i grövre kvalitet mätte ca 

10x30 cm. Papier-mâché lagret var ca 3mm tjockt och gipslagret var ca 3 mm tjockt. Att 

globens skal totalt mäter ca 6 mm kan låta tunt för en glob som till synes inte har haft 

någon inre stödkonstruktion förutom axeln, däremot brukar glober konstruerade med 

papp och gips ha en tjocklek mellan 3mm till 1 cm.104  

 

Mellan tidsperioden 1876 till 1900 är som sagt två av globerna i undersökningen 

tillverkade i papper och gips, medan de andra två är tillverkade i metall och glas. 

Metallklotet är övertäckt med papperssegment medan glasklotet är graverat och 

bemålat. Tidsperioden symboliserar i undersökningen en slags övergångsperiod vad 

gäller materialval till globkloten. Den traditionella konstruktionen med papper och gips 

dröjer sig kvar samtidigt som andra material också börjar bli aktuella. Metall som 

material inom globtillverkningen var i sig ingen större nyhet, redan omkring 800-talen 

började man i den islamska världen tillverka glober som då oftast var i metall med en 

graverad kartbild.105 I Europa användes metall till de tillhörande instrumenten såsom 

meridianring och timcirkel. Men att använda metall till själva klotet, istället för papper 

och gips, var desto mer innovativt. Det är intressant att lägga märke till att den yngsta 

globen med konstruktion av papper och gips tillverkades 1896, medan den äldsta globen 

i undersökningen med klot av metall är tillverkad 1897. Det skiljer således endast ett år 

mellan tillkomsttiderna för globerna, och ändå är materialvalet olika. Orsakerna till det 

skilda materialvalet kan ligga i vem som har tillverkat globen. Globen tillverkad 1896 i 

papper och gips är tillverkad av firman Adolph Lemon, i samarbete med den inom 
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militären verksamma kartografen Nils Selander. Globen tillverkad 1897 i metall är 

tillverkad av litografen och kartografen Edvard Cohrs, anställd på Centraltryckeriet men 

utövade egen verksamhet på sidan om.106 

 

Firman Adolph Lemon nämns i Stockholms Adresskalender år 1883 och verksamheten 

beskrivs som Kryddkramhandlare med bodar på Drottninggatan 49 samt Mäster-

Samuelsgatan 43 och 45. Verksamheten verkar då inte ha något att göra med 

tillverkning av glober. I Stockholms Adresskalender 1884 beskrivs firmans verksamhet 

istället som Speceri-, färg- och glasaffär med kontor och lager på Mäster-Samuelsgatan 

45. Samma år står det under firman L.C Hasselgren, vilka tillverkade glob nummer 19 i 

undersökningen, att ”firman innehafves af Adolph Lemon, n. Mäster Samuelsg. 45”.107 

Firman Adolph Lemon tog alltså år 1884 över L.C Hasselgren, den firman som bland 

annat tillsammans med C. Akrell år 1864 tillverkade en jordglob. I en odaterad 

priskurant från firman Adolph Lemon, vilken är den som redogörs för i tabell 5, står det 

även att Adolph Lemon är före detta L.C Hasselgren. En annan priskurant talar om att 

Adolph Lemon är en fabrik för färger, fernissor, jord- och himmelsglober och att 

företaget etablerades år 1859. Etableringsåret torde då syfta på det ursprungliga 

företaget L.C Hasselgren, eftersom L.C Hasselgren nämns som firma  i Stockholms 

adresskalender fram till år 1884.  

 

Adolph Lemon och L.C Hasselgren tillverkade inte bara glober i samarbete med 

utomstående kartografer såsom N. Selander och C.F Akrell, de sålde även glober av eget 

fabrikat i varierande storlekar och modeller (se tabell 5, Jordglober Adolph Lemon). En 

glob som tillverkades av L.C Hasselgren och är av eget fabrikat finns bevarad på 

Globmuseet i Wien. Det är en himmelsglob daterad till 1865. Stativen till dessa tre glober 

är näst intill identiska vilket vidare visar globtillverkningens kontinuitet.  

 

För att återkopplat till diskussionen om valet av material till kloten tycks orsakerna 

främst vara vem som är tillverkaren. Eftersom globen med konstruktion i papper och 

gips har tillverkas av en firma som sedan 1859 har utövat sådan verksamhet är det inte 

konstigt att de följer en sådan tillverkningstradition. Globen med klot av metall är 

tillverkad av en person som till yrket är litograf och kartograf, det är därför inte 

sannolikt att E. Cohrs själv skulle ha tillverkat metallklotet. Mer sannolikt är att han har 

stått för den kartografiska informationen och litografiska trycket, medan metallklotet 

kan ha varit en prefabricerad produkt vilken han i sin sidoverksamhet har köpt in. Det är 

sannolikt orsakerna till de skilda materialvalen.  

 

Som tidigare nämnt kan tidsperioden 1876 till 1900 i undersökningen symbolisera en 

slags övergångsperiod vad gäller globklotens material. Efter år 1900 är ingen av 

globkloten tillverkad i papper och gips, istället är materialen endast papper, endast gips, 

metall eller plast. Att glober kunde tillverkas i endast papper, endast gips eller plast har 

inte tidigare diskuterats inom forskningen kring glober. I Einar Bratts forskning om den 
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svenska globtillverkningen finns ett memorial bifogad, namngiven Bilaga 3y. Memorialet 

är skrivet av Vetenskapsakademiens ledamöter Fabian Wrede och Erik Eklund med 

anledning av ett ärende i vilket utbetalande av hyresbidrag till den Åkermanska 

globverkstaden ifrågasattes. I memorialet skrevs bland annat följande:108 

 
Rikets Elementarläroverk hafva vid 1856 års Riksdag blifvit försatta i tillfälle 

att efter hand inköpa erforderlig undervisningsmateriel, och hvartill Globen 

nära nog i första rummet torde böra räknas. Men de utländska Globerna äro till 

detta behof mindre tjenliga, dels emedan alla å dem förekommande namn äro 

angifna på ett utländskt, för mängden af Eleverna okändt språk, dels emedan 

stommarne till desamma i allmännhet utgöras af ihåliga gjutna gipskulor, som 

lätt gå sönder vid minsta ovarsam behandling, hvaremot de svenska äro 

förfärdigade af lagervis hopklistradt papper och följaktligen betydligt starkare. 

 

Vetenskapsakademiens ledamöter menar att de i utlandet tillverkade globerna kunde ha 

ett klot av endast gips, närmare bestämt ihåliga gjutna gipskulor. De i Sverige tillverkade 

globernas klot skulle enligt memorialet vara tillverkade med lagervis av hopklistrat 

papper, alltså enligt den traditionella papier mâché-principen. Konstaterandet att 

utländska glober kunde vara tillverkade som gjutna, ihåliga gipskulor har inte 

diskuterats i Bratts eller i annan forskning. De två glober i undersökningen vars klot 

tycks vara tillverkade i endast gips är tillverkade omkring 1913 av det tjeckiska 

företaget Felkl & Son. De två globerna är avsevärt mycket tyngre än de fyra glober i 

undersökningen som tycks vara tillverkade i endast papper, vilket kan förklaras med att 

pappers densitet motsvarar ungefär en tredjedel av gips densitet per cm³. Samtliga fyra 

glober med klot i papper är tillverkade i Tyskland.  

 

Under tidsperioden 1926 till 1950 i undersökningen är två globklot i metall och ett i 

plast. Den ena metallgloben har ett klot i stålplåt och är tillverkad i England medan den 

andra har ett klot i mässing och är tillverkad i Sverige. Den tredje globen är tillverkad 

1934 i Sverige och klotet är av bakelit. Bakelit är en fenolplast och var den första 

helsyntetiska plasten. Den framställdes först år 1907 genom en kemisk reaktion mellan 

fenol och formaldehyd.109 I Sverige blev formpressning av bakelit allmänt 

förekommande omkring 1920.110  Trots att bakelit har en god beständighet har sprickor 

uppstått utspritt på globklotet. Sprickor kan skapas på grund av förändringar i 

polymerernas tvärbindningar och av densiteten.111 

 

Som diagram 4. visar tycks alltså tidsperioden 1876-1900 i undersökningen vara en 

slags övergångsperiod där nya material som glas och metall börjar användas inom 

tillverkningen av globkloten. Några av globerna är tillverkade enligt traditionell metod 

medan några är tillverkade i material som inom globtillverkningen kan ses som 

innovativa. Inom tidsperioden 1901 till 1950 i undersökningen tycks den traditionella 

metoden med papper och gips ha övergivits för att ge plats åt andra material. De i 
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Tyskland och Tjeckien tillverkade globerna är antingen tillverkade i endast papper eller 

endast gips, medan de i Sverige eller England tillverkade globerna är tillverkade i metall 

eller plast.  

 
De undersökta globerna är antingen konstruerade som hela sfärer eller som två 

hemisfärer vilka är ekvatoriellt hopsatta. Totalt fem glober är konstruerade som hela 

sfärer, de är tillverkade i materialen glas, metall eller gips (en av globernas material är 

dock oidentifierat). Det innebär vidare att ingen av globerna vars konstruktion 

inkluderar papper har tillverkats som en hel sfär. Alla globklot som inkluderar papper 

har konstruerats genom två ekvatoriellt hopsatta hemisfärer. Det tyder på att 

materialvalet till globkloten har påverkat konstruktionen i den meningen att 

tillverkningsprocessen av kloten kunde underlättas om andra material än papper valdes. 

Detta eftersom att tillverka en hel sfär torde vara mer rationellt än att tillverka två 

hemisfärer som sedan måste monteras ihop med lim, väv eller tråd.112  

 

I Einar Bratts forskning menar han att globkloten av papier mâché var delade 

meridionalt genom polerna,113 alltså att hemisfärerna var hopmonterade längs 

meridianen. Sylvia Sumira menar däremot att det var vanligast att globerna monterades 

ihop ekvatoriellt och endast vid enstaka gånger kunde vara hopmonterade 

meridionalt.114 Meningarna är delade men undersökningen talar ett tydligt språk; 

samtliga glober i undersökningen är konstruerade antingen som hela sfärer eller som 

ekvatoriellt hopmonterade hemisfärer.  

 

De åtta globerna som är tillverkade inom tidsintervallen 1800 till 1875 har en kartbild 

som är framställd genom tryck med graverad plåt och handkolorering.  Inom 

tidsintervallen 1876 till 1950 har 12 av 14 glober en kartbild som är framställd genom 

litografiskt tryck. Den sista globen i undersökningen som har en kartbild framställd 

genom gravyr och handkolorering är glob nummer 19, tillverkad 1864. Den första 

globen som har en kartbild framställd genom litografiskt tryck är glob nummer 09, 

tillverkad 1890. Det går inte att endast genom de 21 undersökta globerna att dra någon 

slutsats om när litografin som tidigast började användas inom kartproduktionen 

avseende glober. Däremot kan det konstateras att trots att färglitografin uppfanns redan 

1837 anammades den nya tekniken inte direkt inom kartframställning, åtminstone inte 

av alla. Samtliga tre glober tillverkade mellan åren 1851 och 1875 i undersökningen har 

en kartbild framställd genom tryck med graverad plåt. En möjlig orsak till att det kunde 

dröja innan färglitografin användes inom globtillverkningen är att firmorna kunde vänta 

med byte av teknik tills att det var dags för en uppdatering av själva kartbilden. En 

annan rimlig orsak är att en firma inte bytte ut sina plåtar innan de var förslitna och 

odugliga att prestera den precision som kartbilden krävde. Den första globen vars 

kartbild är tryckt direkt på globen, alltså inte tryckt på papperssegment som sedan har 

monterats på klotet, är tillverkad i stålplåt ca 1930. 
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I nära relation till trycktekniken står också antalet kulörer på kartbilderna. Antalet 

kulörer på de undersökta globerna varierar mellan 1 och 11 stycken. I diagram 6. visas 

globernas diameter i förhållande till antalet kulörer eftersom de två faktorerna skulle 

kunna ha något med varandra att göra. Dock går det inte att utläsa något sådant 

samband, något tydligt samband går inte heller att fastställa mellan antal kulörer och 

tryckteknik. De glober vars kartbild är framställda genom tryck med graverad plåt har 

ett kulörantal som varierar mellan 3 och 10 kulörer. De glober vars kartbild har 

framställts genom litografiskt tryck har ett kulörantal som varierar mellan 1 och 11 

kulörer. Det är mer troligt att globens användningsområde kan ha påverkat antalet 

kulörer på kartbilden vilket går att se om glob nummer 16 och 18 jämförs. Båda 

globerna är tillverkade ca 1920, nummer 16 är en stjärnglob som troligen har använts 

inom navigering och har 1 kulör medan glob nummer 18 är en jordglob för undervisning 

och har 11 kulörer. Eftersom glob nummer 18 har större pedagogiska krav på sig är det 

rimligt att den har fler kulörer på kartbilden.  

 

Av samtliga undersökta glober är det 19 stycken vars kartbild är tryckt på papper och 

sedan uppdelade i segment. Globerna tillverkade mellan åren 1800 och 1896 tycks enligt 

diagram 7 ha en större variation i fråga om antal segment. Mellan åren 1897 och 1950 

har samtliga glober antingen 12 eller 14 segment vilket i alla fall är en fråga om de har 

polkalotter eller inte. Utvecklingen kan kopplas ihop med 1800-talens ökande 

globproduktion115, som troligen ställde krav på standardisering.  

 

Av de undersökta globerna är det 15 stycken som har ett stativ i trä, 5 har stativ i någon 

slags metall vilket främst är gjutjärn eller järnlegeringar. Glob nummer 02 saknar stativ 

eftersom den tidigare har ingått i ett tellurium. Endast två stycken stativ är utan något 

slags ytskikt, resterade är antingen betsade, lackade, svärtade eller bemålade.  

 

Totalt 8 stativ har en brunröd nyans, fyra av dem är mahogny och har därigenom 

nyansen naturligt. De fyra andra stativen har fått nyansen på grund av ytskiktet och det 

är möjligt att de ska efterlikna mahogny. Totalt 6 stycken av stativen i trä är svärtade, ett 

av dem har dock fått en senare grå bemålning. Träet har troligtvis svärtats för att 

efterlikna ädelträet ebenholts. Totalt 5 stycken stativ är i metall och alla utom ett har 

ytbehandlats. Ytbehandlingarna består av svart bemålning eller lackning samt 

bronsering. Om man ser till alla stativ oavsett material går det att konstatera att många 

har ytbehandlats för att efterlikna något annat material. Förutom de stativen som är 

tillverkade i mahogny är det endast två stativ där materialet framhävs istället för att 

efterlikna. En av dem är tillverkad 1934 och stativet är i en vit, borstad metall. Detta är 

samma glob vars klot är i bakelit och står därför materialmässigt ut från resterande 

glober. Den andra av dem är tillverkad 1897 och har ett stativ i trä av okänt slag och en 

genomskinlig lackad yta.  

 

Vad gäller de undersökta stativens formspråk både i fråga om ytskikt såväl som antalet 

ben, fötter och armar symboliserar glob nummer 19, tillverkad 1864, en slags 
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vändpunkt. Dels genom att träets svärtade ytskikt först förekommer då, dels genom att 

det enbenta stativet med cirkelformad fot tycks har tagit över stativens utförande. 

Samtliga stativ i undersökningen har från och med 1896 ett ben och en fot, med 

undantag av glob nummer 18 som är monterad i en trälåda.  

 

Bratt förklarar i sin forskning att för den praktiska användningen av en jordglob i par 

med en himmelsglob krävdes ett antal primfaktorer. Dessa primfaktorer var, förutom 

kartbilden och axeln, en meridianring, en timcirkel med visare samt en horisontring.116 

De båda globernas primfaktorer behövdes innan användning rektifieras, vilket förenklat 

betyder att de olika primfaktorerna behöver ställas in i korrekta lägen anpassade till 

varandra. Med en korrekt rektifierad inställning var det möjligt att visa lägesrelationer 

på jordytan såväl som att förutse sådana ifråga om de fasta himlakropparna.117Av de 

undersökta globerna är det de fyra äldsta globerna som har primfaktorerna, eller 

tillhörande instrumenten som benämningen lyder i denna undersökning. Globerna är 

tillverkade mellan 1800 och 1807 och har alla en hel meridianring, en timcirkel samt en 

horisontring. Ytterligare en glob i undersökningen, nämligen glob nummer 09 tillverkad 

1890, har de tre viktigaste tillhörande instrumenten. Dessutom har globen en analemma 

på kartbilden samt en kompass monterad i mittkorset mellan stativets ben vilket gör 

globen till den med flest tillhörande instrument. Även glob nummer 17, tillverkas 1800 

har en analemma. En analemma kan beskrivas som ett diagram vilken har en form som 

liknar en åtta. Analemman visar skillnaden i tid mellan klockan och solen såväl som 

solens deklination varje dag på ett år.118  

 

Glob nummer 09, tillverkad 1864, tycks även vad gäller de tillhörande instrumenten 

symbolisera en slags brytpunkt för de undersökta globerna. Den halva meridianringen 

figurerar som instrument för första gången i undersökningen. Ytterligare fem glober 

efter det har en halv meridianring. Två av globerna har en halv meridianring som helt 

saknar gradering, dessa är glob nummer 19, tillverkad av L.C Hasselgren i samarbete 

med C.F Akrell 1864 samt glob nummer 01, tillverkad av Adolph Lemon i Samarbete 

med N. Selander 1896. Som tidigare förklarat är dessa två firmor densamma vilket kan 

förklara varför just dessa två saknar gradering. Däremot tappar meridianringen helt sitt 

syfte utan en gradering, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att den endast 

förekommer av tradition och/eller av dekorativa skäl.  

 

Horisontring förekommer, förutom på tidigare nämnda fem glober, på ytterligare tre 

glober. Två av dem förekommer i tellurier och en av den i en stjärnglob för navigation. 

Stjärngloben används för identifiering av fixstjärnor, vilka kan förklaras som mycket 

avlägsna solar som på grund av det långa avståndet till jorden till synes inte förflyttar sig 

och därmed kan användas för navigering.  Stjärnglobens ekvator är indelad i romerska 

siffror vilka står för de 24 rektascentionstimmarna.119 En på horisontringen vilande, 

vridbar ring vilken bär upp två stycken korsade halvbågar tros ha funnits till globen. 
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Instrumentet beskrivs som vertikalcirkelbågar som möts i zenit,120 vilket kan ses på 

andra stjärnglober från Hughes & Son tillverkade 1920. Möjligtvis är det detta 

instrument som menas med ”löpare saknas” vilket i museets egen beskrivning finns 

noterat. 

 

Den första globen som i undersökningen helt saknar något tillhörande instrument är 

tillverkad 1897 och totalt är det 6 stycken som helt saknar tillhörande instrument, 

samtliga tillverkade efter 1897. Endast en glob har en gnomon, den är krönt med en 

stjärna och ingår i ett tellurium.  

 

Vilka typer av glober kunde finnas på den svenska marknaden och hur kunde prisbilden se 
ut under åren 1880 till 1933? 
 
I det tryckta materialet bestående av annonser, priskuranter och utställningskataloger  

identifierades en variation av globtyper, dessa var jordglober, 

himmelsglober/stjärnglob, tellurier/lunarier, planetarium, skifferglob, induktionsglob, 

reliefglob samt arbetsglob. I tidigare forskning beskrivs hur himmelsgloben, alternativt 

stjärngloben, allt mer tappade sin relevans under 1800-talen. En rad olika stjärnatlaser 

och stjärnkartor gavs ut som ett substitut för himmelsgloben. Jordgloben och 

himmelsgloben som par tappade relevans då de bland annat inte längre behövdes för 

den dagliga tidsuppfattningen.121 Till viss del kan det bekräftas av det insamlade 

materialet eftersom inte i en enda annons eller priskurant marknadsförs himmelsgloben 

tillsammans med jordgloben. Även då en firma saluförde båda globtyperna i samma 

forum är de konsekvent uppdelade i olika annonser. Det tyder på jordglobens och 

himmelsglobens minskade relevans som par. I det undersökta materialet förekommer 

himmelsgloberna inte lika frekvent som jordgloberna, däremot förekommer 

himmelsgloberna kontinuerligt i materialet från 1880 till 1933, vilket visar att 

himmelsgloberna fortfarande hade en relevans. Himmelsglobernas fortsatta relevans 

kan också påvisas av den propagerande skriften kan och bör undervisningen i 

astronomi och matematisk geografi meddelas i våra skolor? publicerad i Pedagogisk 

tidskrift 1896. Skriften propagerar för att undervisningen i astronomi i större 

utsträckning ska förbindas med ämnena matematik och fysik. Man anser att det 

astronomiska studiet kan börja redan i fjärde eller femte klass och skriver sedan:122 

 
Mot slutet af denna kurs, hvilken endast afser att öppna de unges sinnen för 
skapelsens storhet och prakt och att förskaffa dem ett för den följande 
undervisningen nödvändigt observationsmaterial, kan man ingå på 
en förklaring af solens skrufformiga rörelse med ledning af en himmelsglob och 
ett tellurium och på en redogörelse för jordens klimatiska förhållanden. 
Ingenting kan väl vara mera barockt, än att, såsom vanligen sker, söka intrumfa 
himmelens rörelsefenomen enbart med en jordglob och ett tellurium utan 
direkt observation af himmelsföreteelserna. En dylik undervisning 
är fullständigt död. Här liksom inom all naturvetenskap är omedelbar 
åskådning af nöden. 
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Trots att man menar att himmelens rörelsefenomen vanligen undervisas med hjälp av 

en jordglob och tellurium visar ändå propageringen att himmelsgloben var av relevans 

inom undervisningen av astronomi.  

 

Vad gäller tellurierna som har identifierats i det insamlande materialet fanns ett antal 

olika varianter på den svenska marknaden, tillverkade av Frans J. Berg, Felkl, Zink samt 

Mang. Felkl torde syfta på det tjeckiska företaget Felkl  & Son vilka har tillverkat glob 

nummer 11 och 12 i undersökningen. Frans J. Berg har tillverkat tellurierna nummer 07 

och 21 i undersökningen. Ytterligare två sorters tellurium identifierades men inget 

tillverkningsnamn angavs. En apparat för att visa planeternas verkliga och apparenta 

rörelse nämndes också i materialet vilket tolkas som ett planetarium.  

 

Globtyper som inte har diskuterats inom den tidigare forskningen kunde identifieras i 

det insamlade materialet. Reliefgloben och induktionsgloben ställdes ut på det Allmänna 

Nordiska skolmötet i Stockholm 1880. Skiffergloben salufördes i Killbers Bokhandels 

priskurant år 1896. Arbetsgloberna salufördes i firman Nordiska Skolmaterielförlagets 

tidning år 1930. En reliefglob är som namnet antyder en glob med kartbild i relief. En 

skifferglob är en glob med vanligen svart eller grön skifferyta på vilken man kan rita 

med krita. Skiffergloben kan helt sakna kartografisk information alternativt anges få 

detaljer på globen, som longitud/latitud eller landsgränser. Vad en induktionsglob 

innebär har inte kunnat fastställas, men det skulle kunna vara ett annat ord för 

skifferglob. En synonym för induktion är erfarenhet eller igenkännande, vilket kan syfta 

på att kartografisk information av erfarenhet (inlärd kunskap) ska kunna anges på 

globen. På arbetsgloben är berg betecknade med brun kulör, landmassor i övrigt med 

grå kulör och hav med blå kulör. Enligt annonsen kan globen även kallas för blindglob 

och ytan är preparerad med ett genomskinligt preparat vilket möjliggör ritning på 

globen. Inritningarna kunde sedan avlägsnas med fuktig svamp.123  

 

Ett medelpris har räknats ut för varje grupp av globtyper. Medelpriset för jordgloberna 

är 18 kr och de är därmed billigast. Medelpriset för kategorin andra glober (se tabell 8) 

är 26 kr. Medelpriset för himmelsgloberna är 41 kr. Medelpriset för tellurium/lunarium 

är 62 kr och de är därmed dyrast. Nedan visas hur mycket varor och tjänster som år 

2015 kunde köpas, motsvarande det angivna medelpriset och året, mätt med 

konsumentprisindex.124  

 

  1880 1890 1900 1910 1920 1930 

Jordglober 18 kr 1 041 kr 1 156 kr 1 035 kr 938 kr 317 kr 530 kr 

Andra glober 26 kr 1 503 kr 1 669 kr 1 495 kr 1 354 kr 458 kr 766 kr 

Himmelsglober 41 kr 2 370 kr 2 632 kr 2 358 kr 2 136 kr 723 kr 1 209 kr 

Tellurium/Lunarium 62 kr 3 584 kr 3 981 kr 3 566 kr 3 230 kr 1 093 kr 1 828 kr 

                                                 
123

 Tidning för undervisningsmateriel, 1930. Nordiska skolmaterielförlaget, Stockholm. Kungliga Bibliotekets 
arkiv.  
124

Uppgifterna i listan är hämtade från Edvinsson & Söderberg, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, 
Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), Sid. 270-292. 
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Vilka kunde vara tillverkare, försäljare och brukare av glober i Sverige under åren 1880-
1933? 

 

Två av de firmor som noterades i det insamlade tryckta materialet har en direkt koppligt 

till globtillverkning i företagsnamnet. Den ena firman är Frans J. Berg vilken var 

matematisk och fysisk instrumentmakare i Stockholm. Av de undersökta globerna ingår 

två stycken i tellurier tillverkade av Frans J. Berg. Till tellurierna tillhörande 

instruktionsböcker har insamlats från åren 1865, 1866, 1893 samt 1901. Samtliga 

instruktionsböcker förmedlar en oförändrad information om telluriets praktiska 

användning (se mer utförlig förklaring i bilagan, glob nummer 07). Frans J. Berg 

tillverkade även ett annat tellurium med likadant stativ som nummer 07 i 

undersökningen, men med en glob som framställts i samarbete med kartografen Nils 

Selander. Samma man som tillsammans med firman Adolph Lemon tillverkade glob 

nummer 01. En upplaga at detta tellurium finns på Malmö museer (se bilder i bilagan, 

under nummer 07).   

 

Tellurierna nummer 07 och 21 i undersökningen är tillverkade av Frans J. Berg, däremot 

är det tveksamt om firman även skulle ha tillverkat de tillhörande globerna. Eftersom 

det ovan nämnda telluriet såldes med en jordglob av en annan upphovsman är det 

möjligt att även dessa glober är tillverkade av någon annan. I Bratts forskning nämner 

han att C.F Akrell i samarbete med L.C Hasselgren åtminstone skulle ha tillverkat 

jordglober med en diameter på 26 cm, vilket skulle vara en uppdaterad version av 

Akrells och Hofgrens anonymt utgivna jordglob från 1824. Glob nummer 19 i 

undersökningen, tillverkad 1864 av C.F Akrell och L.C Hasselgren med en diameter på 

26 cm, är med allra största säkerhet den glob som Bratt syftar på i sin forskning.125  

 

Bratt nämner också att vid Vetenskapsakademiens inspektion år 1857 av den Akrell-

ledda globverkstaden skrevs det i protokollet att globverkstaden befunnit sig i samma 

skick som under de föregående åren, men att den nya globkartan nu blivit färdigställd 

vilken på de nyligen förfärdigade globerna kunde monteras126. Bratt kommenterar 

protokollet med att det antyder på en ny globedition vilken han inte själv har påträffat. 

Bratt skriver dessutom att J. Hofgren, som var verksam i Akrells verkstad, gav ut ett 

anonymt globpar med 13 cm diameter år 1819. Akrell och Hofgren gav tillsammans ut 

ett anonymt globpar med 26 cm diameter, där jordgloben är daterad år 1817. År 1824 

uppdaterades jordgloben och gavs ut i ny upplaga, vilken åter igen uppdaterades 1864 

men tillverkades då av L.C Hasselgren, vilket diskuterades ovan.  
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 Bratt, Einar. En krönika om Svenska glober . . . Sid. 92.  
126

 Bratt, Einar. En krönika om Svenska glober . . . Sid. 92. 
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Till vänster, legenden på glob nummer 21, kartbild tryckt med blå kulör. Glob nummer 07 har en identisk 

kartbild men är tryckt med svart kulör. Båda mäter 13 cm diameter och ingår i tellurium tillverkade av Frans J. 
Berg. Till höger, jordglob som mäter 26 cm diameter, anonymt utgiven av C.F Akrell och J. Hofgren 1821 men 

daterad 1817
127

. Finns med i Bratts inventering och bevaras på Kungliga Biblioteket.  
Fotograf: T.v. Emmelie Folkesson, T.h. Greger Bergvall, Kungliga Biblioteket. 

 

En sannolik teori är att de nya globerna som nämns i Vetenskapsakademiens protokoll 

1857 syftar på uppdateringen av jordgloben år 1864 samt även en ny upplaga av 

globerna med 13 cm diameter. Teorin är att jordgloberna med 13 cm diameter, precis 

som jordgloben med 26 cm diameter, har en kartbild graverad av C.F Akrell (möjligen i 

samarbete med J. Hofgren). Jordgloberna med 13 cm diameter från 1861 är troligen 

tillverkade inom den egna verkstaden eftersom inget annat anges i legenden. Alternativt 

skulle L.C Hasselgren ha kunnat tillverka globen, men det borde ha angetts i legenden 

som det gör på glob nummer 19 från 1864. Globerna med 13 cm diameter är daterade 

1861 och är anonymt utgivna, precis som de glober med 13 cm diameter vilka gavs ut 

1819 av Hofgren. Enligt teorin skulle globerna ha tillverkats till Frans J. Bergs tellurier 

vilka finns med i undersökningen (nummer 07 och 21). Något som stärker teorin är att 

legenden på globerna i Frans J. Bergs tellurier är näst intill identisk med den på 

jordgloben daterad 1817. Det enda som skiljer är årtalet, se bilden ovan. Likheterna 

upptäcktes sent under arbetsprocessen vilken gjorde att en jämförelse av kartbilden i 

sin helhet inte har kunnat göras. För att helt kunna fastställa att C.F Akrell, möjligen i 

samarbete med J. Hofgren, är upphovsman till kartbilden och möjligen även globen 

måste en utförligare studie göras.  

 

Den andra firman som i företagsnamnet direkt har en koppligt till globtillverkning är 

Adolph Lemon som, vilket redan har diskuterats, hade en tillverkning av glober av eget 

fabrikat såväl som i samarbete med andra kartografer. Firman beskrev sig som fabrik för 

färger, fernissor, jord- och himmelsglober.  

 

                                                 
127

 Bratt, Einar. En krönika om svenska glober . . . Sid. 165. 
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Nordiska Skolmaterielförlaget skriver i sin tidning för undervisningsmaterial under åren 

1929, 1930, 1931 och 1933 inte direkt något om var deras saluförda glober är 

tillverkade. Dock är ett återkommande inslag att man inte ska köpa 

undervisningsmaterial från utlandet, utan man ska gynna svensk firma.128 Svenska 

Skolmateriel Aktiebolaget skriver däremot år 1904 i deras tidning Skolmaterielbladat 

att de på grund av ”särledes förmånligt inköp” kan säja glober till det ofantligt billiga 

priset av en krona.129 Inköpet tyder på att de inte tillverkar globerna själva utan snarare 

är återförsäljare.  

 

Pappershandeln Frans Svanström & Co var en av Stockholms största firmor och 

startades omkring 1850. Aktiebolaget ägde för sin rörelses bedrivande åtta stycken hus i 

staden inom broarna, hade ett stort papperslager på Drottsgården och drev för eget 

behov en mångsidig fabrikation. Frans Svanström & Co var en av de största av sitt slag i 

norden. År 1881 köpte firman den småländska leksaksfabriken Gemla och 1883 

öppnades försäljningslokalen Gemlamagasinet i Stockholm. Affärsrörelsen växte i 

omsättning och nya artiklar började saluföras, däribland undervisningsmaterial. Frans 

Svanström skaffade sig en nära förbindelse med lärarekåren vid skolorna och kom att 

leverera både leksaker och undervisningsmaterial till statens skolor och enskilda 

läroverk. Firman hade en särskild avdelning för skolmaterial samt en permanent 

utställning av artiklarna på Storkyrkobrinken 13 i Stockholm.130 I utställningskatalogen 

för tionde Allmänna Nodiska skolmötet 1910 annonserade Frans Svanström & C:o för 

sin permanenta utställning av glober, tellurier och stereomagnetiska figurer med 

mera.131 År 1916 flyttades Gemlamagasinet till större lokaler på Fredsgatan 3 och en 

liten hemskola anordnades i utställningen, vilken var försedd med allt det 

åskådningsmaterial som behövdes för ”att lära småttingarna lite af hvarje, som 

föreskrifvet är”.132 Ett fotografi av hemskolans interiör visar en glob placerad på 

katedern. Trots att firman för eget behov drev en mångsidig fabrikation går det inte att 

fastställa att deras glober var av eget fabrikat. Om firman tillverkade glober eller ej 

lämnas därmed osagt. Däremot är det tydligt att globerna i stor utsträckning såldes till 

skolorna och användes som undervisningsmaterial.  

 

De andra firmorna som noterades i det insamlade tryckta materialet anspelar genom sitt 

företagsnamn antingen på en koppling till skolan eller till bokhandel/bokförläggare. J.G 

Hedbergs Bokhandel, Wahlström och Widstrand Bokförläggare samt Killbergs 

Bokhandel sålde alla glober. Wahlström och Widstrand annonserade i 

utställningskatalogen för tionde Allmänna Nodiska skolmötet 1910 om Kiepert-Kempes 

stors jordglob. Heinrich Kiepert var en tysk geograf och kartograf verksam i Weimar och 
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 Nordiska Skolmaterielförlaget. Tidning för undervisningsmaterial, 1929. Kungliga Bibliotekets arkiv.  
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 Svenska Skolmateriel Aktiebolaget. Skolmaterielbladet, 1904. Kungliga Bibliotekets arkiv.  
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 Artikel i Dagens Nyheter 23/12 1914. ”Pappersfirman Frans Svanström & C:o”. Centrum för 
näringslivshistorias arkiv, under företagsnamnet Frans Svanström & C:o.  
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 Utställningskatalog, tionde Allmänna Nordiska Skolmötet i Stockholm. Stockholms Stadsarkiv.  
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 Tidningsurklipp, 9/5 1916. Centrum för näringslivshistorias arkiv, under företagsnamnet Frans Svanström & 
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Berlin.133  Annonsen pekar således på att Wahlström och Widstrand sålde glober 

tillverkade i utlandet. Det finns inget i det insamlade tryckta materialet som direkt tyder 

på att de tre bokhandlarna/bokförläggare skulle ha haft en egen tillverkning av glober.  

 

Många av uttrycken som i tabell 10. har listats rör områdena kring skola och 

undervisning, både inom de statliga läroverken såväl som de kommunala folkskolorna. 

Uttrycken tyder på att en åldersmässig bredd fanns i brukande av glober, både inom 

lärar- eller lärarinneutbildning (seminarier) såväl som inom elementarläroverken 

kunde globerna användas. Orsakerna lär ligga i skolväsendets framväxt i Sverige under 

1800-talen. Den första folkskolestadgan antogs 1842, vilken var en viktig milstolpe i 

utvecklingen. Enligt folkskolestadgan skulle det finnas minst en skola med en 

seminarieutbildad lärare i varje stadsförsamling och socken. Folkskolestadgan föreskrev 

en plikt om att förvärva de kunskaper och färdigheter vilka förmedlades genom 

folkskolan. Om det inte skedde i folkskolan var det tillåtet att förvärva vissa av 

kunskaperna i hemmet.134 Även flickskolan och folkhögskolan etablerades under 1800-

talen. I spåren av samhällets utveckling kom nya utbildningsbehov vilka resulterade i att 

nya skolor grundades.135  

 

Kyrkan behöll länge sitt inflytande i skolundervisningen och i den allmänna 

skoldebatten hävdades att skolan snarare förberedde barnen för konfirmation och 

kyrkligt liv istället för det samhälliga livet. Kritiker ansåg att undervisningen behövdes 

förändras och att det var viktigt att barnen själva fick göra direkta iakttagelser av 

verkligheten.136 I folkskolestadgan 1897 föreskrevs att skoldistrikten skulle 

tillhandahålla nödvändigt åskådningsmaterial, såsom kartor, planscher, uppstoppade 

djur, skioptikonapparater och laborativ utrustning.137 I 1919 års undervisningsplan 

ställdes ökade krav på åskådlighet i undervisningen vilket medförde att lärarnas 

önskemål på olika sorters undervisningsmaterial skärptes.138 I Svensk Läraretidning 

1899 publicerades en artikel om folkskolelärarmötet som hölls samma år i Jönköping. 

En av mötets frågor handlade om åskådningsmaterial för geografiundervisningen. Ett 

antal punkter togs upp vilka konstaterade att ett flitigt begagnande av lämpligt 

åskådningsmaterial var en förutsättning för en god geografiundervisning. De vanligaste 

hjälpmedlen konstaterades vara glober och kartor vilka var nödvändiga men inte 

tillräckliga för geografiundervisningen. Det sades även att varje folkskola borde inneha 

en jordglob. Frågan avslutades med konstaterandet att det åskådningsmaterial som 

kunde möjliggöra en klar uppfattning om geografiska begrepp och skildringar borde 

komma till allmännare bruk än vad som dittills varit fallet.139 Skolväsendets framväxt 

under 1800-talen och undervisningsmaterialens utveckling under tidigt 1900-tal 

påverkade säkerligen försäljningen och brukandet av glober.  
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Andra uttryck i tabell 10. tyder på att globerna även kunde brukas i hemmen samt ha en 

prydande funktion. Medelpriset för de olika globtyperna, översatt till motsvarande 

summa år 2015 och mätt med konsumentprisindex, säger något om vem som kunde 

köpa en glob för att bruka i hemmet. Trots att medelpriset inte har jämförts med 

inkomster eller konjunktur under tidsperioden går det att konstatera att summan som 

betalades för en glob inte var obetydlig. Många av medelpriserna, översatta till dagens 

värde, ligger kring 1 000 – 3 000 kronor. Samtidigt fanns det billigare jordglober som 

kostade så lite som 1 krona, vilket 1890 motsvarar 64 kronor idag och 1920 motsvarar 

18 kronor idag. Den dyraste jordgloben kostade 80 kronor, vilket 1890 motsvarar 5 136 

kronor idag och 1920 motsvarar 1410 kronor idag.140 Det fanns därmed ett utbud av 

jordglober i mycket varierande prisklasser vilket säkerligen gjorde att även de som hade 

lägre inkomst kunde köpa en billigare jordglob. Bland tellurier och himmelsglober 

varierade priset också, dock var det lägsta priset inte i nivå med den billigaste 

jordgloben. Glober var under åren 1880-1933 generellt sett fortfarande dyra föremål, 

men några billigare glober för gemene man fanns på marknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140

 Uppgifterna i listan är hämtade från Edvinsson & Söderberg, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, 
Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), Sid. 270-292. 



 

56 
 

7. Slutsats 
 

Genom analys av det insamlade materialet har frågeställningarna diskuterats och ett 

antal slutsatser kan dras. Den första frågeställningen handlade om hur globernas material, 

konstruktion, stativ och tillhörande instrument tedde sig och utvecklades under 

tidsperioden 1800 till 1950. Den andra frågeställningen sökte svar på vilka typer av glober 

som kunde finnas på den svenska marknaden under tidsperioden 1880 till 1933, samt hur 

prisbilden kunde se ut. Nära sammankopplad med föregående område är den tredje 

frågeställningen vilken handlar om vem som kunde vara tillverkare, försäljare samt 

brukare av glober under tidsperioden 1880 till 1933. 

 

Undersökningen visar att den traditionella metoden där globklotet konstruerades av 

papp (papier mâché) och gips förekom under i stort sett hela 1800-talen. Den sista 

globen i undersökningen som konstruerades med papp och gips tillverkades år 1896. 

Nio av elva glober tillverkade under 1800-talen var konstruerade i papp och gips. Under 

1800-talens sista femton år var dock en av globerna tillverkad i metall och en i glas, 

vilket tyder på den förändring i materialval som kan urskiljas från omkring 1900. Ingen 

av de tio globerna tillverkade inom tidsperioden 1900 till 1950 i undersökningen har ett 

globklot i papp och gips. Istället är globkloten i endast papp, i endast gips, i metall eller i 

bakelit. Att globkloten kan vara tillverkade av endast papp, endast gips eller av bakelit är 

något som inte tidigare har diskuterats inom forskningen. I undersökningen är ingen av 

globerna med klot av endast papp eller endast gips är tillverkade i Sverige, de är 

tillverkade i Tyskland eller Tjeckien.  

 

Valet av material till globklotet kunde påverkas av vem det är som var tillverkare. En 

firma med längre bakgrund inom globtillverkning kunde välja de traditionella 

materialen (papp och gips) medan en kartograf med globtillverkning som 

sidoverksamhet inte tillverkade klotet själv och därmed valde ett annat material.  

 

Vad gäller globernas konstruktion är de antingen hopmonterade ekvatoriellt eller 

konstruerade som hela sfärer. Undersökningen visar att de globklot som är i papp och 

gips eller i endast papp inte konstruerades som hela sfärer utan samtliga består av två 

ekvatoriellt hopmonterade hemisfärer. Det tyder på att materialvalet till globkloten har 

påverkat konstruktionen i den meningen att tillverkningsprocessen av kloten kunde 

underlättas om andra material än papper valdes. Detta eftersom att tillverka en hel sfär 

torde vara mer rationellt än att tillverka två hemisfärer som sedan måste monteras ihop 

med lim, väv eller tråd. 

 

Undersökningen visar att det dröjde från att färglitografin uppfanns till att den började 

användas inom globtillverkningen.  Den första globen i undersökningen vars kartbild är 

framställd med litografiskt tryck tillverkades 1890 vilket är 53 år efter att färglitografin 

uppfanns. Den sista globen med en kartbild framställd genom tryck med graverad plåt är 

tillverkad 1864. En möjlig orsak till dröjsmålet är att firmorna kunde vänta med byte av 

teknik tills att det var dags för en uppdatering av själva kartbilden. En annan möjlig 
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orsak är att en firma inte bytte ut sina plåtar innan de var förslitna och odugliga att 

prestera den precision som kartbilden krävde. Undersökningen visar också att principen 

med att trycka kartbilden på papper som sedan delades i segment och monterades på 

klotet var förhärskande under hela tidsperioden, från 1800 till 1950. Den första globen 

vars kartbild är tryckt direkt på klotet är tillverkad i stålplåt ca 1930. Antalet segment 

som kartbilden var uppdelad i varierade under 1800-talen, men från 1897 har samtliga 

glober i undersökningen 12 eller 14 segment vilket är en fråga om polkalotter eller ej. 

Orsaken till den minskande variationen i antal segment kan vara att den ökande 

globproduktionen ställde krav på standardisering.  

 

Globernas stativ i undersökningen är antingen tillverkade i trä eller i 

järn/järnlegeringar. Många av stativen har ytbehandlats på ett sätt som gör att de 

efterliknar ett ädlare material, såsom mahogny, ebenholts eller brons. Ett stativ är i vit, 

borstad metall vilket står ut från de andra stativens material och formstråk. Stativet 

tillhör den glob vars klot är i bakelit, vilket var en nyhet inom globtillverkningen då den 

tillverkades 1934. Omkring samma tidpunkt tillverkades även den glob i 

undersökningen vars kartbild var den enda som trycktes direkt på klotet. En del 

förändringar tycks ha skett inom globtillverkningen kring 1930-talen vilket är ett 

potentiellt framtida forskningsämne.  

 

Undersökningen visar att glober med de tre primfaktorerna horisontring, timcirkel och 

meridianring kunde tillverkas under hela 1800-talen. Den halva meridianringen, 

antingen graderad eller ograderad, blev allt vanligare under 1800-talen. Det blev 

samtidigt vanligare att globerna helt saknade tillhörande instrument.  

 

I tidigare forskning har det diskuterats att jordgloben och himmelsgloben i par blev 

mindre förekommande vilket undersökningen kan styrka. Inte i en enda annons eller 

priskurant marknadsförs himmelsgloben i par med jordgloben. Däremot visar 

undersökningen att himmelsgloben i sig självt inte tappade relevans utan att den var 

kontinuerligt förekommande fram till 1933, vilket var så långt som undersökningen 

sträckte sig. Åtminstone fem olika sorters tellurium fanns på marknaden under åren 

1880 till 1933, vilka exempelvis kunde vara tillverkade av den svenska firman Frans J. 

Berg eller den tjeckiska firman Felkl & Son.  

 

Globtyper som inte har diskuterats i tidigare forskning har identifierats mellan tiden 

1880 och 1933. Dessa är skiffergloben, induktionsgloben, arbetsgloben samt 

reliefgloben. Samtliga glober har ett tydligt pedagogiskt syfte där användaren antingen 

ska känna eller rita på globen. De nya globtypernas intåg på den svenska marknaden var 

relaterade med skolans utveckling, med start i 1842 års folkskolestadga och vidare med 

åskådningskraven på undervisningsmaterialet. Inte bara de nya globtyperna användes 

inom skola och undervisning utan även jordglober, himmelsglober och tellurier/lunarier 

förekom. Undersökningen visar att försäljningen av glober var starkt förknippad med 

områdena kring skola och undervisning, både inom de statliga läroverken såväl som de 

kommunala folkskolorna. En åldersmässig bredd lär ha funnit i brukandet av glober, 
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både inom lärar- eller lärarinneutbildning (seminarier) såväl som inom folkskolan och 

elementarläroverken kunde globerna användas. Undersökningen tyder även på att 

globerna kunde brukas i hemmen samt ha en prydande funktion. För att ta reda på vem 

som kunde ha en glob i hemmet har medelpriserna för de olika globtyperna mellan åren 

1880 och 1933 beräknats utifrån det insamlade materialet. Det visade att medelpriset 

för en jordglob var 18 kronor, medelpriset för en himmelsglob 41 kronor och 

medelpriset för ett tellurium/lunarium var 62 kronor. Medelpriserna översattes till en 

summa för 2015, mätt i konsumentprisindex. Det visade att glober under åren 1880-

1933 generellt sett fortfarande var dyra föremål, men några billigare glober fanns på 

marknaden. 

 

Firmor kunde ha en egen produktion av glober men de kunde även samarbeta med 

geografer, astronomer eller kartografer vilka stod för kartbildens information. De firmor 

som i undersökningen har identifieras som försäljare av glober är firmor för 

skolmaterial eller bokhandel/bokförläggare. Om dessa firmor tillverkade glober av eget 

fabrikat eller köpte in från utlandet och/eller Sverige har inte kunnat fastställas.  

 

 

   
 

 

Undersökningen har tagit ett helhetsgrepp om globers konstruktion och kontext på den 

svenska marknaden under åren 1800 till 1950. Genom det bredare perspektivet 

kompletterar undersökningen Einar Bratts mer avgränsade och djupgående forskning 

kring den svenska globtillverkningen mellan åren 1759 till 1870. Undersökningen har 

även bidragit med rön som för forskningen är nya vilket öppnar många dörrar för vidare 

forskning inom ämnet. Ännu finns mycket kvar att utreda kring 1800-talens glober, för 

att inte tala om 1900-talens glober. Författaren önskar att resultaten från denna 

undersökning ska komma både institutioner och privatpersoner till gagn. Resultaten ska 

kunna användas för katalogisering av glober, i utställningssammanhang, i avväganden 

om nyförvärv av glober samt inte minst för vården av de glober som finns bevarade.   
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9. Bilagor 
 
9.1 Ifyllda formulär med bilder 
 
Fotografierna är tagna av författaren om inget annat anges. Samtliga fotografier finns i 
författarens förvar. Fotografierna får inte användas utan tillstånd från berörd institution. 

 

Plats: Centrum för Vetenskapshistoria Datum: 21/4 -15 Nummer: 17 

Upphovsman: J & W Cary 

Tillverkare: J & W Cary 

Årtal: 1800 Land: Storbritannien, London.  

Typ av glob: Jordglob Diameter: 52 cm 

 

Globklot: Globklot av papp, gips och papperssegment. Ytbehandlad med fernissa.  

Konstruktion: Sprickor och lagningar längs ekvatorn tyder på horisontellt hopsatta 

hemisfärer. Vid rotering av klotet kan det dra åt ett visst håll men hamnar ej i en 

bestämd position, möjligen finns en inre tyngd.  

Kartbild: Gravyr och handkolorering. Polykrom karbild med 4 st kulörer. 36 st 

halvsegment från ekvatorn och uppklippta från ekvatorn till 25 N bredd respektive 

25 S bredd.  Inga polkalotter kan skönjas.  

Legend: 1 legend, oval pärlstavsram. Placerad i ”Atlantic Western Ocean”, strax öster om 

Kuba. Text på Engelska.  

Stativ: Brunbetsat trä. Ett balusterformat ben, tre svängda fötter samt fyra profilerade 

armar mellan ben och horisontring.  

Instrument: Hel meridianring i mässing, graderad. Timcirkel i mässing med romerska 

siffror I-XII upprepat två gånger (24 h). Timcirkeln saknar visare. Horisontring i trä med 

röd kant. Horisontcirkel i papper med zodiaken. Ingen kompass och ingen gnomon. På 

kartbilden finns en analemma.  

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-360. 

Skador: Fernissan har en 

kraftig gulnad samt ett 

partiellt bortfall.  Klotet 

har sprickor och 

lagningar. Ytan har på 

vissa ställen 

bruna/svarta fläckar, 

möjligen gammalt lim, 

smuts och korrosions-

rester från skruvarna vid 

timcirkeln. 

Övrigt: Finns med i Bratts inventering på sid. 225.  
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Plats: Sjöhistoriska museet Datum: 15/4 -15 Nummer: 08 

Upphovsman: Erik Åkerland 

Tillverkare: - 

Årtal: 1804 Land: Sverige 

Typ av glob: Jordglob Diameter: 59 cm 

 

Globklot: Globklot av papp, gips och papperssegment. Ytbehandlad med fernissa.  

Konstruktion: Går ej att urskilja då globen observerades i monter.  

Kartbild: Gravyr och handkolorering. Polykrom karbild med 3 st kulörer. Kulörerna är 

stakare vid Europa. Antalet segment gå ej att skönjas då de är mycket fint passade samt 

observeras i monter. Originalplåten är graverad av Åkerman, sedan uppdaterad av Fr. 

Akrel 1780 och slutligen av Åkerland 1804. 

Legend: 1 legend, kartusch i rokoko krönt med riksvapnet inom lagerkransar med 

centrerad nordstjärna. Placerad i ”Mare Pacificum”, mellan Ryssland och Nordamerika. 

Text på Latin.  

Stativ: Trä bemålat med engelskt rött. 4 st ben, fyrsidiga, inåt svängda och nedåt 

avsmalnande. Kupat mittkors. Beslag på 3 av benen under horisontringen. Beslag på 3 av 

fötterna. Benen avslutas med hjul, möjligen monterade senare.  

Instrument: Hel meridianring i mässing, graderad. Timcirkel i mässing med romerska 

siffror I-XII upprepat två gånger (24 h). Timcirkeln saknar visare. Horisontring i trä. 

Horisontcirkel i papper med zodiaken. Ingen kompass och ingen gnomon.  

Nollmeridian: Ferro. 

Longitud: 0-360. 

Skador: Fernissan är svagt gulnad. Skador runt södra hemisfären, orsakat av 

meridianbågen som skrapat mot klotet. Större mellanrum mellan norra hemisfären och 

meridianbågen, troligen har axelfästet släppt. Kartbilden är nött vid Stockholm. Sprickor 

i horisontcirkel orsakat av det underliggande materialet (trä).  

Övrigt: Nämns i Bratts krönika på sid. 157 samt i inventeringen på sid. 222. Troligen har 

kulörerna vid ett senare tillfälle bättrats på vid Europa, men tanke på slitaget vid 

Stockholm och de endast fragmentariska kulörerna vid t.ex. Amerika.  
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Plats: Centrum för Vetenskapshistoria Datum: 14/4 -15 Nummer: 05 

Upphovsman: Bardin W. & J.M 

Tillverkare: Bardin W. & J.M 

Årtal: Trol. 1807  Land: England, London 

Typ av glob: Jordglob Diameter: 46 cm 

 

Globklot: Globklot av papier-maché, bruna pappersremsor ca 10-30 cm. Papplagret 

totalt ca 3 mm. Gipslager ca 3 mm. Papperssegment. Ytbehandlad med fernissa.  

Konstruktion: Horisontellt hopsatta hemisfärer, limmade. Inga spår av inre 

stödkonstruktion. Axeln saknas men har varit fastsatt med 4 st mindre spikar vid 

respektive pol. Troligen var axeln av trä. Mellan Australien och ekvatorn finns ett hål (ca 

1 cm diameter) där en tygpåse med blyhagel ursprungligen har monterats in i klotet. 

Tygpåsens öppning har limmats ihop med en cirkulär korkplugg som har täppt igen 

hålet. Efter det lär gipset ha påförts. Tygpåsen, blyhaglet, korkpluggen och spikarna 

finns bevarade.  

Kartbild: Gravyr och handkolorering. Polykrom karbild med 5 st kulörer. 24 st 

halvsegment, 2 st polkalotter. Segmenten monterade från ekvatorn till polerna, till 

skillnad från tillhörande himmelsglob (nr. 06). 

Legend: 1 legend i form av en kartusch. Placerad i ”North Pacific Ocean”, vid ekvatorn. 

Text på Engelska.   

Stativ: Trä, troligtvis mahogny. Ett balusterformat ben, tre svängda fötter samt fyra 

armar med kannelyrer mellan ben och horisontring.  

Instrument: Meridianring saknas, men fästet i benet samt urtagningarna i horisontringen 

tyder på att en hel meridianring funnits.  Timcirkel saknas men har troligen suttit vid 

norra polen. Två visare finns bevarade, en i mässing och en i annan metall. Horisontring 

i trä med röd kant. Horisontcirkel i papper med zodiaken. Ingen kompass och ingen 

gnomon.  

Nollmeridian: Går ej att urskilja på grund av skador.  

Longitud: Går ej att urskilja på grund av skador.  

Skador: Klotet är i två delar och inte monterat i stativet. Norra hemisfären har en stor 

spricka. Klotet har bucklor, revor samt nagg. Fernissan är gulnad, krackelerad och spröd. 

Fernissan har partiellt fallit bort, likaså delar av segmenten samt gipsbitar. 

Horisontringen saknar delvis både papper och fernissa. Globen har tidigare varit 

vattenskadad.  

Övrigt: Finns med i Bratts inventering på sid. 225.  

 

Se bilder på nästa sida. 
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Plats: Centrum för Vetenskapshistoria Datum: 14/4 -15 Nummer: 06 

Upphovsman: Bardin W. & J.M 

Tillverkare: Bardin W. & J.M 

Årtal: Trol. 1807  Land: England, London 

Typ av glob: Himmelsglob Diameter: 46 cm 

 

Globklot: Globklot av papier-maché, gips och papperssegment. Ytbehandlad med 

fernissa.  

Konstruktion: Hemisfärerna hopsatta vid ekvatoriallinjen, likt jordgloben. Dock är klotet 

monterat med polerna horisontellt, vilket gör att skarven mellan hemisfärerna löper 

vertikalt.  

Kartbild: Gravyr och handkolorering. Polykrom karbild med 7 st kulörer. 24 st 

halvsegment, inga polkalotter. Segmenten monterade snett eftersom delningen av 

segmenten löper längs ekliptan.  

Legend: 2 st legender, en oval och en rektangulär. Den ovala är placerad där 

ekvatoriallinjen och ekliptan möts. Text på Engelska. 

Stativ: Trä, troligtvis mahogny. Ett balusterformat ben samt fyra armar med kannelyrer 

mellan ben och horisontring. Stativet saknar fötter och kan därmed inte stå.  

Instrument: Hel och graderad meridianring i mässing med fästen i den horisontella axeln 

samt i benet. Timcirkel i mässing med romerska siffror I-XII upprepat två gånger (24 h). 

Visaren tycks vara avbruten. Horisontring i trä med röd kant. Horisontcirkel i papper 

med zodiaken. Ingen kompass och ingen gnomon.  

Skador: Saknar fot. Fernissan är gulnad och har krackeleringar. En större spricka löper 

längs ekvatoriallinjen vilken tycks ha varit lagad tidigare. Repor och gipsbitar som 

saknas. Fernissan har partiellt fallit bort från horisontcirkeln.  

Övrigt: Finns med i Bratts inventering på sid. 225.  Kartbildens gravyr är mycket fin 

vilket tillsammans med den krackelerade och mörkgula fernissan gör kartbilden svår att 

tyda.  
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Plats: Centrum för Vetenskapshistoria Datum: 14/4 -15 Nummer: 07 

Upphovsman: Möjligen C.F Akrell och J. Hofgren 

Tillverkare glob: Möjligen L.C Hasselgren Tillverkare tellurium: Frans J. Berg 

Årtal: Trol. 1861 Land: Troligen Sverige 

Typ av glob: Jordglob, ingår i ett tellurium.  Diameter: 12 cm 

 

Globklot: Papp, gips med inristade markeringar för segmenten, papperssegment. 

Ytbehandlad med ett tunt skikt fernissa. Troligen trä runt öppningarna för axeln, under 

lagret av gips. Möjligtvis finns ett lager med vit papp mellan gipset och 

papperssegmenten, men det är svårt att fastställa.  

Konstruktion: - 

Kartbild: Gravyr och handkolorering. Polykrom kartbild med 6 st kulörer. 8 st 

helsegment, inga polkalotter. Kartbilden är tryckt från samma plåt som glob nummer 21 

är. Kartbilden är tryckt med svart till skillnad från glob nummer 21.  

Legend: 1 st legend med form av en liggande oval. Placering i ”Norra Atlantiska 

Oceanen”. Text på Svenska. Legenden informerar endast om typ av glob samt årtal.  

Stativ: Ingår i ett tellurium med ett balusterformat ben och en blomformad fot av 

bronserat gjutjärn. Ljushållare och solspegel i mässing. Sexkantig låda i mässing, 

innehållande hjulutväxling.  Arm i stål.  

Instrument: Ingen meridianring, timcirkel, kompass eller gnomon. En horisontskiva i trä 

med zodiaken tryckt på papper ovanpå finns under ljushållaren. I telluriet ingår en måne 

(ca 1,5 cm diameter) i trä, bemålat med vit och svart.  

Nollmeridian: Ferro. 

Longitud: 0-360. 

Skador: Sprickor runt polerna som troligtvis har orsakats av det underliggande träets 

rörelser.  

Övrigt: Telluriet med dess jordglob skänktes till Vetenskapsakademien år 1921 av 

tillverkaren Frans. J Berg, som var en matematisk och fysisk instrumentmakare i 

Stockholm. Tillhörande instruktionsböcker har hittats i Kungliga Bibliotekets arkiv, vid 

namn ”Beskrifning öfver tellurium och lunarium. Förfärdigade af Frans J. Berg”. Bokens 

första uppslag visar en gravyr över just det tellurium som beskrivits ovan. 

Instruktionsboken gavs med säkerhet ut åren 1865, 1866, 1893 och 1901, men kan även 

ha getts ut andra år. Innehållsmässigt är det ingen skillnad på instruktionsböckerna och 

inleds enligt nedan141: 

 
”Detta tellurium består av följande hufvudsakliga delar: 

1. Metallspegeln, framför hvilken sättes ett brinnande vax- eller stearinljus, som 

föreställer solen. 

2. Horisontskifvan, hvarå finnas utsatta: a) Årstiderna, indelade hvar för sig i 

90, eller tillsammans 360. b) Djurkretsens tolf tecken (Väduren, Oxen, 

Tvillingarne, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpion, Skytten, Stenbocken, 

Vattumannen, Fiskarne), indelade hvar för sig i 30.  

                                                 
141

 Berg, Frans J. Stockholm, 1866. ”Beskrifning öfver tellurium och lunarium”.  
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c) Årets månader och deras indelning i dagar. 

d) Väderstrecken. 

 3. Jordgloben, hvilken är så ställd, ett Ekliptans lutning mot eqvatorn bildar en 

vinkel af 23 27´. 

4. Månen, som beskrifver sin bana omkring jorden, och gemensamt med henne 

rör sig omkring solen.  

Medelst en bakom metallspegeln befintlig vef åstadkommes en trefaldig 

rörelse: 

A. Jordens rörelse omkring sin axel. 

B. Jordens rörelse omkring solen.  

C. Månens rörelse omkring jorden.  

 

Vidare fortsätter instruktionsböckerna med en mer utförlig beskrivning av punkterna A. 

B. och C. Åren 1865 samt 1866 kostade hela instrumentet 36 R:dr R:mt (riksdaler 

riksmynt).  

Tellurium av Frans J. Berg, glob med kartbild av N. Selander. Telluriet ingår ej i undersökningen.  

Foto © Matilda Thulin/Malmö Museer. 
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Plats: Centrum för Vetenskapshistoria Datum: 14/4 -15 Nummer: 21 

Upphovsman: Möjligen C.F Akrell och J. Hofgren  

Tillverkare glob: Möjligen L.C Hasselgren Tillverkare tellurium: Frans J. Berg 

Årtal: Trol. 1861 Land: Troligen Sverige 

Typ av glob: Jordglob, ingår i ett tellurium.  Diameter: 12 cm 

 

Globklot: Papp, gips med inristade markeringar för segmenten, papperssegment. 

Ytbehandlad med ett tunt skikt fernissa. Troligen trä runt axelöppningarna, under lagret 

av gips. Möjligtvis finns ett lager med vit papp mellan gipset och papperssegmenten, 

men det är svårt att fastställa.  

Konstruktion: - 

Kartbild: Gravyr och handkolorering. Polykrom kartbild med 6 st kulörer. 8 st 

helsegment, inga polkalotter. Kartbilden är tryckt från samma plåt som glob nummer 07 

är. Kartbilden är tryckt med blått till skillnad från glob nummer 07.  

Legend: 1 st legend med form av en liggande oval. Placering i ”Norra Atlantiska 

Oceanen”. Text på Svenska. Legenden informerar endast om typ av glob samt årtal.  

Stativ: Ingår i ett tellurium med en kvadratisk fot i svartbemålat järn. Arm i svärtat trä. 

Remutväxling i mässing.   

Instrument: Ingen meridianring, timcirkel eller kompass. Gnomon i metall krönt av en 

stjärna finns som en förlängning av axeln. En horisontskiva i papp med zodiaken tryckt 

på papper finns under armens fäste. I telluriet ingår en måne (ca 3,5 cm diameter) 

troligtvis i trä, bemålat med vit och svart.  

Nollmeridian: Ferro. 

Longitud: 0-360. 

Skador: Sprickor runt polerna som troligtvis har orsakats av det underliggande träets 

rörelser.  

Övrigt: Telluriet med dess jordglob skänktes till Vetenskapsakademien år 1921 av 

tillverkaren Frans. J Berg, som var en matematisk och fysisk instrumentmakare i 

Stockholm. 
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 23/4 -15 Nummer: 19 

Kartograf: C. Akrell 

Tillverkare: L.C Hasselgren 

Årtal: 1864 Land: Sverige, Stockholm 

Typ av glob: Jordglob Diameter: ca 26 cm 

 

Globklot: Globklot av papp, gips och papperssegment. Ytbehandlad med fernissa. 

Konstruktion: Svag utbuktning vid längs ekvatorn tyder på horisontellt hopsatta 

hemisfärer. Vid rotation placeras longitud 240 vid meridianbågen med hjälp av en inre 

tyngd. Men globen har troligtvis blivit skadad och placeringen är troligtvis inte den som 

ursprungligen är avsedd.  

Kartbild: Gravyr och handkolorering. Polykrom karbild med 10 st starka kulörer. 18 st 

helsegment och 2 st polkalotter.  

Legend: 1 legend med form av en liggande oval. Placering i ”Norra Atlantiska Oceanien”. 

Text på Svenska. Sirliga dekorationer inom legenden.  

Stativ: Svärtat trä. Ett balusterformat ben på cirkelformad fot. Foten har en nedtryckt 

och uppåtsvällande form runt benets fäste.  

Instrument: Halv meridianring i mässing, ej graderad. Ingen timcirkel, horisontring, 

kompass eller gnomon. 

Nollmeridian: Ferro. 

Longitud: 0-360. 

Skador: Fernissan är endast svagt gulnad. Sprickor vid norra och södra polen. Ytan har 

repor och små nagg. En bit av kartbilden, ca 1x2 cm, saknas vid Persien/Afghanistan och 

gips syns tydligt.  

Övrigt: På Globmuseet i Wien finns en himmelsglob utgiven av L.C Hasselgren år 1865 

med en diameter på 25,5 cm. Vad går att utläsa från de digitaliserade bilderna från 

museets hemsida har stativ samt meridianring exakt samma utformning.   

Andra jordglober av samma upplaga finns i Nordiska Museets samlingar, på Malmö 

Museer samt på Statens museer för världskultur - Etnografiska museet.  
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Plats: Sjöhistoriska museet Datum: 15/4 -15 Nummer: 10 

Upphovsman: Dr. Herman Sohlberg 

Tillverkare: Öller & C:o 

Årtal: 1880 Land: Sverige 

Typ av glob: Himmelsglob (Nr.16) Diameter: 24 cm 

 

Globklot: Klot i genomskinligt, ofärgat glas. Inre jordglob möjligtvis porslin målat med 

emaljfärg.  

Konstruktion: Klotets inre konstruktion består av en metallaxel som fästs vid de punkter 

som motsvarar världspolerna. Glasklotet ska, för att kunna utmärka det skenbara 

horisontplanet, fyllas men en ogenomskinlig vätska. Vätskan kunde vara destillerat 

vatten färgat med bläck eller filtrerad lackmuslösning.  

Kartbild: Graverade longituder samt latituder. Stjärnorna är målade i en vit kulör. Eklipta 

i vit metall.  

Legend: -  

Stativ: Svartbemålat gjutjärnsstativ med dekorationer målade i en guldig kulör. Fästen i 

mässing. Stativet har tre utåtsvängda ben samt en svängd arm som håller klotet.  

Instrument: Ingen meridianring. På himmelsglobens rullningsaxel finns en timcirkel 

graverad. Tillhörande biapparat (D på bilden) ska ursprungligen finnas, det är en axel 

med en jordglob i förminskad skala som kan sättas in istället för den ”vanliga” B-axeln. 

Omkring D-axelns jordglob ska det sitta en plan skiva som kan ställas i olika lutningar 

mot jordaxeln.  

Nollmeridian: - 

Longitud: -  

Skador: Globen observerades i en monter och skador är därmed svåra att urskilja. 

Övrigt: En tillhörande instruktion finns i boken Förberedande lärokurs i Astronomi 

skriven av Herman Sohlberg år 1881. Det är en lärobok i den kosmografiska delen av 

naturläran, där Sohlberg belyser företeelserna på himlavalvet och den Kopernikanska 

världsbilden genom användning av tellurium. Sohlberg använder i läroboken även sin 

”Himmelsglob för elementarundervisningen”. Himmelsgloben kunde erhållas på 

beställning hos firman Svanström & Co i Stockholm. Priset för globen samt emballage 

var för allmänheten 118 kronor riksmynt, men för de offentliga skolorna var priset 

istället 98 kronor riksmynt. Nedsättningen av priset berodde på ett statsunderstöd men 

gällde endast för 50 st glober142.  

 

Himmelsgloberna har en plakett på stativet som visar att den är tillverkad av Öller & Co 

samt vilket nummer den har. På Sjöhistoriska museet i Stockholm finn nummer 16 och 

46 medan Tekniska museet i Stockholm har nummer 42. 

Sohlberg himmelsglob var ett av de svenska bidragen i utställningen på den geografiska 

kongressen i Bern år 1891 och vann där synnerlig uppmärksamhet143. Sohlbergs 

                                                 
142

 Sohlberg, Herman. Förberedande lärokurs i astronomi. 1881. 
143

 Svensk Läraretidning, nr: 33, 1891. Sid. 350. 
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himmelsglob finns år 1898 med i folkskolebyråns förteckning över nytt 

undervisningsmaterial för folkskolorna144. 

 

 
Källa: Förberedande lärokurs i Astronomi av Knut Herman Sohlberg 1881. Sid 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144

 Svensk Läraretidning, nr: 1, 1898. Sid. 9. 
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Plats: Sjöhistoriska museet Datum: 15/4 -15 Nummer: 09 

Upphovsman: W & A.K Johnston 

Tillverkare: W & A.K Johnston 

Årtal: 1890 Land: England, Edinburgh & London  

Typ av glob: Jordglob Diameter: 46 cm (18 inch) 

 

Globklot: Globklotets understa material går ej att fastställa, men är mest troligast papp. 

Lager med gips, minst 4mm. Papperssegment. Ytbehandlad med fernissa.  

Konstruktion: Spricka längs ekvatorn tyder på horisontellt hopsatta hemisfärer.  

Kartbild: Litografi. Polykrom kartbild med 6 st kulörer. 12 st helsegment samt 2 st 

polkalotter.  

Legend: 1 st legend med form av en cirkel, krönt med ett vapen kantat med ett lejon, en 

enhörning samt en banderoll med de brittiska monarkernas motto Dieu et mon droit. 

Sirlig ornamentik inuti legenden. Placering i ”North Pacific Ocean”. Text på Engelska.  

Stativ: Mörkt trä, möjligen mahogny. Lackat. Ett balusterformat ben, tre S-svängda fötter 

samt fyra armar mellan ben och horisontring. Stödplint mellan fötterna med en kompass 

i mitten.  

Instrument: Hel och graderad meridianring i mässing. Timcirkel i mässing med romerska 

siffror I-XII upprepat två gånger. Horisontring i trä med röd kant. Horisontcirkel i 

papper med zodiaken. Kompass i trä och glas, tavlan i papper med litografiskt tryck i två 

kulörer (svart och blå). På kartbilden finns en analemma.  

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-360 samt även 0-180-0. 

Skador: Glaset på kompassen har en spricka. Papperet på horisontringen har lossnat på 

de 4 ställen där det under liggande träet har satts ihop. Fernissan är svagt gulnad.  
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 13/4 -15 Nummer: 01 

Kartograf: Nils (Johan, Teodor) Selander 

Tillverkare: Adolph Lemon AB 

Årtal: 1896 Land: Sverige, Stockholm 

Typ av glob: Jordglob Diameter: 26 cm 

 

Globklot: Troligtvis papp. Lager med gips. Tunt papper och slutligen papperssegment. 

Ytbehandlad med fernissa.  

Konstruktion: Spricka längs ekvatorn tyder på horisontellt hopsatta hemisfärer. Vid 

rotation av klotet placerar en inre tyngd klotet i position, där nollmeridianen och 

meridianringen ligger sida vid sida. Ett svagt rullande ljud kan höras vid rotation vilket 

kan tyda på att tyngden är blyhagel och att ett hagel som lossnat orsakar ljudet.  

Kartbild: Litografiskt tryck. Polykrom kartbild med 9 st kulörer. 18 st helsegment samt 2 

st polkalotter. Tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt.  

Legend: 1 st legend utan ram. Placerad i ”Norra Atlantiska Oceanen” Text på Svenska.  

Stativ: Stativ i svärtat lövträ. Ett balusterformat ben på cirkelformad fot. Foten har en 

nedtryckt och uppåtsvällande form runt benets fäste.  

Instrument: Halv meridianring i mässing, ej graderad. Ingen timcirkel, horisontring, 

kompass eller gnomon. 

Nollmeridian: Ferro. 

Longitud: 0-360. 

Skador: Fernissan är svagt gulnad. Sprickor vid ekvatorn och vid indiska oceanen. Yttre 

skikt med papper och papperssegment har lossnat och blottar underliggande material 

vid indiska oceanen. 

Övrigt: Denna jordglob finns förutom på Kungliga Biblioteket på Globmuseet i Wien och 

på Malmö museer. Det finns även en tidigare upplaga av jordgloben från 1885, då 

tillverkad av företaget Fröléen & Co. Den tidigare upplagan finns på Globmuseet i Wien 

samt på Nordiska museet. Selander var även upphovsman till en mindre glob som 

används i Frans J. Bergs tellurium, även denna glob tillverkad av Fröléen & Co. Ett 

exemplar av telluriet med glob av Selander finns på Malmö museer.  

 

Adolph Lemon tillverkade inte bara glober med andra upphovsmän, som exempelvis 

Selander. De sålde även glober av eget fabrikat i varierande storlekar och modeller. En 

priskurant som troligtvis trycktes någon gång mellan 1884 och 1890, visar att 

jordgloberna kunde fås i diametern 30 cm, 25 cm, 15 cm, 12,5 cm, 7,5 cm eller 5 cm. Det 

fanns dessutom tre olika modeller att välja mellan, modell N:o 1 beskriv som den 

fullständiga vilket inkluderade en kompass, horisontcirkel, graderad skala, solvisare och 

kvadrant. Den fullständiga modellen N:o 1 kunde fås i diametern 30 cm, 25 cm eller 15 

cm. Mellanmodellen N:o 2 kunde fås i diametern 30 cm, 25 cm, 15 cm eller 12,5 cm 

medan den enklaste modellen N:o 3 kunde fås i samtliga fem diametrar. Himmelsgloben 

däremot kunde endast fås i diametern 25 cm och den var rörlig, försedd med 

horisontring samt en lös sol av mässing. För 20 kr extra kunde himmelsgloben dessutom 
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fås med en graderad horisontring. 

Alla himmelsglober åtföljdes av en 

beskrivning av Fil. Dokt. Knut 

Herman Sohlberg .  

 

Firman Adolph Lemon tog även 

emot glober för renovering, 

fernissning och överklädning med 

nya kartor till ett pris på 3 till 6 

kronor beroende på globens 

diameter.  
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 13/4 -15 Nummer: 03 

Kartograf: Edvard Cohrs 

Tillverkare: Edvard Cohrs 

Årtal: 1897 Land: Sverige, Stockholm.   

Typ av glob: Jordglob Diameter: 33 cm 

 

Globklot: En ferromagnetisk metall, troligtvis stål. Papperssegment. Ytbehandlad med 

fernissa.  

Konstruktion: Ingen skarvkant kan anas på klotet, varken horisontellt eller vertikalt. Axel 

i mässing. Klotet roterar ej runt axeln, istället roteras axelns fäste i benet.  

Kartbild: Litografiskt tryck. Polykrom kartbild med 8 st kulörer. 12 st helsegment samt 2 

st polkalotter. 

Legend: 1 st legend utan ram. Placerad i ”Stora eller Stilla Oceanen”, norra hemisfären. 

Text på Svenska.  

Stativ: Stativ i lackat lövträ. Ett svagt balusterformat, nedåt avsmalnande ben på 

cirkelformad fot. Foten har en nedtryckt och uppåtsvällande form runt benets fäste. 

Profilerad bård runt foten.  

Instrument: Ingen meridianring, timcirkel, horisontring, kompass eller gnomon. 

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-180-0. 

Skador: Fernissan är svagt gulnad. Använd och nött.  

Övrigt: Cohrs jordglob finns år 1898 med i folkskolebyråns förteckning över nytt 

undervisningsmaterial för folkskolorna145. 

 
                                                 
145

 Svensk Läraretidning nr: 1, 1898. Sid. 9. 
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 20/4 -15 Nummer: 13 

Upphovsman: Trol. Abel Klinger (A.K Import) 

Tillverkare: Trol. Abel Klinger (A.K Import) 

Årtal: ca 1905 Land: Tyskland, Nürnberg.  

Typ av glob: Jordglob Diameter: 10 cm 

 

Globklot: Papp och papperssegment. Ytbehandlad med fernissa.  

Konstruktion: En spricka på ca 1 cm löper längs ekvatorn. Svag inbuktning längs hela 

ekvatorn. Horisontellt hopsatta hemisfärer.  Globen är jämförelsevis mycket lätt.  

Kartbild: Litografiskt tryck. Polykrom kartbild med 3 st kulörer. 12 st helsegment samt 2 

st polkalotter. 

Legend: 1 st legend med ram i form av en cirkel med ”AK” inuti. Placerad i ”Indiska 

hafvet”, strax väst om Australien. Text på Svenska.  

Stativ: Svärtat trä, balusterformat ben och en slät, rund fot. Arm och axel i järn/stål. 

Instrument: Ingen meridianring, timcirkel, horisontring eller gnomon. I foten finns en 

infälld kompass med glas över tavlan. Kompassen tycks ha varit urtagen från foten och 

lagad, då en kant av läder som löper runt glaset tycks ha varit tillfört. Visaren sitter ej i 

sitt fäste.  

Nollmeridian: Ferro. 

Longitud: Ej utmärkt. 

Skador: Fernissan är svagt gulnad och matt. Kompassen är skadad.  
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 20/4 -15 Nummer: 11 

Upphovsman: Felkl & son 

Tillverkare: Felkl & son 

Årtal: ca 1913  Land: Tjeckiskt företag, verkstäder i Prag och Wien. 

Typ av glob: Jordglob Diameter: 33 cm 

 

Globklot: Klot av gips. Papperssegment. Ytbehandlad med fernissa.  

Konstruktion: Ingen skarvkant kan anas på klotet, varken horisontellt eller vertikalt. 

Globen är jämförelsevis mycket tung.  

Kartbild: Litografiskt tryck. Polykrom kartbild med 6 st kulörer. 12 st helsegment samt 2 

st polkalotter. 

Legend: 1 st legend utan ram. I legenden står endast ”JORDGLOB.”, en oval blank yta 

finns runtomkring där ytterligare information hade kunnat stå. Placerad i ”Stilla hafvet”, 

under ekvatorn. Text på Svenska.  

Stativ: Svärtat trä, balusterformat ben och en slät, rund fot med bruten kant. Arm och 

axel i järn/stål. 

Instrument: Ingen meridianring, timcirkel, horisontring, kompass eller gnomon.  

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-180-0. 

Skador: Fernissan är gulnad, blank och spröd. Stora delar av klotet saknar fernissa. 

Tydliga sprickor vid båda poler, runt om axelns utgång.  
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 20/4 -15 Nummer: 12 

Upphovsman: Felkl & son 

Tillverkare: Felkl & son 

Årtal: ca 1913 Land: Tjeckiskt företag, verkstäder i Prag och Wien. 

Typ av glob: Jordglob Diameter: 22 cm 

 

Globklot: Klot av gips. Papperssegment. Ytbehandlad med fernissa.  

Konstruktion: Ingen skarvkant kan anas på klotet, varken horisontellt eller vertikalt. 

Globen är jämförelsevis mycket tung.  

Kartbild: Litografiskt tryck. Polykrom kartbild med 6 st kulörer. 12 st helsegment samt, 

inga polkalotter. 

Legend: 1 st legend utan ram. I legenden står endast ”JORDGLOB.”, en oval blank yta 

finns runtomkring där ytterligare information hade kunnat stå. Placerad i ”Stilla hafvet”, 

under ekvatorn. Text på Svenska.  

Stativ: Svärtat trä, balusterformat ben och en slät, rund fot med sluttande kant. Arm och 

axel i järn/stål. 

Instrument: Ingen meridianring, timcirkel, horisontring, kompass eller gnomon.  

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-180-0. 

Skador: Fernissan är gulnad. Partiellt bortfall på grund av nötning och nagg. Tydliga 

sprickor vid båda poler, runt om axelns utgång.  
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Plats: Sjöhistoriska museet Datum: 22/4 -15 Nummer: 18 

Upphovsman: H. Hughes & son Ltd.  

Tillverkare: H. Hughes & son Ltd. 

Årtal: 1920 Land: England, London 

Typ av glob: Stjärnglob Diameter: 18 cm 

 

Globklot: Klotets material går ej att bestämma, men är troligtvis av antingen gips, papper 

eller trä. Papperssegment. Ytbehandlad med fernissa.  

Konstruktion: - 

Kartbild: Litografiskt tryck. Monokrom kartbild med 1 st kulörer (svart). 12 st 

helsegment, inga polkalotter. 

Legend: 1 st legend med form av en liggande oval. I legenden står ”THE HUSUN STAR 

GLOBE / H.HUGHES & SON Ltd / LONDON / 1920 ”. Ovanför legenden visas 4 st 

stjärnors skenbara magnitud inom en rektangulär ram. 

Stativ: Stativet består av en trälåda, troligtvis mahogny. Kanterna är sammanfogade med 

öppen, rak sinkning. 2 st gångjärn samt 2 st haspar i mässing. Ett handtag i svartbemålad 

järn på locket. Mässingsplakett graverat med ”KSS 6” monterat på locket.  

Instrument: Halv meridianring i mässing, graderad. Horisontring i mässing med 

gradering 0-360, väderstrecken samt ”THE PAGET STAR GLOBE. H. HUGHES & SON Ltd. 

LONDON. No 1253”. Ingen timcirkel, men en cirkulär nötning kring ena polen skulle 

kunna tyda på att 

det har funnit en. 

Ingen kompass 

eller gnomon.  

Nollmeridian: - 

Longitud: 0-360. 

Skador: Fernissan 

är svagt gulnad.  

Övrigt: Stjärn-

globen används 

för identifiering 

av fixstjärnor, 

vilka kan förklaras som mycket avlägsna solar som på grund av det långa avståndet till 

jorden till synes inte förflyttar sig och därmed kan användas för navigering.  

Stjärnglobens ekvator är indelad i romerska siffror vilka står för de 24 

rektascentionstimmarna. Stjärngloben av Hughes & Son Ltd används i detta 

sammanhang som exempel i boken Lärobok i Navigation från 1957146. Där nämns även 

en på horisontringen vilade, vridbar ring vilken bär upp två stycken korsade halvbågar. 

Instrumentet beskrivs som vertikalcirkelbågar som möts i zenit, vilket kan ses på andra 

stjärnglober från Hughes & Son tillverkade 1920. Möjligtvis är det detta instrument som 

menas med ”löpare saknas” vilket i museets egna beskrivning finns noterat.  

                                                 
146

 Bolling, G. och Holm, T. Lärobok i Navigation. Stockholm 1957. Del II Sid. 31. 
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 20/4 -15 Nummer: 15 

Kartograf: Dr. H. Fischer 

Tillverkare: Wagner & Debes 

Årtal: ca 1920 Land: Tyskland, Leipzig 

Typ av glob: Jordglob  Diameter: 19 cm 

 

Globklot: Papp. Papperssegment. Ytbehandlad med fernissa.  

Konstruktion: Svag utbuktning kan skönjas längs ekvatorn, tyder på horisontellt hopsatta 

hemisfärer. 

Kartbild: Litografiskt tryck. Polykrom kartbild med 11 st kulörer. 12 st helsegment, 2 st 

polkalotter. 

Legend: 1 st legend utan ram. Placerad strax väster om Sydamerikas sydspets. Inget årtal 

i legenden. Text på tyska.   

Stativ: Stativ i brunbetsat trä. Arm i förnicklad mässing. Ett uppåt avsmalnande ben med 

krage längt upp. Cirkelformad fot med profilering. Cirkelformad bricka i brunbetsat trä 

på undersidan mellan armen och klotet samt på översidan mellan klotet och 

axelknoppen.  

Instrument: Ingen meridianring, timcirkel, horisontring, kompass eller gnomon.  

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-180-0. 

Skador: Svagt gulnad fernissa.   

Övrigt: Företaget Wagner & Debes tillverkade även glober för den svanska marknaden 

med text på svenska, på dessa är ”Lehrmittelanstalt” som står i legenden översatt till 

”verkstad för undervisningsmaterial”. 10 st jordglober tillverkade av Wagner & Debes 

finns bevarade på Globmuseet i Wien, dock inte exakt denna modell.   
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 20/4 -15 Nummer: 14 

Kartograf: Dr. Neuse 

Tillverkare: Columbus Verlag 

Årtal: 1919-1924 Land: Tyskland. 

Typ av glob: Jordglob Diameter: 21 cm 

 

Globklot: Troligtvis papp. Papperssegment. Ytbehandlad med fernissa. Går ej utläsa om 

det finns lager av gips.  

Konstruktion: Svag utbuktning kan skönjas längs ekvatorn, tyder på horisontellt hopsatta 

hemisfärer. 

Kartbild: Litografiskt tryck. Polykrom kartbild med 5 st kulörer. 12 st helsegment, inga 

polkalotter. 

Legend: 1 st legend utan ram. I legenden står ”Dr. NEUSE´S / GLOBUS / för Handel och 

Skola / Svenska Bokhandels - / centralen A-B. / STOCKHOLM”. Placerad under 

Sydafrika. Text på Svenska. 

Stativ: Stativ i brunbetsat trä. Ben med form av en slät dorisk kolonn. Cirkelformad fot 

med profileringar.  

Instrument: Halv meridianring i mässing, graderad. Ingen timcirkel, horisontring, 

kompass eller gnomon.  

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-180-0. 

Skador: Fernissan är svagt gulnad och aningen nött.  
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 23/4 -15 Nummer: 20 

Upphovsman: Reliable series 

Tillverkare: Reliable series 

Årtal: ca 1930 Land: England 

Typ av glob: Jordglob Diameter: 11 cm 

 

Globklot: Ferromagnetisk metall, troligen tunn stålplåt. 

Konstruktion: Klotet består av två hemisfärer, hopsatta horisontellt längs ekvatorn. 

Klippta och pressade plåtdelar.  

Kartbild: Polykrom kartbild med 7 st kulörer. Inga segment då kartbilden är tryckt direkt 

på plåten.  

Legend: Ingen legend på klotet. Ram i form av en romb tryckt med en vit kulör på benet, 

innanför ramen står ”RELIABLE SERIES / MADE IN ENGLAND”. Text på engelska.  

Stativ: Stativ i svartlackad stålplåt. Meridianring och ben i två vertikalt hopsatta stycken. 

Cirkelformad, slät fot med uppvikt guldfärgad kant.  Fotens undersida är guldfärgad. 

Klippta och pressade plåtdelar.  

Instrument: Halv meridianring i svartlackad stålplåt, graderad. Ingen timcirkel, 

horisontring, kompass eller gnomon.  

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-180-0. 

Skador: - 
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 13/4 -15 Nummer: 04 

Upphovsman: P.A Norstedt & Söner 

Tillverkare: Generalstabens Litografiska Anstalt 

Årtal: 1934 Land: Sverige 

Typ av glob: Jordglob Diameter: 33 cm 

 

Globklot: Brun bakelit.  

Konstruktion: - 

Kartbild: Litografiskt tryck. Polykrom kartbild med 6 st kulörer. 12 st helsegment, 2 st 

polkalotter. 

Legend: 1 st legend utan ram. Placering sydost utanför Kaliforniens kust.  

Stativ: Stativ i vit metall. Ett rakt ben med kannelyrer och en sluttande, cirkelformat fot.  

Instrument: Ingen meridianring, timcirkel, horisontring, kompass eller gnomon.  

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-180-0. 

Skador: Svart gulnad fernissa, partiellt bortnött. Sprickor har uppstått i bakeliten.  

 

Fotograf: Greger Bergvall, Kungliga Biblioteket. 
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Plats: Centrum för Vetenskapshistoria Datum: 21/4 -15 Nummer: 16 

Kartograf: Dr. Ernst Freidrich 

Tillverkare: Columbus Verlag 

Årtal: ca 1940 Land: Tyskland.  

Typ av glob: Jordglob (världens trafik) Diameter: 48 cm 

 

Globklot: Troligtvis papp. Papperssegment. Ytbehandlad med fernissa. Går ej utläsa om 

det finns lager av gips. 

Konstruktion: Svag utbuktning kan skönjas längs ekvatorn, tyder på horisontellt hopsatta 

hemisfärer. 

Kartbild: Litografiskt tryck. Polykrom kartbild med 11 st kulörer. 12 st helsegment, 2 st 

polkalotter. 

Legend: 1 st legend utan ram. Placerad strax väster om Sydamerikas sydspets. Inget årtal 

i legenden. Text på tyska.   

Stativ: Stativ i trä, ursprungligen svärtat men idag bemålat med en grå kulör. Ett ben 

med trappstegsform både överst vid klotet och nederst vid foten. Cirkelformad fot med 

trappstagsform.  

Instrument: Halv och graderad meridianring i en icke-ferromagnetisk metall. Vit och 

borstad metall, möjligtvis aluminium. Ingen timcirkel, horisontring, kompass eller 

gnomon.  

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-180-0. 

Skador: Mycket svagt gulnad fernissa. Endast ett nagg.  Fåtalet fläckar.   

Övrigt: I legenden står ”Welt-Verkehrs-Globus” vilket innebär att globen visar 

trafikrutter i världen. Columbus Verlag tillverkar fortfarande glober och en otalig mängd 

modeller från företaget finns bevarade på Globmuseet i Wien.  
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Plats: Kungliga Biblioteket Datum: 13/4 -15 Nummer: 02 

Upphovsman: Generalstabens Litografiska Anstalt 

Tillverkare: Generalstabens Litografiska Anstalt 

Årtal: 1947 Land: Sverige, Stockholm. 

Typ av glob: Jordglob  Diameter: 12 cm 

 

Globklot: Klot av mässing. Papperssegment.   

Konstruktion: Svag utbuktning kan skönjas längs ekvatorn, tyder på horisontellt hopsatta 

hemisfärer. 

Kartbild: Litografiskt tryck. Polykrom kartbild med 2 st kulörer. 12 st helsegment, inga 

polkalotter. 

Legend: Saknar legend.  

Stativ: Har ingått i ett tellurium.  

Instrument: -  

Nollmeridian: Greenwich. 

Longitud: 0-180-0. 

Skador: Lagning vid Singapore. Bruna fläckar på kartbilden. Nött vid Sverige och vid 

polerna.  

Övrigt: Osäkert om Generalstabens litografiska anstalt endast har tryckt kartbilden eller 

om de även har stått för själva tillverkningen av klotet och monteringen av segmenten. 

Ett alternativ kan vara att de har tryckt kartbilden och monterat segmenten på ett 

prefabricerat klot.  
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9.2 Standardformuläret 

 
Insamling av information rörande globers material, konstruktion, kartbild, stativ och 
instrument med hjälp av standardformuläret. 
 
 

Plats: Datum: Nummer: 

Upphovsman: 

Årtal: Land: 

Typ av glob: Diameter: 

 

Globklot och konstruktion 
Material: 

Fernissa:  Ja    Nej   

Kommentar: 

 

Kartbild 
Teknik: 

Segment: Ja    Nej   

Polykrom    Monokrom    Antal kulörer: 

Informationsmängd: 1   2   3   4   5   

Kommentar: 

 

Legend 
Antal: 

Form: 

Placering: 

Språk: 

Kommentar: 

 

Stativ 
Material: 

Antal ben:  Form på ben: 

Stödplint: Ja    Nej    
Form på Stödplint: 

Kommentar: 

 
 
 
 
 



 

88 
 

 

Instrument 
Meridianring:  Ja   Nej   Hel   Halv     
Material: 

Timcirkel:    Ja   Nej   Material: 

Horizontring:  Ja   Nej   Material: 
Form på horizontring: 

Kompass:   Ja   Nej   Material: 

Gnomon:   Ja   Nej   Material: 

Annat instrument: 

Kommentar: 

 

Övrigt: (symboler, nollmeridian, longitud, skador mm.) 
 

 


