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HENRIK KAREL FREYER IN NJEGOVA KARTA KRANJSKE
0 H. K. Freyerju se je doslej pri nas le malo pisalo. Nekaj malega
je napisano o njem kot slavistu,1 medtem ko njegovo prirodoslovno in
s tem v zvezi geografsko delo še čaka na obdelavo. Delo Freyerja kot
geografa je sicer nakazano v Geografskem vestniku leta 1925, toda le
v okviru celotne zgodovine geografije pri Slovencih.2 Njegova karta
Kranjske in drugi geografsko važni material, ki ga; j e zbral na svojih
številnih potovanjih po Sloveniji, pa zahteva, da se njegova geografska
dejavnost podrobneje osvetli. Zato naj prikažemo tisti del Freyerjevega
življenja, ki ga je posvetil geografiji, četudi mnogokrat samo posredno,
predvsem pa poizkusimo na podlagi njegovih zapiskov in pisem rekonstruirati in ugotoviti nastanek karte Kranjske.
Ž i v l j e n j e p i s . Freyerjevo življenje je bilo opisano večkrat.
Prvi opisi so nastali že v času njegovega življenja, ostali pa slede kmalu
po njegovi smrti ali pa kasneje.3 Ko so ga naprosili, je napisal Freyer
sam o sebi krajši članek, ki je ohranjen v rokopisu in tisku.4
У neobjavljenem naznanilu za Favno Kranjske pravi neznani pisec,
da je H. Freyer kranjske rodovine iz Idrije, ni pa nobene besede, ki bi
nam vsaj nakazala njegovo narodnost. O nacionalni pripadnosti je težko
izreči sodbo, nikakor pa Freyerja ne moremo prištevati k Nemcem,
ker se on sam o svoji narodnosti ni nikjer izjasnil. Ker pa je rodbina
dolgo živela na slovenskih tleh, kjer se j e popolnoma udomačila, se je
verjetno s časom tudi slovenizirala. Freyer je slovenski jezik dobro
obvladal, sorodstvene vezi pa kažejo, da je rodbina bila povezana s
Slovenci.
Freyerji izvirajo iz Zatca na Češkem, od koder je sredi 18. stoletja
Ernest Freyer, stari oče Henrika, prišel v Idrijo kot provizor v rudniško
lekarno. Njegova rodbina je odtlej stalno prebivala v tem rudarskem
mestu, kjer je tudi oče našega Freyerja opravljal lekarniške posle.
J. Mal, Kustos Freyer med slavisti, Čas 1916.
V. Bohinec, Razvoj geografije v Slovencih, Geografski vestnik 1925.
3 Wurzbach, Biographisches Lexicon des Kaiserthums Österreich, Wien
1858; Almanach der Kais. Akademie der Wiesenschaft zu Wien, Jahrg. 1867,
str. 265; C. Deschmann, Laibacher Zeitung, 24. in 25. avgusta 1866; W.Voss,
Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain; Jahresbericht der StaatsOber- Real-Schule für das Schuljahr 1884, Ljubljana 1884, str. 35, 36.
4 H. Freyer, Aus meinem Leben. Vodnikov spomenik, Ljubljana 1859,
str. 92.
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Takratni lekarniški poklic je zahteval temeljito poznavanje botanike in drugih naravoslovnih ved, zato ni čudno, če so se s temi vedami
pečali tudi Freyerji, bodisi službeno ali privatno. Ker je bila Idrija
poznana v vsej Evropi po svojem rudniku živega srebra, so j o obiskovali mnogi znani prirodoslovci, s katerimi so Freyerji prihajali v stike
in se na ta način z njimi strokovno povezovali. Stari oče Ernest in oče
Karel sta imela najtesnejše zveze s Copolijem, dr. D. Hoppejem in
F. Hornschmicltom, poznanimi botaniki in mineralogi.5 Pri rudniku je
bilo zaposlenih mnogo tehnično in prirodoslovno- izobraženih ljudi. Tudi
z njimi so imeli Freyerji stike, s čimer so si vsekakor širili svoje strokovno obzorje.
Dne 7. julija 1802 se je rodil Karlu Freyerju sin, ki so mu dali ime
Henrik Karel. Otroška leta je preživljal doma, kjer je obiskoval tudi
osnovno šolo. Že v tem času je spremljal očeta na sprehodih po okolici
m mu pomagal nabirati rastline, ki so jih potrebovali v lekarni. Na ta
način se je z očetovo pomočjo dodobra seznanil z botaniko. Idrijo je
zapustil leta 1815, ko je odšel po sili razmer nadaljevat šolanje v Ljubljano. Po lastnih navedbah6 je želel po dokončanem šolanju v Idriji
oditi v Chemnitz na tamkajšno rudarsko šolo, od koder naj bi se vrnil
v Idrijo kot rudarski uradnik. Toda zaradi težkih materialnih razmer
ga oče ni mogel poslati na lastne stroške tako daleč v šolo, za štipendijo
idrijskega rudnika pa je zaprosil prepozno.
V Ljubljani je vstopil v drugi Tazred gramatike. Kot v Idriji, tako
se je tudi v Ljubljani še naprej zanimal za prirodoslovne vede, in to
v toliki meri, da so zaradi tega trpeli drugi predmeti. V Ljubljani je
ostal do leta 1819, nakar je odšel na povabilo svojega svaka Ivana
Končiča na Reko, kjer se je vpisal na retoriko, ki jo je dokončal v
rednem roku. Poleg šolskih predmetov se je v tem času učil tudi italijanski in hrvatski jezik.
Ker na Reki ni mogel nadaljevati študija, se je vrnil v Ljubljano,
da bi končal še filozofijo. Medtem se je začel baviti z mislijo, da bi se
kasneje posvetil farmaciji, posebno, ker je že dobro poznal botaniko.
Počitnice je prebil doma v Idriji, kjer je hodil z nabiralci rastlin po
bližnji in daljni okolici in prišel tako tudi na Trnovsko planoto. Po
vrnitvi v Ljubljano se je dokončno odločil za lekarniški poklic in takoj
nastopil lekarniško prakso, v kateri je ostal tri leta. Ko je končal
prakso, je odšel zopet v Idrijo, kjer je dobil zaposlitev kot lekarniški
pomočnik pri svojem očetu do leta 1827. Da bi si pridobil naslov magistra, je šel še istega leta na univerzo na Dunaj. Po enoletnem študiju
je dosegel svoj končni cilj in se kot magister farmacije vrnil domov.
Bivanje na Dunaju je bilo zelo važno za njegovo nadaljnje strokovno
delo. Spoznal se je z znanim prirodoslovcem Weldenom, s katerim je
ostal tudi pozneje v stikih.
Leta 1827 mu je umrl oče, katerega je hotel naslediti v idrijski
lekarni. Ker njegova prošnja za to mesto ni bila ugodno rešena, se je
začel potegovati za mesto kustosa v ljubljanskem muzeju. Na priporočilo Hohenwarte mu je bilo mesto dodeljeno; službo je nastopil 1832.
s
6

Cit. pod 4.
H. Freyer, Korespondenca- Drž. arhiv Slovenije.
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Čas, ki ga je Freyer prebil v Ljubijani, je bil zanj silno važen. Kot
kustos je mnogo potoval po takratni Kranjski, službeno ali zasebno,
z namenom, da jo prouči v prirodoslovnem pogledu, hkrati pa spoznava
deželo tudi z drugih strani. Tedaj nastali zapiski vsebujejo najraznovrstnejše gradivo1: med obsežne prirodoslovne študije so vpleteni jezikovni, historični in drugi drobci.
Strokovno delo ga je povezovalo z mnogimi prirodoslovci. Spoznal
se je z A. Morlottom, znanim geologom in arheologom, ter postal član
mnogih znanstvenih in strokovnih društev doma in na tujem. Na široko
se je povezal s tedanjo slovensko podeželsko inteligenco, še posebno
z duhovniki, ki so mu pošiljali najrazličnejše podatke. Reči moremo,
da je bil takrat na Kranjskem med vodilnimi v prirodoslovju.
Y Ljubljani je preživel polnih 21 let. Leta 1853 je zaprosil za mesto
konservatorja na prirodoslovnem muzeja v Trstu ^Museum Ferdinandeo-Maximilianum), ki ga je tudi dobil in ga še isto leto zasedel. Delovanje na novem službenem mestu nam ni poznano, ker nimamo v Drž.
arhivu Slovenije glede tega nobenih zapiskov. V zadnjih letih življenja
je močno bolehal ; zato je močno trpela njegova prizadevnost. Ko je bil
že težko bolan, si je želel nazaj v Ljubljano; tja so> ga prepeljali tik
pred smrtjo 21. avgusta 1866.
P o t o v a n j a . Glavni namen Freyerjevih potovanj je bil zbirati
za muzej prirodoslovno gradivo. Druga vprašanja ga kot uslužbenca
niso zanimala, pač pa se je zanimal zanje iz osebnih interesov. Pri delu
na terenu je občutil veliko vrzel, ker ni imel na razpolago karte, ki bi
se je lahko posluževal. Zato se je odločil, da izdela za kranjsko deželo,
kjer je največ potoval, karto, sprva samo za sebe, pozneje pa morda
tudi za javnost. Na to misel je moral priti že zelo zgodaj, ker pozneje,
po izdaji generalštabne karte (1834) potreba ni bila več tako pereča.
Obilica zapiskov kaže, da je Freyer v terenu marsikaj zapisal ravno
zaradi karte, ki jo je imel v načrtu, istočasno pa je svoje teoretsko
znanje iz kartografije preizkušal praktično v prirodi.
Potni zapiski iz leta 18417 so botaničnega značaja,' prikazujejo pa
tudi mnogo geografskih značilnosti in vsebujejo mnogo geografskega
gradiva, ki mu je Freyer dodal še mnenja drugih potovalcev. V opisih
so zabeležena krajevna imena, imena vrhov, ledinska imena ter posamezne razdalje. Ze leta 1837 in ponovno 14. in 15. avgusta 1841 je bil na
Mangartu, še pred temi pa na Triglavu (10. avgusta). Te poti in težave
nam sicer opisuje, podrobnejše slike pa ne dobimo iz njegovih besed.
Zanimivo je, da je v zvezi z vzponom na Triglav Freyer pridejal zapiskom prepis članka Fr. v. Rosthorna iz Carinthije za leto 1830 (Ersteigung des Terglou in Oberkrain im Juli 1828), ki ga je opremil s
svojimi pripombami. Na nekakšen polemični način piše o vprašanju,
kdo je bil prvi na vrhu. Po njegovem mnenju je sporno, ali je bil Willonitzer leta 1778 res prvi, za Valentina Vodnika pa sploh zanika, da bi
v družbi Hohenwarta' dosegel vrh.
Slovensko pisana krajevna in ledinska imena je Freyer napisal
tako, kot jih je verjetno slišal od svojih spremljevalcev. Tako ima za7

H, Freyer, Prirodoslovno gradivo, Drž. arhiv Slovenije.
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pisek »Flora von Innerkrain und Tolmeiner Gebirge«8 nekaj značilnih
označb: Rasore, Presak na Gol jakih, Kodramin rout, Terpinkne rute,
per stajah (Snežnik), U Zirknah na produ, pod Robmi itd. Zlasti značilno je ime Zherna perst ali Stershishkna planina.
Njegovo veliko zanimanje za pokrajino se vidi tudi iz skiciranja
reliefa. S poti po Julijskih Alpah je narisal več skic, ki so pridejane
opisom.9 Med njimi je panoramska slika Triglava iz Vrat, Jalovca, Prisojnika, Ozebnika in drugih sosednjih vrhov. Na risbah, ki so zelo
dobre, so vrisana pod značilnimi vrhovi stalna snežišča. Vrhovi imajo
brez izjeme slovenska imena.
Na svojih potovanjih je obiskal Freyer tudi več kraških jam.
Obsežnim zapiskom o tem so pridejani opisi z meritvami ter skice podolžnih in prečnih profilov. Ohranjeni so zapiski iz leta 1834 z naslovom Hoehlen — bresni.10 Bil j e v jami na Čavnu pod Angelsko goro,
pri Ravnah na Tolminskem, Lesičnem na Griži (je nei lokalizira) in pod
Orlekom. V letih 1835 in 1836 je obiskal še druge jame (pri Straži na
Dolenjskem, Pasjino jamo pri Gor. Igu in Postojnsko jamo) ter naredil
o tem zapiske, v katerih navaja tudi mnenja drugih obiskovalcev.
Freyerjevi zapiski niso bili metodična priprava za geografski prikaz pokrajine. Freyer je samo iz zanimanja zbiral gradivo, ki naj bi
mu morda služilo kasneje pri risanju karte. Poudariti pa moramo, da je
polagal veliko važnost na živo ljudsko govorico. Za mnoge pojme ali
imena mu ni zadoščal samo en izraz, ampak je poiskal različne, ki se
rabijo v istem kraju ali tudi drugod. Nekateri so danes že pozabljeni,
ali pa imajo prenesen pomen. Tako navaja: Šuta — Schiferiger Dolomit,
Škerlji — pečnak, sviž — Flussand bei Savestein, ognenk — Feuerstein,
Grintovz — eckig brüchiger Dolomit oder verwitterter Kalkstein, sovdan — Numulitenkalk, bereg — Morast, opoka — Schifer.
Kartografsko važno je Freyerjevo merjenje višin na terenu, o čemer obstajajo posebni zapiski. Razen razlage različnih merjenj, je
vpisanih precej višinskih navedb za vrhove in kraje na Kranjskem in
Koroškem. Freyer, ki vedno navaja, od kod ima podatke, pri teh višinah ne omenja virov. Če vzamemo v poštev vse njemu takrat dosegljive karte, vidimo, da teh pri določitvah višin ni mogel uporabljati,
ker niso bile v njih zaznamovane. Niti karta generalnega štaba iz
leta 183411 jih nima. Zanimivo je, da ne navaja samo višin glavnih
vrhov, ampak tudi malo pomembnih, tako n. pr. Beli verb (Beli vrh)
vzhodno od Tanče gore ali Golobinjek pri Mirni peči. Vseh v manuskriptu vpisanih višinskih podatkov pa pozneje pri karti ni uporabil,
kot sta primer ravno prej navedena vrhova. Nastane vprašanje, od kod
ima Freyer podatke. Merjenja posameznih vrhov je verjetno vršil sam,
da bi pa izmeril toliko triangulacijskih točk, je pa izključeno. Delni
Cit. pod 7.
H. Freyer, Geologija, mineralogija, paleontologija, geografija itd., Drž.
arhiv Slovenije.
10 Cit. pod 9.
11 Karte des Königreiches Illyrien und des Herzogthums Steyermark nebst
dem königlich ungarischen Littorale; K. k. Gen. Quartiermeisterstab, Wien 1834.
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odgovor najdemo v pismu dunajskega kartografa Grafa z dne 6. avgusta 1843, ki pravi, da j e Freyer uporabljal triangulacijske podatke
mapnega arhiva v Ljubljani.
Iz naslednje tabele vidimo nekaj višin po njegovih zapiskih, po
njegovi karti in po današnjih podatkih. Pri preračunavanju so vzeti
sežnji s 189 iii čevlji z 31,61 cm.
Višine л zapiskih
sežnji
(metri)

Višine, označene na
Freyerjevi karti
čevlji (metri)

Višine po
sedanjih
meritvah

963,66 (1827.3)
1347,60 (2546,8)

5781 (1826,7)
8085 (2554,8)

2558

Mangrt . . • . 1410,39 (2665,6)
Mojstrovka . . 1244,36 (2351,8)
Storžič . . • . 1122,55 (2121,6)

8462 (2673,9)

Stol

Vrh.
kraj

Golica . . .
Grintavec . -

. . . .

.

.
Triglav . . • .
Kranj . . .
Ljubljana . .

1835

7466 (2359,2)

2678
2332

6735 (2128,2)

2132

7064 (22:32,2)

2236
2863

1177,36 (2225,2)
1506,15 (2846,6)

9316 (2843,8)

208,39 ( 393,8)
192,03 ( 362,9)

1250 ( 395,0)
1152 ( 364,0)

385
366 (f

Kakor vidimo, se Freyerjeve višine razmeroma malo razlikujejo
od današnjih, največ do 20 metrov. Pač pa se ne ujemajo čisto eni in
drugi Freyerjevi podatki. Majhne (največ 9 m) diference so verjetno
posledica neenotnosti mer, ker ima seženj kot dolžinska enota najrazličnejše dolžine.
Freyerjevi geografsko važni izpiski
Kot zbiranje materiala za karto moramo označiti izpisovanje različnih geografskih podatkov iz viròv in kart, ki so bile Freyerju dosegljive. Navajamo jih po kronološkem redu.
Valvasorjeva Čast vojvodine Kranjske12 z močno generalizirano
karto mu ni dala mnogo gradiva. Po njej j e povzel imena nekaterih rek,
potokov in toplic, ki jih je v večini primerov navedel v slovenskem in
nemškem jeziku. Pri vsaki vodi si je izpisal izvir, izliv in vrsto rib, ki
v njej žive. У načinu pisave s© je točno1 držal Valvasorja.
, Neprimerno obsežnejši so izpiski iz Florjančičeve karte,13 kar je
čisto razumljivo, saj je časovno bližja in tudi vsebinsko neprimerno
bogatejša. Podatkov za karto ne jemlje v celoti, ampak po pokrajinah.
Tako so n. pr. za Notranjsko ločeni od onih za Gorenjsko ali Dolenjsko.
Lokacije, ki jih navaja pri krajih, se ne ravnajo po straneh neba,
ampak se zanje poslužuje predlogov in prislovnih določil levo, desno,
zgoraj, spodaj in med krajem. Tako piše Komena links der Saviza, Vishevnik ober der Saviza. Črno prst postavi pod Bistrico (Lisez vel
zherna perst unter Feistriz), Sv. planino pa pod Celje. Spisek krajevnih
12
13

Valvasor, Die Ehre des Herzogthums Crain.
H. Freyer, Gradivo za karto Kranjske, Drž. arhiv Slovenije.
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imen, vodâ in go-râ je zelo obsežen. Yrhov je izpisal 136; že iz tega
števila vidimo, da je iz karte pobral skoraj vse, kar je le mogel. Navaja
tudi posamezne planine in ravninske gozdove. K izpisanim imenom je
večkrat pripisal tudi ona, ki jih je nabral na svojih potovanjih. Tako
imamo primere: Petetinek ober Batshach — Petelin jek, Rozhenza —
Rozhza, Lisez — zherna perst itd. Pri vodah ne navaja samo večjih rek,
ampak tudi najmanjše potoke. V večini primerov izpiše samo nemško
ime, le nekaj jih imenuje tudi po slovensko (Klein Laibach -— mali
graben).
Tretji vir je bil Schmid!.14 Pod napisom »Krain — Carniola —
Krajnska deshela« ima zbrane izrazito geografske podatke. Navaja,
da na Kranjskih Alpah (pri tem misli Julijske Alpe) ni ledenikov, pač
pa so na Triglavu in Vršiču snežne doline (v originalu: Schneethäler)
s tanjšo ali debelejšo plastjo ledu. Na severnih pobočjih Triglava se
drži zeleni sneg, kakor ga imenujejo lovci na divje koze. Velike množine snega se drže tudi ponekod na Gol jakih in Snežniku, ki je dobil
po njem svoje ime. Prehod iz Vrat v Furlanijo- (!), dolino- Kokre z Jezerskim in dolino Tržiške Bistrice šteje za lepote, ki jih je treba videti.
Alpe so po izpisku zgrajene iz apnenca različnih barv. Naštete- so- razne
gorske doline, ravnine (Ljubljansko polje), podori, jame, vodopadi itd.
Zanimivo je, da pri nekaterih rekah navaja med drugim strmec, širino
in globino. Tako navaja za Savo pri Zagorju strmec 22' na miljo, širino
70 sežnjev in globino 6'. Pod Krškim poljem dela reka mnogo okljukov
(v originalu: Serpentine). Začudi pa nas, da je nekatere bistvene podatke Schmidla izpustil. Morda so se mu zdeli premalo natančni, ali
pa jih je nameraval uporabiti od drugod. Tako manjkajo podatki za
položaj in površino Kranjske (manjkajoča meista so izčrtkana), navedeni pa so za karto nebistveni historični podatki.
Ložanova karta Kranjske15 mu kot vir ni mogla veliko koristiti,
ker je zaradi generaliziranega prikaza pokrajine vsebinsko- zelo- šibka,
kljub temu, da so v njej vrisane politične meje in poštne postaje.
Da bi si Freyer delal izpiske iz generalštaibne karte, ni zaslediti.
Ravno ta karta pa mu je bila pri risanju originala ena od osnov in
glavna opora. Verjetno je, da tozadevni izpiski niso ohranjeni, ker je
nemogoče, da je ne bi natančno' obdelal in si pri tem ne delal beležk.
Sezname fužin, rudnikov in o-bdelovalnic kovin je sestavil na podlagi podatkov Berggerichtes Substitution v Ljubljani. Napravil si je
poseben statistični prikaz v obliki tabele, v katero je vnesel lastnika,
kraj podjetja, kje se ruda koplje in kaj se izdeluje.16
Drugi zapiski, ki bi jih lahko smatrali kot gradivo za karto-, man jkajo. Morali so biti neprimerno obsežnejši, saj ni nikjer n. pr. sledu
o podatkih mapnega arhiva ali drugih, ki jih je po- lastnih navedbah
uporabljal.
14
15
18

A. Schmidl, Das Kaiserthum Österreich, Wien 1837—1843.
G. Loschan, Karte des Herzogthums Krain, Wien 1832.
Cit. pod 9.
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Karta Kranjske pred tiskom in med njim
Freyer nikjer ne pove, katera karta mu je služila za osnovo. Odgovor nam da podlistek v Laibacher Zeitung z dne 17. marca 1893, ki
je podpisan s šifro -h. Pisec je moral zelo dobro poznati Freyerjevo
delo in njega samega, ker so navedbe strokovno utemeljene in se popolnoma ujemajo z njegovimi lastnimi zapiski. Po njegovem je Freyer
vzel za osnovo litografirano karto davčnih okrajev, ki j o je opremil
pred vrisavanjem podatkov s stopinjsko mrežo. V to vsebinsko skromno
opremljeno karto je vnesel triangulacijske točke, vse one kraje, ki so
manjkali, in podatke po svojih zapiskih. Tako izpopolnjeno karto je
primerjal z generalštabno in ugotovil, da se obe v vseh fizičnih podatkih ujemata, pri naseljih in ostalih antropogeografskih znakih pa
so le vsebinske razlike. Imena je vpisal slovensko in nemško. Zaenkrat
pa te karte še ni namenil javnosti, ampak j o je izdelal le za svoje
potrebe na potovanjih. Šele ko je bila izpopolnjena z vsem od njega
zbranim materialom, bi j o pripravil za tisk.
Iz pisma, ki ga je Freyer pisal Kopitarju,17 vidimo, da je prvotno
nameraval izdati zemljevid le kot prilogo Favni Kranjske. Služil naj
bi predvideni knjigi kot nekakšen kažipot pri botaničnih potovanjih.
Kakor vidimo iz ohranjenih pisem, j e šele naknadno, pod vplivom
drugih18 (Kopitar, Vraz, Weiden, Erberg) opustil prvotno1 namero in se
odločil za samostojno delo, posebno ker je medtem imel zbranega že
tudi dosti gradiva za register (imenik krajev). Register se mu je zdel
važen, ker bi bil po njegovem mnenju še kasneje (za karto) dobro
uporabljiv in ker vsebuje tudi topografske podatke, ki so zelo dragoceni, čeprav bi jih bilo treba še preveriti na terenu. Zdi se, da je imel
Freyer s Kopitarjem glede karte ožje stike, saj mu je ta svetoval, naj
se pri krajevnih imenih naslanja na ljudsko govorico, ker so v njih
ohranjeni stari besedni koreni. K izdaji karte ga je nagovarjal tudi
Stanko Vraz, močno podporo pa j e dobil še pri Metelku, ki mu j e
posodil za to Raunicherjevo zbirko krajevnih imen.19
Če je hotel Freyer uresničiti svoj načrt, da izda samostojno karto,
je moral najti zanjo založnika. Zato se je obrnil za mnenje in pomoč
na Erberga, lastnika dolske graščine, ki mu j e tudi sicer že dajal nasvete pri njegovem strokovnem delu.20 Erberg ga je preko dvornega
svetnika Schreiberja na Dunaju spravil v stik s knjigotržcem Miillerjem, ki je bil pripravljen začeti razgovore o izdaji karte.
Še pred pismenimi stiki z Miillerjem je Freyer prosil za nasvet
glede izdaje svojega znanca Ratta na Dunaju.21 Ta ga je opozoril, da
bo karta preobsežna in predraga in da se bo treba pobrigati za prednaročnike. Svetoval mu je, naj se zato obrne na gosposko in duhovščino.
17
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Prvo pismo, ki ga je Freyer pisal Miillerju, datira verjetno z dnem
29. julija 1842,22 kakor kaže s svinčnikom vpisani datum. Y njem razlaga vzroke, ki so ga pripeljali do odločitve o izdaji karte in način,
kako je karto izdelal. Prosi ga za njegovo mnenje glede izdaje in glede
predlogov za znake. Miillerjev odgovor z dne 15. avgusta 1842 je bil za
Freyerja silno važen, saj je z njim pristal na izdajo, medtem ko je
pustil vsa ostala vprašanja še odprta.23 Freyer je odgovoril šele prihodnji mesec. Zahvalil se je za sporočilo, hkrati pa se oprostil, da
karta še ni dokončana in mu je zato zaenkrat ne more poslati. V nadaljevanju pisma pravi s poudarkom, da bo moral potrebne korekture
vršiti sam, ker je zaradi dvojezičnosti imen potrebno znanje domačega,
to je slovenskega jezika. (Pozornosti za slovenščino1 ali kot pravi on
sam, za kranjski jezik, ne zasledimo samo v tem primeru, ampak tudi
v mnogih drugih). Na koncu opozarja založnika iz nepoznanih vzrokov
na razne pomanjkljivosti Ložanove karte in na spremembe, ki jih je
moral risar izvršiti pri prenašanju iz generalštabne karte.
Na Miillerjev nasvet se je povezal Freyer s kartografom Grafom,
ki je bil pripravljen izdelati karto za tisk. Oba sta si verjetno kasneje
med delom za karto obširno dopisovala, vendar so o tem ohranjena
samo štiri pisma, od teh tri Grafova.24 Iz njih izvemo za marsikatero
podrobnost, ki je važna za spoznavanje Freyerjeve geografske dejavnosti, saj prikazuje njegov način dela. Skoda je, da manjkajo začetna
pisma, ker bi iz njih videli, kako si je Freyer zamislil karto in delo
zanjo in kakšne predloge je stavil. Ko j e Graf karto že risal, je dobil
6. avgusta 1843 od Freyerja daljše pismo, v katerem mu le-ta sporoča,
da je v njegovem originalu in v kopiji vrisana stopinjska mreža le
zato, da bi se kraji vnesli čim točneje.25 Mreža bi naj bila torej le
sredstvo pri izdelavi karte, zato je predlagal Freyer, naj se v dokončnem tisku izpusti. Ta njegov predlog se nam zdi primitiven in
skoraj neverjeten, zlasti če pomislimo, da j e posvečal Freyer na drugi
strani vsebini karte veliko skrb in iskal vsemogoče vire za njeno' izpopolnitev. Obrnil se je na primer na inž. Pohlmayerja (graditelja železnic) s prošnjo, da bi mu vrisal v karto na podlagi uradnih podatkov
železniško progo do Ljubljane, medtem ko smatra njeno nadaljevanje
proti Idriji samo za nedokončan projekt, ki naj ostane zato ob strani.26
Pa ne samo to. Tudi tehničnim problemom proge je hotel dati mesto
v karti. Spraševal je Grafa, če bo ob straneh kaj praznega prostora,
kamor bi prišli podatki o višinah, nagibih in drugih izmerah železniških
predorov. Ker ni mogel pregledati na terenu nestalnih površin gozdov
in vinogradov, je naprosil risarja, da preriše površine iz generalštabne
karte. Končno ga je opozoril, naj zelo pazi na debelino vod in na
pisavo. Kot Grafov odgovor na te pripombe moremo smatrati pismo
brez. datuma.27 Pogledi kartografa na delo in na karto so bili drugačni
22
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kot Freyerjevi. Prikazal je avtorju pomanjkljivosti originala, poudaril,
da zahteva vnašanje krajev in ostalih točk veliko točnejšo stopinjsko
mrežo in da so podatki za kraje nepopolni, zlasti glede položaja. Najpomanjkljivejši pa so po njegovem mnenju oni podatki, ki jih ni v
generalštabni karti, temveč jih je Freyer vnesel v original na podlagi
virov odnosno terenskega dela. Karta se mu zdi glede na m e r i l o prenatrpana in pripominja, da vseh znakov ne bo mogoče vnesti. Višine,
ki manjkajo v generalštabni karti, bo lahko vnesel, le v primeru, če
mu Freyer preskrbi točne koordinate. Ostali dve pismi sta krajši in
zadevata samo tehnične strani risanja.
Kljub vsem razgovorom z založnikom in kartografom pa je bilo
vprašanje izdaje še vedno odprto, dokler ni bila podpisana pogodba in
opravljena cenzura. Pogodba ni ohranjena, pač pa je vsaj delno prepisana v Freyerjevem pismu založniku z dne 20. januarja 1847.28 Datirana je z 29. decembrom 1842, kot kraj podpisa pogodbe je naveden
Dunaj. Pred njeno sklenitvijo je Freyer poslal Miillerju svoje risbe,
da bi ta na podlagi njih sestavil proračun. Celotni stroški (delo, papir,
honorarji) so bili predvideni v znesku 1484,20 florintov. Ta vsota ostane
nespremenjena tudi v pogodbi. Izdatki so bili preračunani za 800 kart,
ali kot je v pogodbi za 12.800 kamnotiskov. Müller je sporočil Freyerju, da bo lahko karta izšla v enem letu, in sicer tako, da bodo izšli
po štirje listi četrtletno. Opozoril ga je, da bi bilo nujno dobiti vsaj
200 prednaročnikov na Slovenskem, ker se bo verjetno drugod karte
prodalo zelo malo.29
Pred tiskanjem je moralo biti rešeno še vprašanje cenzure. Freyer,
ki je bil v stikih s Kopitarjem, je napotil k njemu Miillerja s prošnjo,
naj bi bila njegova vloga čimprej ugodno rešena.30 Knjigotržec naj bi
skušal doseči hitro rešitev predvsem zaradi tega, ker je Ložan pripravljal dru go popravljeno in izboljšamo izdajo svoje karte v enem
listu. Freyer se je bal, da bi lahko zaradi nove Ložanove karte nastal
pri izdelavi njegove zastoj ali bi se delo celo sploh ustavilo iz strahu
pred finančnim neuspehom; Ložanova karta bi bila namreč v e l i k o cenejša od Freyerjeve, katere ceno so preračunali na 8 fl., kasneje pa
dvignili na 10 fl. Müller je takoj odšel h Kopitarju, vendar prvič brezuspešno. Na Dunaj namreč še ni prispelo poročilo ljubljanskega guvernerja, da je karta koristna in zaželena; brez takega poročila cenzor ni
mogel izdati svojega privoljenja. Prav tako je manjkalo škofijsko
odobrenje glede cerkvenih mej v karti. Po prejemu obeh poročil iz
Ljubljane je bilo vprašanje cenzure hitro urejeno-, kar je bila vsekakor
zasluga, Kopitarja. Dne 28. marca 1843 je sporočil Müller F r e y e r ju, da
je uredil glede karite vse formalnosti in da bo v najkrajšem času začel
z delom.31
Tiskanje karte pa se je kljub temu zavleklo še za 2—3 mesece, ker
še ni bilo nabranih dovolj prednaročnikov. Freyer se je močno trudil,
da bi čimprej dosegel zahtevano število 200. Pisaril je na župnike in
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gosposke prošnje, da mu pomagajo pri tem. Obrnil se je tudi na ljubljanskega škofa A. Wolfa, ki mu je tudi zares nudil močno podporo.32
Izdal je na dekane posebno okrožnico, v kateri poudarja domovinsko
važnost karte. Vabi duhovnike, naj se na karto- naro-če, hkrati pa vplivajo na druge, da store isto. Ohranjenih je več pisem, iz katerih vidimo,
da so se podeželski župniki v resnici zavzeli za karto, saj sporočajo
Freyerju sproti, koliko prednaročnikov so pridobili.33 Ce pogledamo
kraje, od kod so nabiralci, vidimo-, da jih je največ z Gorenjskega in
Dolenjskega, manj s Primorskega in Koroškega, zelo malo pa s Štajerskega. Najbolj vnetim je Freyer stalno poročal, kako napreduje delo
pri karti, posebno ker se je izdaja močno zavlekla in so zaradi tega
nekateri prednaročniki začeli odpovedovati vplačila. Freyer pa se glede
prednaročnikov ni obračal samo na navedene kroge, ampak je 8. aprila
1843 vložil posebno vlogo na gubernij v Ljubljani, s katero- prosi za
priporočilo po okrajih.34 V vlogi hvali karto, češ da ustreza vsem zahtevam lepe izdelave in popolnosti, da »služi ortografskim ter montanističnim« (s tem misli geografskim) namenom, hkrati pa je dober
vodnik za botanične izlete. Zdi se, da je dosegel svoj namen, ker mu
n. pr. Alber, okrajni komisar v Celovcu, poroča, da je začel nabirati
prednaročnike in da bo dal v deželi oznaniti karto.35 Po- dobrih dveh
mesecih je Freyer glede prednaročnikov izpolnil svoj o- obveznost.
V zvezi z rešitvijo tega vprašanja je zanimivo- pismo- Erberga Kasalancu,36 posredniku na Dunaju. Pravi, da bi se karta lahko prodajala
ne samo na Kranjskem, ampak tudi na Štajerskem, Goriški, v Hrvatski,
na Ogrskem in v Pragi, torej v vseh deželah, kjer bivajo Slovani!
Tehnično delo na karti se je- začelo na Dunaju vsekakor že pred
koncem leta 1942, saj je Freyer dobil v roke prvi poizkusni odtis že
pred 10. januarjem 1843. Pokazal ga je najvišjim ljubljanskim upravnopo-litičnim in cerkvenim krogom, ki so mu izrazili svoje priznanje.
Verjetno je hotel avtor s tem dejanjem podkrepiti svoja prizadevanja
za pridobivanje prednaročnikov, ker je prav v tem času poročal Miillerju, da subskripcija zlasti po cerkveni poti dobro napreduje.
Takoj ko je Graf izdelal potrebne risbe in Freyer izvršil korekture,
je dal založnik karto rezati v kamen, in sicer v merilu, ki ga je predpisal avtor. Karto so začeli tiskati koncem maja ali začetkom junija
1843, ki pa ni šla v delo naenkrat. V Grafovem pismu imamo ohranjen
predlog za skelet šestnajstih listov, ki je bil tudi sprejet. Po- njem se
karta deli v štiri četrtine (t. j. 4 liste); vsaka od njih je šla kot celota
zase v tisk. Če vzamemo kvadrat 16 polj, oštevilčen -od zgornjega
levega kota proti spodnjemu desnemu, potem bi bila prva četrtina
zgornji štirje kvadrati v levem kotu. Po predlogu Grafa pa je prva
četrtina v desnem zgornjem, druga v levem zgornjem, tretja v desnem
spodnjem in četrta v levem spodnjem kotu. Če označimo- to s številkami,
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pripadajo prvi četrtini listi 3, 4, 7, 8, drugi četrtini listi i, 2, 5, 6, tretji
četrtini listi 11, 12, 15, 16 in zadnji četrtini listi 9, 10, 13, 14.
Delo je v prvih mesecih hitro napredovalo. Ze koncem julija je
končal kartograf prve štiri liste, ki so bili takoj odposlani Freyerju
v korekturo. Z listi je dobil Freyer v roke tudi risarjeve pripombe.
Važne so zaradi občinskih mej, ker trdi Graf, da bi napravile karto
nepregledno in da jih je zato treba izpustiti. Naslov karte mu tudi ni
všeč in predlaga skrajšanje. Do konca leta 1843 so se vršile med tiskom
neprestane korekture, hkrati pa je Freyer dokončaval druge štiri liste.
Tisk prve četrtine karte se je zavlekel do februarja 1844. Ko je bila
dotiskana, so j o poslali v Ljubljano Kleinmayerju; ta je prevzel razpošil jatev prednaročnikom, katerih število je do tega dne narastlo na 287.
Karta je napravila Freyerju veliko veselje. V pismu sporoča Müllerju,
da bo lepa oprema pripomogla še k večji prodaji. Karto pa ocenjuje
tudi kritično; ni mu všeč pretemna rdeča barva, kar se mora popraviti
pri naslednjih listih.
Priprava in tisk druge četrtine sta šla počasneje naprej, saj je bila
karta razposlana šele 5. februarja 1845. Vzrokov za zakasnitev je bilo
več. Freyer, ki je bil službeno močno zaposlen, ni mogel vedno pravočasno odpošiljati korektur, na drugi strani pa je bilo tudi delo kartografa in tiskarne zamudneje, ker so listi bili polni. Tudi ta četrtina
avtorja barvno ni zadovoljila, glede iiska in znakov pa je zadovoljen.
V tem času je Freyer predlagal Müllerju, da bi izdal njegov seznam
krajev, ki mu ga je poslal na vpogled.
Zelo hitro je bila dotiskana -tretja četrtina, ki je šla med prednaročnike že koncem julija 1845. Takoj po izidu je bila napovedana
za jesen izdaja zadnjih štirih listov. Toda delo se je iz nepoznanih
vzrokov zavleklo' do maja 1846. Na podlagi Freyerjevega pisma založniku z dne 27. junija 1846 lahko sklepamo, da je bila karta v celoti
dotiskana koncem maja ali začetkom junija 1846.
Od leta 1843 do 1846 je Freyer nepretrgoma delal na karti. V času
korektur se ni naslanjal samo na svoje zapiske, ampak je vnašal v
posamezne liste tudi popravke, ki jih je dobival od drugih. Pripombe
posameznikov so v veliki meri pripomogle, da se je marsikatera avtorjeva napaka popravila. Trampuž iz Črnuč37 mu sporoča, da je napačno
pisati Belke, ker j e pravilno Bevke. Bitnje (Bitno) naj spremeni v
Bitenj, Staro Verhniko pa v Gorejno Verhniko-. Mušič iz Šmartna pri
Litiji piše, da govore ljudje o Knežjem potu, Hotiču in Konju, obenem
pa mu v kratkih besedah oriše v ljudski tradiciji ohranjeno' razlago
imena Knežji pot. Droben iz Tržišča pri Mokronogu, katerega prosi
Freyer za krajevna imena v njegovi fari, mu odgovori z obširnim naštevanjem, na koncu pa pripomni, da je pisava točna, ker je za njo
izpraševal različne ljudi.38 Kutnar iz Trebnjega je popravil Gorenji
Boršt v Gorenji Podboršt in oznako Ribnice pri Čatežu, ki ni naselje,
ampak ena sama hiša.39
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Odmev karte v javnosti
Zanimanje, ki ga je vzbudila karta med prednaročniki, je bilo
velika. Še po izidu so posamezniki sporočali Freyer ju napake, ki pa
se ne tičejo celotne karte, ampak njihovega okoliša ali krajev, kjer
so jim bile razmere dobro poznane. Y kolikšne potankosti so šli pri
tem, vidimo iz primera, ko nepodpisan dopisnik piše Freyerju 19. julija
1846 sledeče: Na cesti od Ljubljane proti Vrhniki, list 6, stoji na karti
Podlik. Pravilno bi se moralo glasiti Podlipz. Obstojata dve hiši, ki
spadata k Drenovemu griču in ne k Drenovi gorici. Naprej od Podlika
je na karti Sinja Gorica brez cerkve in Lepa Gorica s cerkvijo. Tudi
napačno, kajti tam, kjer je napis Sinja Gorica, bi moral biti Sap, in
tam, kjer je Lepa Gorica, bi morala biti označena Sinja Gorica, medtem
ko Lepa Gorica v resnici ne obstoja.
O Freyerjevi karti so pisali časopisi že pred njenim dokončnim
izidom in celo še preden se je začela tiskati (Zeitschrift des Auslandes
29. aprila 1842, str. 475; Carinthia 27. ma ja 1843). Nobenih poročil pa ni
o njej v Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih novicah ter v Laibacher Zeitung. Kratko strokovno poročilo o celi karti je napisal Morlott v Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, ki ga deloma
citira brez navedbe datuma Voss (Jahresbericht der Staats-OberrealSchule für das Schuljahr 1884, str. 35—36). Ocenil j o je zelo dobro.
Karta se po njegovem odlikuje po točnosti in bo služila za osnovo
poznejšim raziskavanjem. Avtor karte j e s pravilnimi krajevnimi imeni
ustvaril delo, katerega jezikovno in historično vrednost bo lahko ocenila šele bodočnost. To Mori ottov o poročilo je edina strokovna ocena,
če smemo članek tako imenovati. Omenili smo, da Novice niso prinesle
o karti nobene vesti. Zanimivo je v zvezi s tem molkom, da je kmalu
po izidu Freyerjeve- karte izšel v Novicah članek, v katerem hvali
Bleivveiss Ložanov zemljevid in ga priporoča čitateljem.
Razmeroma nizko število prednaročnikov pri izdaji 800 izvodov
in s tem združena bojazen, da bo večina kart ostala neprodana, je prisilila Freyer ja, Müllerja in Kleinmayerja k izdajanju posebnih naznanil, ki začenjajo že v času priprave in končajo s pojavo karte na
knjižnem trgu. Naznanila so bila pisana v slovenskem in nemškem
jeziku. V prvem zato, ker je podeželska duhovščina, na katero se je
v veliki meri računalo pri naročanju, izhajala iz domačega slovenskega
kmečkega sloja, v drugem pa zaradi nemško čuteče in govoreče gosposke ter uradniško-trgovske plasti v mestih.
Ko se je začela priprava za tiskanje prve četrtine, je izdal Müller
naznanilo (1843), ki ga j e sestavil Freyer v nemškem jeziku, vendar
s pripombo, da bodo imena krajev slovenska in nemška. Naznanilo
podaja glavno vsebino in ceno. Prihodnje leto (1844), ko j e prejel Kleinmayer prvi del karte v razpošiljanje in prodajo, j e izdal tudi on razglas, toda v slovenskem jeziku, ker j e sigurno računal, da bo s tem
dobil čim več kupcev med domačo inteligenco v mestih in na deželi.
Iz leta 1846 imamo troje naznanil. Prvo v slovenskem in nemškem
jeziku je izšlo tik pred dovršitvijo karte. Poleg običajnih vsebinskih
navedb, napovedi izida in cene, imamo v njem navedena dva časopisna
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članka, ki se pohvalno izražata o karti. S tem je hotel pisec razglasa
očitno poudariti vrednost zemljevida pri kupcih, oziroma jih s tem
pridobiti. Citirana sta Zeitschrift des Auslandes z dne 29. aprila 1842
(članek v časopisu je moral biti reklamnega značaja. O karti sami
govori pohvalno kljub temu, da ni bila za njen tisk ob njegovi objavi
niti še sklenjena pogodba) in Carinthia od 27. maja 1843 (članek je
napisal dober poznavalec karte in slovenskega jezika, morda F'reyer
sam ali kdo., ki mu je bil zelo blizu, ker navaja vse značilnosti karte
in pravilnost slovenskega jezika). Drugo oznanilo je izšlo potem, ko je
bila karta natisnjena. Y njem je opis, cena in način naročanja odnosno
kupovanja. Razen v slovenskem jeziku tiskanega izvoda nam je ohranjen tudi rokopis zanj. Drug od drugega se vsebinsko, sicer ne razlikujeta, pač pa se vidi, da je bil prvotni osnutek, ki ni Freyerjev, pozneje
jezikovno in stilno popravljen. Celo naslov karte, ki se glasi v tiskanem naznanilu Obraz krajnske dežele, j e v rokopisu spremenjen v
Pregled krajnske. Zadnje naznanilo (3. oktober 1846) je v nemščini in
ga je-napisal Freyer. Navedena so vsa Freyerjeva dela: Karta Kranjske, Favna Kranjske ter Flora excursoria Carniolae et Carinthiae.
Po izidu celotne karte so izšli v Novicah trije od Freyerja podpisani
oglasi, ki priporočajo v kratkih besedah Obraz krajnske dežele, Abecedni imenik, Favno krajnske dežele in napovedano Flora excursoria
Carniolae et Carinthiae. Uradna Laibacher Zeitung je dvakrat priobčila
Kleinmayerjev oglas, s katerim sporoča prednairočnikom, da je zemljevid dotiskan.
Spor med Freyerjem in Miillerjem
Že v začetku razgovorov o karti j e bilo izneseno' finančno vprašanje. Po pogodbi pripada avtorju honorar (višina nam je neznana,
sam Freyer sicer pravi v nekem pismu brez datuma, da da karto na
razpolago brez posebnega honorarja, kar pa se ni zgodilo) in 25 brezplačnih izvodov, s katerimi razpolaga svobodno. Zato pa se je obvezal,
da bo preskrbe! do začetka tiska zadostno število prednaročnikov. Vse
druge obveznosti pogodbe prevzame na sebe založnik.
Dokler ni bila karta končana, finančna vprašanja niso povzročala
nesoglasij; pač pa je prišlo do njih v začetku leta 1847, in sicer verjetno
zaradi slabe prodaje. Müller ni hotel izplačati Freyerju ostanka honorarja (honorar je izplačeval postopoma iz denarja prednaročnin pri
Kleinmayerju), češ da je s prodajo svojih brezplačnih izvodov prednaročnikom kršil pogodbo. Freyer j e bil ogorčen. Z ostrimi besedami
je v celoti zanikal utemeljenost založnikovih obtožb (dobesedno pravi :
. . . was ich von Ihnen als renoniierten Ehrenmann nicht erwarte). Spor
se je vlekel dalje. Müller se je pritoževal nad veliko izgubo pri tisku
ter veliko škodo, ki j o je utrpel s tem, da so naročniki zadnje četrtine
le slabo plačevali. Bil je pripravljen prodati vso zalogo karte ter tehnične pripomočke za njen tisk.
Verjetno se je kot posledica finančnega spora pojavil takrat v časopisu Argo Müllerjev članek, ki ga lahko označimo za zelo netaktnega.
Freyerju odreka avtorstvo karte na podlagi navedb nekega Jelovška,
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češ da jo je izdelal v resnici uradnik katastra J. Geršina. Dozdevno naj
bi dobil Freyer manuskript od njegove vdove; vanj bi samo še vnesel
dekanijske in župnijske meje ter rudna nahajališča. Obtožba je težka
in neverjetna. Freyer, ki je bil vsekakor resen delavec, navaja povsod
vire, ki se jih je posluževal. Indirektno navaja tudi Geršinovo karto.
Pa ne samo to; iz zapiskov in pisem, v katerih lahko zasledujemo vsaj
delni potek nastanka karte, vidimo, da je le-ta njegovo delo. Y njegovo
obrambo ni v času, ko je še živel, nastopil nihče. Sele anonimni pisec -h
je v Laibacher Zeitung z dne 17. marca 1893 skušal z utemeljenim člankom doseči Freyerjevo rehabilitacijo. Po njegovih navedbah je Freyer
tik pred dokončnim izidom karte izvedel, da ima Geršinova vdova
manuskriptno karto novomeškega okraja, ki jo je izdelal njen pokojni
mož. Zaradi te karte se je Freyer obrnil na ženinega sorodnika Schindlerja v Moravski Trapavi, kjer je izvedel, da je karta v rokah Koletzkega iz Novega mesta. Geršinova karta, za katero ne vemo, če jo je
Freyer videl, bi mu mogla le malo služiti, ker obsega novomeški okraj
samo majhen del njegove karte, razen tega pa je bila Geršinova karta,
kakor pripominja pisec -h, izdelana popolnoma drugače kot Freyer jeva.
S temi navedbami je bilo dokazano, da je Müller prizadejal Freyerju
očitno' krivico.
Freyer po izdaji karte ves čas, ki ga je še prebil v Ljubljani do
svojega odhoda v Trst, ni prenehal z raziskavanji. Toda ker ni šlo več
za priprave za karto, Freyer ne opazuje več pokrajine toliko z očmi
geografa ali kartografa. Skoraj vsa njegova pozornost je odtlej posvečena botaniki, mineralogiji in geologiji. Iz te dobe je zlasti važna
obsežna mineraloška študija o Posavju, kamor je odšel za daljšo dobo
po naročilu z Dunaja. Obsežni tekst, ki je v rokopisu ohranjen v
Državnem arhivu Slovenije, je opremljen s številnimi skicami in geološkimi profili. To delo in vse ostale študije pa kažejo isto sliko: nikjer
ni več sledi o geografskih podatkih, kolikor pa Freyer opisuje pokrajino, stori to iz nujnosti zaradi ostalih navedb. Zdi se torej, da so
geografska vprašanja zanimala Freyerja samo kot avtorja karte. Zato
bi bilo napačno šteti Freyerja med geografske delavce. Karto je izdelal
kot prirodoslovec, saj pravi sam, da jo je namenil v dopolnilo za botanični študij in šele nato za javnost.
K a r t a . Za posamezne četrtine karte Kranjske so bili izdelani
posebni omoti s skrajšanim besedilom, ki se glasi v celoti: SpecialKarte des Herzogthums Krain herausgegeben und Seiner kaiserlichenköniglichen Majestät Ferdinand dem Ersten von Österreich, König von
Ungarn und Böhmen &. & in tiefster Ehrfurcht und Unterthänigkeit
gewidmet von Heinrich Freyer Magister Pharmaciae und Custos am
Landes Museum zu Laibach. Verlag der Kunsthandlung H. F. Müller
in Wien. Na spodnji desni in levi strani je grafično merilo v geografskih in poštnih miljah. Kraj tiskanja in letnica izdaje nista označena.
Naslovna stran je samo v nemščini.
Ob zgornjem robu karte (list 3) je skelet vseh šestnajstih listov.
V njem so vrisane deželne, okrajne in davčne meje ter nekateri največji kraji. List 8 ima tabelarični pregled davčnih okrajev po okrožjih
z navedbami površin v oralih. Legenda je dvojna. Prvo lahko imenu144
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jemo geografsko. Freyer prikaže s pomočjo terenske skice in s samostojnimi znaki glavno vsebino karte. Z drugo legendo na listu 5, kateri
je dal avtor naslov Fòsilije in montanistični znaki, hoče prikazati rude
in njihovo obdelavo.
Dosedanja literatura navaja, da znaša merilo karte, ki je v naslovu
podano samo grafično, 1 :115.000. Kot takšnega ga navaja že Wurzbach,
po katerem ga je verjetno povzel tudi Bo-hinec.40 Ker merilo ni na vsej
karti enako, se zdi na osnovi merjenj in računov, da je povprečno
merilo nekako 1 :113.500. Za točnost dela je značilno, da sta najzahodnejša točka Freyerjeve karte ob izviru Belega potoka (južno od Bele
peči) in najjužnejša v kolenu Kolpe (jugozahodno od Vinice) povsem
točno določena, le da je Freyerju služil za začetni meridian Ferro.
Karta je izdelana v petbarvnem kamnotisku na brezlesnem papirju.
Relief je prikazan z osen javo, pri kateri je risar zelo pazil, da bi jo
prilagodil različnemu terenu. V položnem hribovju ali gričevju, n. pr.
vzhodno od Ljubljane, ne nakaže ostrejših kontrastov, s čimer doseže
dober terenski prikaz. Obratno pa so strmine zèlo osenčene, kar vidimo
dobro na robovih kraških planot in v visokem gorovju (n. pr. na Nanosu
ali v Kamniških Alpah). Ravnine in široke doline ,so ostale v osnovni
barvi papirja.
V oro-grafskem pogledu je karta kopija generalštabne, kar se vidi
zelo jasno po črtah, ki ločijo ravne predele od višin in pa po poteku
slemen. Kopija pa ni vedno dovolj jasna, čemur so vzrok barve, ki naFreyerjevi karti meje mnogokje zabrišejo, medtem ko so pri generalštabni zaradi beločrnih kontrastov jasne.
Reke in potoki so povzeti po isti karti. Prerisavanje se zlasti dobro
vidi pri večjih rekah z rokavi, katerih število in smer se ujemajo.
Imena rek so navedena sicer slovensko, toda vedno s pridevkom Fluss
oziroma Bach. Vse Bistrice so- Feistritz.
V prometnem pogledu je karta zelo važna. V njej niso označene
samo ceste, ampak tudi kolovozi in celo nekatere steze, ki povezujejo
najmanjša naselja. Poštne postaje so v glavnih krajih in na nekaterih
križiščih. Železniška proga je vrisana s črno- črto do Ljubljane. Mostovi
in drugi prehodi preko rek niso vrisani.
Največja vrednost karte za nas je v velikem bogastvu najrazlične jših imen. V tem pogledu se jasno- vidi, da je Freyer sam izvršil
veliko delo s tem, da je sam nabral večino gradiva, ki ga je vnesel
v prerisano osnovo. Poudariti je treba, da je povsod označil kraj najprej s slovenskim imenom, kar je celo poudaril s pisavo in mu je šele
nato dodal nemško ime, bodisi svobodno ali v oklepaju. Kraji so vrisani zelo točno-; kjer ni sklenjenih naselij, ima karta znake tudi za
majhne vasi in za samotne kmetije, za katere so zabeležena tudi imena.
V kolikšne potankosti je šel Freyer pri zbiranju materiala, vidimo
pri planinah. Če primerjamo glede lege planin Freyerjevo- karto z današnjimi kartami planin,41 ugotovimo, da se ne ujemajo samo imena,
ampak tudi njihov položaj, ka-r govori o avtorjevi natančnosti, posebno
Cit. pod 2 in 3.
A. Melik, Planine v Julijskih Alpah, karte v prilogi; B-Jordan, Planine
v Karavankah, karta40

41
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če pomislimo, da so sedanje karte rezultat podrobnih znanstvenih študij.
Klek (isto), Kranjska dolina (Krajnska dolina), Javomik (isto), Konjščica (Kojnshiza), Lipanca (Lipanza) so primeri samo s področja Pokljuke, imamo pa jih še na mnogih mestih Julijskih Alp. Tudi po drugih
gorovjih so planine označene, toda v veliko manjšem številu. Lokacija
je tudi tu natančna. Vzrok, da imamo v Julijskih Alpah vrisanih več
planin kot kje drugje, je verjetno v tem, da j e te kraje Freyer bolje
poznal, saj jih je po lastnih navedbah prehodil večkrat. Ker označb
za planine ni mogel dobiti v nobenem takratnem viru, j e bil navezan
popolnoma na lastne zapiske in izpraševanja.
Rudna nahajališča so označena s številnimi znaki. Y celoti jih je 44;
vsaka ruda pa tudi najneznatnejša ima svoj poseben znak. Karta je
prav zaradi velikega števila znakov v tem pogledu težko čitljiva, kljub
temu so zelo koristni, ker so avtentični, saj jih j e Freyer zbral na
terenu. Le največja je našel že v virih.
Ce promotrimo karto kot celoto, smemo reči, da se ne odlikuje
samo po velikem vsebinskem bogastvu, ampak tudi po veliki natančnosti. Smatrati j o smemo upravičeno za najboljšo karto starejše slovenske kartografije.

H. K. FREYER ET SA CARTE DE LA CARNIOLE
Vladimir

Leban

Le conservateur de musée H. K. Freyer (1802—1866) est mieux connu pour
ses travaux d'histoire naturelle que pour ceux de géographie et de cartographie. Il nous a laissé de nombreux cahiers de notes, prises lors de ses
fréquents voyages, surtout sur le territoire de l'ancienne province de Carniole.
Certaines de ces notes sont très intéressantes du point de vue géographique.
Ressentant lors de ses voyages cruellement le manque d'une bonne carte géographique, il entreprit d'en établir une pour son propre usage. En 1842 cependant, il se décida, sur l'avis de ses amis, à compléter cette carte et à la publier.
Cette carte qui représente le plus beau travail de l'ancienne cartographie
slovène, est composée de 16 feuilles et établie à l'échelle 1 : 113, 500. On en
commença l'impression en 1843, chez Müller à Vienne, et ce travail fut terminé
en 1846.
En ressemblant les matériaux pour sa carte, l'auteur s'est servi de ses
notes de voyage et de sources diverses (carte de la Carniole de Florjančič,
Valvasor, carte de l'Autriche de l'état-major, informations officielles, renseignements des particuliers, etc.). Freyer dans ce travail fait preuve d'un grand sens
critique et il compare toutes ses sources entre elles. En ce qui concerne l'orographie, la carte est une copie de la carte de l'état-major autrichien, qui lui
a servi de modèle aussi pour le réseau hydrographique. Les routes sont dessinées selon les corrections de Freyer. Quant aux gisements de minéraux, il se
sert des informations officielles. Cette carte est particulièrement précieuse
en raison de sa nomenclature slovène très riche que Freyer a puisé dans les
sources les plus diverses, et en premier lieu dans l'usage du peuple.
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