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cronehemans åker och engh medh sin retta quantitet och 
qualitet. Effter H. K. May:tz instruction affhmätit och cal- 
culerat anno 1640 och 1641 aff Mårten Cristersson. Re- 
uiderat aff Thomas Christersson.»
Title page of the geometrical cadastral register AS.
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Förord

Med dagens snabba förändring av odlingsland
skap och bebyggelsemiljö följer ökade krav på 
dokumentation och bevarandeinsatser. Kultur
miljövårdens organ skall se till att sådana verk
samheter håller hög kvalitet. De har därmed ett 
ansvar för att ta fram och förmedla kunskap som 
ger bättre möjligheter att avläsa landskapets his
toria och uppfatta dess kvaliteter. I arbetet med 
detta visar sig de äldre lantmäterikartorna vara 
en utomordentligt värdefull källa. Hittills har 
dock det rika kartmaterialet inte nyttjats särskilt 
flitigt i det antikvariska arbetet.

Inom dåvarande kulturminnesbyrån vid riks
antikvarieämbetet påbörjades 1986 en metodstu
die med arbetsnamnet »Sveriges äldre lantmäte
rikartor och deras användning inom kulturmin
nesvården». Studien har i första hand inriktats 
på att skaffa en överblick över kartbeståndet i 
olika arkiv, att identifiera och analysera för kul
turmiljövården viktiga landskapselement och 
strukturer i de äldre kartorna och att finna lämp
liga metoder för att överföra denna information 
till moderna kartor via särskilda kartöverlägg.

Förste antikvarien Clas Toliin har svarat för 
studien, som till sin huvuddel utfördes 1987, 
med stöd av en referensgrupp med representan
ter för kulturgeografiska institutionen vid 
Stockholms universitet, lantmäteriverket, kul

turmiljövårdens regionala organisation och riks
antikvarieämbetets olika sakområden. Arbetet 
har hela tiden skett i nära samverkan med kul
turgeografiska institutionen som lämnat värde
full hjälp, t. ex. som arrangör av kurser i land
skapstolkning med användning av äldre kartor, 
riktade till bl. a. handläggare inom kultur
miljövården.

Vi har på riksantikvarieämbetet ansett det 
viktigt att publicera Clas Tollins rapport och att 
illustrera skriften rikligt med olika slags origi
nalkartor. Vi tror att boken skall bli till nytta i 
kul tur miljövårdens arbete och ser fördelarna av 
att använda en enhetlig metodik när man ut
nyttjar det äldre kartmaterialet för dokumenta
tion och bevarandeplanering, en metodik som 
ger jämförbara resultat. Vidare hoppas vi att bo
ken kan tjäna som kurslitteratur på olika utbild
ningslinjer med antikvarisk inriktning vid uni
versitet och högskolor och att den kommer till 
användning inom hembygdsforskningen och 
blir till glädje för en kulturhistoriskt och geo
grafiskt intresserad allmänhet.

Evald Gustafsson 
Overantikvarie

7



Introduction

Recent years have brought a steadily growing 
need for understanding of and research into the 
historical content of the landscape. This applies 
not least to conservation of the historical heri
tage in the landscape. Thus the responsibilities 
and activities of the Central Board of National 
Antiquities have expanded considerably.

Scientific data are thus needed which take in 
the whole of the landscape and can elucidate 
earlier spatial organisation and cultivation prac
tices. The old cadastral maps, with their im
mense fund of spatial information, are the source 
of knowledge providing the key to reconstruc
tion, description, understanding and evaluation 
of the historic content of today’s landscape. 
With the aid of the large-scale maps, the appear
ance of the Swedish landscape 200 years ago can 
be presented in great detail. For large parts of 
Sweden, this reconstruction can be pushed 150 
years further back in time.

Using this source material has not been easy, 
however. For one thing, there has been the 
long-felt absence of a good, lucid description of 
the maps and their contents, and then there has 
been the lack of applied methods. Maps and

Mapping, the first volume of the National Atlas 
of Sweden, has gone some way towards chang
ing this situation. (Maps and Mapping. National 
Atlas of Sweden 1990. English version.)

The present publication can be termed an ad
junct to the National Atlas, with a more distinct 
focus on the earlier historical maps and their use, 
above all in conservation of the man-made land
scape and in studies of the history of human 
settlement.

This account is to a great extent based on the 
illustrations. The immensely varied content of 
the maps is shown by reproducing various details 
from them. There are also examples to be found 
here of earlier maps being modified for special 
applications.

Chapter 1 presents the appearance and content 
of early maps of various kinds. Chapter 2 de
scribes the main archives where maps are to be 
found. Chapter 3 presents a method for applying 
relevant information from the maps to the inter
pretation, analysis and valuation of the present- 
day landscape. Chapter 4 is a collection of exam
ples showing how survey maps have been used 
for purposes of planning and preservation.
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Inledning

Under senare år har behovet av forståelse för 
landskapets historiska innehåll och kraven på 
forskning kring detta blivit allt större. Det gäl
ler inte minst kulturmiljövården, vars ansvars
område och verksamhetsfält har vidgats betyd
ligt under senare år.

I samband med att kulturmiljövården blev en 
integrerad del i den moderna samhällsplanering
en, från och med 1970-talets mitt, räckte dess 
traditionella kunskapsunderlag, i form av forn
minnesinventering och byggnadsinventeringar, 
inte längre till. Dessa inventeringar var ju 
främst inriktade mot solitärer och punktobjekt. 
Därför igångsattes ett ambitiöst arbete med att 
framställa mer heltäckande kulturmiljöprogram 
för landets län och kommuner, där även land
skapet i sig, med dess historiska innehåll, skulle 
behandlas.

Samtidigt pågick en utveckling som innebar 
att fornlämningsbegreppet vidgades till att om
fatta de fysiska lämningarna av arbete och liv, i 
form av boplatser, fossila odlingsspår, anlägg
ningar och konstruktioner från olika närings
fång. Fornminnesinventeringens strävan efter 
en helhetssyn, vad gäller det förhistoriska land
skapet, är dock svår att uppnå med de gängse in- 
venteringsmetoderna.

Intresset för landskapet blir också påtagligt 
genom den omvandling som det svenska jord
bruket genomgår. I och med jordbrukssubven-

tionernas avskaffande kommer stora delar av 
odlingslandskapet att läggas igen eller få annan 
användning. För att bevara de värdefullaste de
larna har statsmakterna avsatt ganska stora be
lopp. Det saknas dock inventeringar, och i stor 
utsträckning också metoder, för att från natur- 
och kulturmiljösynpunkt prioritera de mest vär
defulla och innehållsrika landskapen.

I geografisk och bebyggelsehistorisk forsk
ning finns sedan lång tid en inriktning mot att 
mer betona funktioner och samband i det äldre 
agrarsamhället än att beskriva de enskilda del
elementens fördelning över en undersöknings- 
yta. Frågor kring hur jordbruket praktiskt orga
niserades, liksom samspelet mellan olika mark
slag, inklusive energibalanser och ekologiska 
förhållanden, har varit grunden för flera forsk
ningsprojekt. Andra undersökningar behandlar 
förhållandet mellan olika typer av ägande och 
besittningsrätter, teknik och samhällsstruktur, 
samt de fysiska uttryck detta kan ta sig. För den
na forskning är ofta en rekonstruktion av det 
äldre landskapet en nödvändighet.

Det behövs således kunskapsunderlag som 
omfattar hela landskapet och som kan klarlägga 
tidigare rumslig organisation och hävd. Lantmä
terikartorna med sin mycket stora mängd av lä- 
gesbunden information är nyckeln till att kunna 
rekonstruera, beskriva, förstå och värdera det 
historiska innehållet i dagens landskap. Med
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hjälp av de storskaliga lantmäterikartorna kan 
det svenska landskapet, som det såg ut för 200 år 
sedan, tecknas med hög detaljeringsgrad. För 
stora delar av landet kan rekonstruktionen föras 
ytterligare 150 år tillbaka i tiden.

Det har dock inte varit lätt att använda detta 
källmaterial. Länge har det fattats en bra och 
lättillgänglig beskrivning av kartorna och dess 
innehåll, och det har saknats metoder för till- 
lämpning. Nationalatlasens första band, Sveriges 
kartor, har delvis ändrat på denna situation. I at- 
lasen finns en förnämlig genomgång av olika 
gamla och nya kartor med utmärkta illustratio
ner och en rad uppsatser om kartornas innehåll, 
tillkomst och användningsområden. Föreliggan
de skrift kan ses som en komplettering till na- 
tionalatlasen med en tydligare inriktning på de 
äldre historiska kartorna och dess användning 
inom främst kulturmiljövård och bebyggelsehis
toria.

I kapitel 1 presenteras olika slags äldre lant
mäterikartor till utseende och innehåll. Kapitel

2 redogör för de viktigaste arkiven som innehål
ler kartor. Kapitel 3 presenterar en metod för att 
överföra relevant information från kartorna för 
tolkning, analys och värdering av dagens land
skap. Kapitel 4 utgör en exempelsamling på hur 
lantmäterikartor har använts inom planering 
och bevarandearbete.

Avfotograferingen av kartorna har till största 
delen utförts av FFåkan Eriksson, Lantmäteriver
ket, kartorna fig. 4, 24 och 26 har ritats av Ulf 
Jansson, kulturgeografiska institutionen, Stock
holms universitet, som också tagit fram visst 
underlagsmaterial. För vidareutveckling av me
toden med historiska kartöverlägg och dess till- 
lämpning i forskning och planering har viktiga 
bidrag kommit från Mats Widgren, kulturgeo
grafiska institutionen, Stockholms universitet 
och Elisabeth Essen, länsstyrelsen i Stockholm. 
Ett varmt tack riktas till personalen vid lantmä
teriverkets forskningsarkiv i Gävle, som på 
många sätt stött och underlättat arbetet.
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1. Sveriges äldre kartor

Med äldre kartor menas i detta sammanhang 
kartor som är tillkomna före år 1900, men se
kelskiftet 1900 är ingen skarp gräns. Av olika 
skäl kan vissa kartor efter år 1900 vara värdeful
la för kulturmiljöarbetet, det finns också en stor 
mängd kartor från 1800-talets slut som inte är 
speciellt intressanta i detta avseende. Tyngd
punkten i redovisningen ligger på de handritade 
äldre kartorna.

Lantmäterikartorna kan grovt delas in i små- 
skaliga och storskaliga kartor. De småskaliga el
ler geografiska kartorna beskriver ett större 
landskapsavsnitt och är därför i allmänhet mind
re detaljerade än de storskaliga eller geometris
ka. Med storskaliga kartor menas i detta sam
manhang kartor vars skala inte är mindre än 
1:8 000. Dessa kartor beskriver oftast en gård, 
en by eller en grupp av byar. De storskaliga kar
torna är i regel detaljrika och innehåller en 
mängd information om topografiska, juridiska 
och ekonomiska företeelser.

Äldre geometriska kartor

Den systematiska kartläggningen av Sverige 
fick sitt definitiva genombrott år 1628 i och 
med att en statlig lantmäteriverksamhet inrätta
des. Till förste chef utsågs Anders Bure, år 1624 
adlad Bureus. Andreas Bureus tillhörde en känd

släkt som gjorde viktiga insatser för svensk kul
tur och vetenskap under stormaktstiden. Ku
sinen Johannes Bureus var t. ex. lärare åt Gustav 
II Adolf och blev sedermera riksantikvarie.

Redan i böljan av 1630-talet började de första 
storskaliga (geometriska) kartorna av byar och 
gårdar att levereras in till Räkningekammaren 
(dvs. Kammarkollegiet) i Stockholm. Kartorna 
ordnades efter by, socken och härad och bands 
in i s.k. geometriska jordeböcker. Ofta kartera
des hela socknar och härader, men ibland endast 
vissa jordnaturer, framför allt skattehemmanen. 
Ibland gällde karteringen endast en speciell 
hemmanstyp, t. ex. prästgårdarna i ett visst om
råde. Det är därför svårt att direkt avgöra vilka 
gårdar och byar som har en tidig geometrisk 
karta.

Utöver den statliga verksamheten lät vissa 
större jordägare genomföra egna karteringar 
över sina gods. Det finns således omfattande en
skilda geometriska jordeböcker över t. ex. Berg- 
kvaragodset i Småland och Sturefors i Östergöt
land.

Arbetet gick raskt framåt och omkring år 
1650 hade flera tusen byar och enstaka hemman 
karterats. Därefter följde ett cirka trettioårigt 
uppehåll i arbetet med de storskaliga kartorna 
medan lantmäteriets resurser i stället inriktades 
på småskaliga geografiska kartor över härader, 
län och landskap.1

Beteckningen geometriska jordeböcker anty
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der att det fanns fiskala och kamerala utgångs
punkter för karteringen. De tidiga kartorna be
nämns ibland också felaktigt skattläggningskar- 
tor. Syftet bakom de äldsta geometriska kartorna 
var emellertid snarare ekonomiskt än kameralt. 
Kronan ville med karteringen få ett bättre grepp 
om landets tillgångar, främst då jordbrukets re
surser. I förlängningen fanns också en förhopp
ning om att uppgifterna i kartorna skulle kunna 
användas för åtgärder för att höja lantbrukets av
kastning.2

De geometriska kartornas innehåll och utse
ende reglerades i en rad myndighetsinstruk- 
tioner mellan åren 1628 och 1643. Instruktion 
nerna skiljer sig åt bara i detaljer och i stort sett 
utgör den första generationen geometriska kar
tor en förhållandevis enhetlig grupp. 1630-ta- 
lets lantmäteriinstruktioner innehåller framför 
allt regler för hur inägomarken, dvs. åker och 
äng, ska beskrivas. Skrivningarna är konkreta 
och praktiskt inriktade. Så snart jorden blev bar 
på våren skulle lantmätarna avmäta byns ägor i 
åker och äng. För åkerns del skulle de anteckna 
om jorden bestod av svartmylla, lerjord, sand
jord eller mojord, liksom om åkern var brukad 
eller obrukad. För den obrukade åkern (ödes
åkern) skulle noteras om den var tjänlig att in
hägnas och åter tas i bruk. Ängarnas beskaffen
het skulle också antecknas, framför allt skildes 
mellan den sanka sidvallsängen och den torra 
hårdvallsängen. Vidare skulle en bedömning 
göras om ängens avkastning vid medelmåttig 
gräsväxt. Ängens avkastning mättes i lass hö per 
tunnland.

På kartorna ritades även hägnader (gärdesgår- 
dar) och bygränser in, liksom gårds- och bytom
ter där bebyggelsens läge markerades med en 
hussymbol. Slutresultatet blev en karta över 
byns inägomark och i förekommande fall un
derliggande torp, utängar och urfjällar (dvs.

åkerstycken som var belägna i en annan bys 
åkergärde). I en tillhörande textbeskrivning no
terades data om odlingsförhållandena, t. ex. det 
årliga utsädet av spannmål angivet i tunnor 
(motsvarande ytmåttet tunnland) och den upp
skattade avkastningen av hö. Därutöver angavs 
en del kamerala uppgifter om hemmanens stor
lek och jordnatur samt i förekommande fall de
ras byamål (andel av byn) och fasta jordskatter. 
Betesmarkens kvalitet, liksom utmarkens be
stånd av timmerskog och gärdselvirke notera
des. Slutligen antecknades om det fanns kvarn
platser, fisken eller några andra nyttigheter som 
hörde till byn.3

Instruktionerna från 1600-talet innehöll även 
bestämmelser om att lantmätarna skulle ta hän
syn till bönderna och den växande grödan i sitt 
fältarbete. Lantmätarna skulle sålunda observera 
årstiderna så att de arbetade på sädesgärdet (dvs. 
den besådda åkern) endast medan säden stod 
grön. När den blev högre och började gå i ax 
skulle lantmätaren överge sädesgärdet och i stäl
let ta sig an trädesgärdet eller ängarna, för att 
»allmogen inte skulle besvära sig över att skada 
sker genom sädens förtrampande». Stycket av
slutas med en allmän uppmaning till lantmätar
na att »... de ock på allt annat sätt med största 
fog, diskretion och saktmod med bönderna um
gås skola, så att de (bönderna) icke till någon 
ovilja eller obestånd blifva föranledda.»4

År 1643 förtydligades kravet på hänsyn till 
den växande grödan genom att lantmätaren 
uppmanades att vänta med karteringen av sädes
gärdet till dess skörden var avslutad. När det 
gällde det egna uppförandet framhölls att »... 
Han (lantmätaren) skall och veta bland annat sin 
plikt vara, att... med största fog, diskretion och 
saktmodighet, utan pock och snork med bonden 
umgås,... samt att icke fästa afseende på sin 
egenfördel och privat nyttas befrämjande.»5
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Fig. 2. Geometrisk karta över Ribby, Västerhaninge socken, 
Södermanland, 1638, Sven Månsson. Geom. j.b. C6:66.

På de äldsta geometriska kartorna är åkrarna markerade 
med en sgraffering av horisontella bruna tuschstreck som 
liknar stiliserade fåror. Ängen, litt. H, utmärks med parallel
la rader av grässtreck och har även trädtecken, vilket visar 
att hårdvallsängen ofta var beskogad. De kraftiga mörka 
strecken i åkern är sannolikt diken. Litt. O är frälsegården 
och litt. K är skattegården. Hägnaderna redovisas som stili
serade trägärdesgårdar.

In the oldest geometrical maps, the fields are hatched with horizon
tal brown ink strokes resembling stylised furrows. The pasture, H, 
is marked by parallel lines of grass strokes and also has tree signs, 
showing that the dry-land hay meadow was often wooded. The 
thick dark lines in the arable field are probably ditches. O is the 
farm belonging to a member of the nobility and K the freeholder’s 
farm. The bounderies are presented as stylised wooden fences.
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Kartornas utseende

Enligt 1636 års instruktion skulle åkrarna färg
läggas med grå färg, ängar och lindor med grön, 
mossar med gul, gärdesgårdar med svart, sjöar i 
kanten med ljusblå, bäckar och strömmar något 
mörkare blå, rågångar (gränser) med röd, skogar 
med mörkgrön och stenbackar med vit färg.6

Kartorna ritades på gott linnepapper, men 
med tiden har en viss papperskrympning skett. 
Denna uppgår dock endast till en eller ett par 
procent.

Skalan i de geometriska jordeböckerna är of
tast 1: 5 000 för de äldre kartorna och 1:4 000 
för de yngre, men även skalorna 1:3 333,
1: 2 500, 1:2 000 och 1:1 000 förekommer. 
Kartskalan var således redan från början ett ut
tryck för decimaltänkande, trots att de äldre 
längdmåtten normalt hade helt andra grunder 
för underindelningar. Som exempel kan nämnas 
att en gammal svensk mil motsvarande 18 000 
alnar, en stång bestod av fem alnar och en famn 
av tre alnar och en aln bestod i sin tur av två 
fot.7

Skalstocken motsvarade i regel 1 000 alnar 
och hade tvärstreck för varje 100-tal. På grund 
av olikhet i papperskrympning kan längden på 
skalstocken variera något, men i stort sett gäller 
följande:

På kartor där 1 000 alnar motsvarar
17.8 cm är skalan 1:3 333
14.8 cm är skalan 1:4 000
11.8 cm är skalan 1: 5 000 
7,4 cm är skalan 1:8 000 
5,9 cm är skalan 1:10000.

Observera att skalan ibland anges i fot efter för
hållandet att en aln är lika med två fot.

T v k-sdT l - r--.- T
y/ i'X ti a t.

Fig. 3. Skalstock, LMV L32-2:1.
Som utgångspunkt för längdmätningen har lantmätaren 

haft Rydaholmsalnen eller, som den senare kom att kallas, 
Stockholmsalnen om 59,3 cm. Man kan därför lätt avgöra 
skalan på en äldre karta genom att mäta längden på skalstoc
ken.

The surveyor has measured lengths by the Rydaholm ell or, as it la
ter came to be called, the Stockholm ell, equalling 59.3 cm, and so 
the scale of an old map is easily determined by measuring the length 
of the scale.

Hjälpmedel vid tolkning

Den bästa sammanställningen av äldre svenska 
mått är Sam Owen Janssons Måttordbok, utgi
ven av Nordiska Museet 1950.8 Ur denna har 
nedanstående uppgifter hämtats.

Genom 1665 års plakat om mått och vikt re
glerades det svenska mått- och viktsystemet var
igenom också en större enhetlighet erhölls mel
lan rikets olika delar. För perioden 1665-1855 
gällde följande måttenheter för längd och yta.

Längdmått
1 mil = 18 000 alnar (10 689 meter)
1 famn = 3 alnar (1,78 meter)
1 aln = 2 fot (59,38 cm)

Ytmått
1 tunnland = 32 kappland (4 936 kvadratmeter) 
1 kappland = 1 750 kvadratfot (154,3 kvadrat
meter)
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Är 1855 utfärdades en ny förordning som bl. a. 
genomförde decimalsystemet, utom för milen.

Längdmått
1 mil = 36000 fot 
1 rev = 10 stänger (29,69 meter)
1 stång =10 fot (2,97 meter)

Ytmått
1 kvadratrev =100 kvadratstänger (881,5 kvad
ratmeter)
1 kvadratstång = 100 kvadratfot (8,815 kvad
ratmeter)

År 1881 infördes metersystemet vid lantmäteri- 
förrättningar.

Fig. 4. Dc äldre geometriska kartornas täckningsgrad. Efter 
Arrhenius 1945.

De 65 äldre geometriska jordeböckerna täcker inte hela 
Sverige. Vissa landsdelar är väl försedda med dessa kartor 
medan andra knappast har några alls. Förutom i de tidigare 
danska och norska landskapen saknas kartor för stora delar 
av Dalarna och Norrland. Luckor i karteringen finns också i 
västra Uppland, trakten kring Linköping, södra, västra och 
centrala delarna av Småland, västra Västergötland, östra 
Värmland och västra Närke. För Småland och Östergötland 
finns dock enstaka enskilda jordeböckcr som delvis komplet
terar de statliga jordeböckerna. Observera att täckningsgra
den är långt ifrån hundraprocentig i de sgrafferade område
na.
The 65 early geometrical cadastral register, i.e. maps from the 
1640s, do not cover the whole of Sweden. Some parts of the country 
are amply covered hy maps of this kind, while others are hardly re
ferred to at all. In addition to the provinces formerly belonging to 
Denmark and Norway, maps are lacking for extensive areas of Da
larna and Norrland.
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I de äldre kartorna finns ofta uppgifter om 
ängarnas avkastning av hö. Höet mäts i lass, ett 
viktmått som kunde variera. Ett sommarlass hö 
har på vissa håll ansetts väga 25 skålpund eller 
212 kilo, medan ett vinterlass vägde dubbelt så 
mycket. Höet kunde också anges i rymdmåttet 
parm eller palm. Enligt 1688 års lantmäteriin- 
struktion skulle parmen vara en kubikfamn (27 
kubikalnar), motsvarande 5,65 kubikmeter. Det 
förekom också större parmmått.

Andra hjälpmedel när det gäller att tyda kar
tornas skriftliga innehåll är handböcker i äldre 
handstilar. Ett bra hjälpmedel är också Rietz 
dialektordbok, som innehåller en hel del äldre 
och dialektala ord över framför allt olika typer 
av markslag som lantmätarna tar upp och använ
der i sina kartbeskrivningar.

Kartorna innehåller viktiga agrarhistoriska 
uppgifter om hur marken var organiserad och 
brukad vid tidpunkten för kartornas upprättan
de, t. ex. markslagens inbördes storlek och ar
rondering, eventuell förekomst av diken och 
gärdesgårdar m. m. Kartorna avspeglar sannolikt 
ofta även mycket om betydligt äldre förhållan
den. Så har t. ex. gårdstomter och delar av häg- 
nadssystemet ofta lång kontinuitet bakåt, ibland 
ända till förhistorisk tid. Förekomst av hägna- 
der, vallar, stenrösen och andra odlingshinder 
kan t. ex. vara indikationer på gravfält eller and
ra fornlämningar.

En stor del av första omgångens geometriska 
kartor upprättades före stormaktstidens säteri
bildning då avhysning av äldre byar ägde rum. 
Detta innebär att de utgör ett viktigt källmateri
al för att komma åt läget för dessa försvunna 
byar.

De äldre geometriska jordeböckerna finns 
förtecknade i Svenska Lantmäteriet II, bilaga 6, 
s. 484-487. Listan redovisar geometriska jorde- 
böcker som upprättades mellan åren 1634 och

1652. Jordeboken M 1 från Hälsingland inne
håller även kartor från omkring år 1670. Se 
även kartan fig. 4 i denna skrift.

Yngre geometriska kartor

När fredligare förhållanden inträdde efter Karl 
XI :s danska krig ändrades ånyo inriktningen för 
lantmäteriverksamheten. På 1680- och 1690-ta- 
len satte den geometriska kartläggningen fart 
igen. Orsaken till detta var dels reduktionen, 
dels avsaknaden av storskaliga kartor i de under 
1600-talet erövrade provinserna Skåne, Halland, 
Blekinge, Bohuslän, Jämtland, Härjedalen och 
Gotland. Ar 1688 utgavs en ny omfattande in
struktion i 20 punkter för den storskaliga karte
ringen.9 Det senare 1600-talets karteringar gäll
de ofta byteshemman, dvs. före detta frälsegår- 
dar som kronan bytt till sig i samband med re
duktionen. För att erhålla en korrekt bedöm
ning av hemmanens tillstånd genomfördes där
för ofta geometriska karteringar. I byar med 
blandad jordnatur karterades endast de aktuella 
byteshemmanen och inte byn i sin helhet. Även 
när endast delar av en by karterades erhölls ofta 
en bild av hägnadssystemet och de karterade 
gårdarnas tegar i åker- och ängsgärden, varför 
man också i dessa fall kan få reda på om det fö
rekom ägoblandning eller om det rådde särägo- 
system m. m. Många av de yngre geometriska 
kartorna ordnades också efter socken och härad 
och bands in på samma sätt som de äldre kartor
na. Detta skedde emellertid inte konsekvent och 
en stor del av dessa kartor förvaras som lösa blad 
i olika arkiv. De geometriska jordeböckerna är 
sålunda av två olika slag, men normalt brukar 
man med denna term syfta på den äldre genera
tionen geometriska kartor.
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Late 17 th century map of ancient monuments.Fig. 5. Geometrisk avmätning av lämningar efter »staden» 

Vetlanda m. m., Vetlanda socken, Småland, 1693, J.P.S.
Duke. LMV El 23-57:1.

Rubriken till denna fornminneskarta från 1600-talets slut 
lyder: »Jönckiöpingz lähn, Östra härad, Hwctlanda och 
Näsby sockner, angående dhc monumenter och ruder som 
nu förtijden igien kunna finnas efter staden Hwitala, så vähl 
som een myckenheet av ättehögar och några runsteenar 
dheslijkest Hultaby slott medh dhes bcskaffwenheetcr.»
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En ovanlig och ganska udda karta i sitt slag är 
den i Småland verksamme lantmätaren Jonas 
Dukers karta över Vetlanda socken i skala 
1: 5 000 från år 1693.

Syftet med upprättandet av denna karta var 
kulturhistoriskt. Visserligen redovisas gårdar, 
vägar, sjöar och vattendrag, men framför allt 
karterades fornlämningar av olika slag. Här 
finns gravfält där de enskilda gravarna är nog
grant återgivna som högar och treuddar. Solitä
rer i form av monumentala gravrösen och run
stenar har också registrerats, liksom mer svårtol
kade lämningar. Vid Norrasjöns strand syns res
terna av det på 1360-talet förstörda Hultaby 
slott som var sätesgård för den svenske stor
mannen och jarlen av Orkneyöarna Erengisle 
Sunesson (Båt). En liknande karta från samma 
tid finns över Skatelöv i Kronobergs län där det 
mytiska bråvallaslaget förmodades ha ägt rum.

Fig. 6. Geometrisk avmätning av Grålös by, Skee socken, 
Bohuslän, 1728, D. Falk. LMV N97-32: 1.

Av denna karta framgår hur åkern var uppdelad före de 
stora skiftena. Varje teg på åkergärdet är särskilt uppmätt. 
Siffrorna på tegarna hänvisar till ägargården. De långsmala 
tegarna var förmodligen praktiska för sin tids jordbruk. Går
darna har sin åker i ägoblandning i ett oregelbundet tegskif
te. De mörkare partierna utgör äng. Bergen är avgränsade 
med repliknande figurer.
This map shows how the arable field was divided before the enclo
sures. Every strip of the common field has been separately measured. 
The figures on the strips refer to proprietary farmsteads. The long, 
narrow strips were presumably convenient for the agriculture of the 
time. The strips belonging to the various farmsteads are irregularly 
distributed. The darker areas are pasture land. The mountains are 
delimited with rope-like figures.

Geometriska kartor 1700-1750

Tegkartor, örtugdelningar, ägomätningar, 
arealavmätni nga r

Från och med 1600-talets slut upphörde fram
ställningen av inbundna geometriska j ordeböc- 
ker. För åtskilliga gårdar och byar upprättades 
dock även fortsättningsvis s. k. geometriska kar
tor. Det fanns flera olika skäl till denna karte
ring. Vanligen var orsaken tvister inom eller 
mellan byar eller oklarheter om vad vissa gårdar 
hade för åkerinnehav eller avkastning. Ofta var 
kronogårdar inblandade i dessa sammanhang.

Tegkartorna innehåller ofta synnerligen vär
defull information om t. ex. odlingssystem eller 
om hur åkern var fördelad mellan olika gårdar. 
Ofta karterades inte bara inägomarken utan 
byns hela areal, varför uppgifter erhålls även om 
utmarken med dess vegetation och nyttigheter.

Kartor av detta slag har varierande utseende. 
Hägnaderna markerades i regel av de traditio
nella svarta linjerna med tvärställda korta 
dubbelstreck. Stiliserade stengärdesgårdar före
kommer också ibland. Gårdstomter och torp 
markerades med husschabloner, ibland med oli
ka storlek beroende på vilken bebyggelse som 
åsyftades.
Ibland gällde husbeteckningarna kamerala går
dar, ibland de faktiska gårdsbruken.

Åkrarna målades oftast i grå färg, men kunde 
också vara gula, bruna eller rosa. De olika fär
gerna användes t. ex. för att skilja olika utsädes- 
årgångar i två- eller tresädes byar. Den gröna 
färgen reserverades i allmänhet för ängsmarken. 
Bärande skogar, dvs. skogar av ek och bok, ut
märktes ibland särskilt med lövträdssymboler. 
Berg och impediment framställdes på olika sätt, 
beroende på vilken lantmätare som hade ritat
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Fig. 7. Geometrisk avmätning av Klasentorps by, Slätthögs 
socken, Småland, 1735, Jöran Hoff. LMV F63-25:1.

Soldattorpen är utmärkta med röda punkter och en stilise
rad pik. Utmarken i väster, Sävedalen, beskrivs som kärr
aktig mark, bevuxen med gran- och enbuskar. Små åker- 
vretar och beteshagar är noga utmärkta. I bäcken finns två 
små kvarnar. Notera grinden där vägen passerar hägnaden 
till inägomarken.

The soldier’s cottage is marked by red dots and a stylised pike. The 
common pastures to the west, Sävedalen, are described as swampy 
land with spruce and juniper undergrowth. Small clearings and 
grazing enclosures are carefully marked. There are two small mills 
in the stream. Note the gate where the highway passes the barrier 
enclosing the fields.
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Fig. 8. Geometrisk karta över Oppnora by, Geringe socken, 
Halland, 1712, J. Söderling. LMV M16-22:1.

Endast gården litt a:s åker och ängstegar karterades (Per 
Hanssonsgården). Gårdens tegar är oregelbundet utspridda 
över inägomarken. Därutöver har bytomten med de tio går
darna ritats ut. Trots den stiliserade återgivningen framgår 
tydligt att det rör sig om fritt grupperade, kringbyggda går
dar. Mot utmarken i söder och öster finns kalvhagar och kål
gårdar, inhägnade med stengärdesgårdar.

Only the arable land and meadows belonging to homestead A (Per 
Hanson’s) were charted. The farmstead’s strips are irregularly scat
tered throughout the field. The hamlet site with the ten farmsteads 
is also shown. In spite of the stylisation, this is clearly a free con
stellation of farmsteads, each with buildings, joined together, on all 
sides. Facing the common grazings to south and east are calf pad- 
docks and vegetable gardens, enclosed by stone walls.

kartan. Det vanligaste var dock stiliserade berg i 
grå färg.

Genom att analysera de tidiga 1700-talskar- 
torna kan man erhålla värdefull bebyggelsehis
torisk information som många gånger enbart 
finns bevarad i dessa kartor. Viktiga frågor i des
sa sammanhang är t. ex. byarnas ursprung och 
uppkomst eller om hur bebyggelsemönstret för
ändrades mellan förhistorisk och historisk tid.

Många gånger har lantmätaren dessutom gjort 
en skriftlig utredning om speciella problem och 
förhållanden i den karterade byn. Skalan är i re
gel 1:4 000. Geometriska tegkartor finns sprid
da över stora delar av landet, men täcker sällan 
några större sammanhängande områden. Kar
torna innehåller ofta vinkelfel och kan därför 
vara svåra att rektifiera mot moderna kartor.
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Skifteskartor

Storskifteskartor (1749) 1757-1820-tal

Fram till 1700-talets mitt gällde i princip det 
medeltida solskiftet. Ännu i 1734 års allmänna 
lag överensstämde byggnadsbalkens bestämmel
ser i allt väsentligt med skrivningarna i Magnus 
Erikssons landslag.10

Första förordningen om storskifte kom år 
1749, men ersattes några år senare av »Förord
ning om hemmansägors läggande i storskifte av 
5 april 1757». Det viktigaste syftet med storskif- 
tesreformen var att undanröja ägosplittringen.11 
Varje gård skulle i stället för sina många smala 
tegar och spridda jordstycken få sin åker samlad 
till ett par ställen i åkergärdet. Storskiftet omfat
tade vanligtvis endast inägomarken, där kartor 
upprättades i skala 1:2 000 (tomtskalan) eller 
1:4 000 (åkerskalan). I vissa fall skiftades också 
utmarken. Detta gällde särskilt i de delar av lan
det där det var vanligt att flera byar och hem-

Fig. 9. Storskifteskarta över Ribby by, Västerhaninge soc
ken, Södermanland, 1790, G. Högbom. LMV A120-29:2.

På skattegårdens tomt fanns på 1790-talet över 20 mindre 
och större byggnader. Den tidigare ensamgården (jfr. fig. 2) 
var nu uppdelad på fyra hemmansdelar, litt. A, B, C och D. 
Dessa kunde i sin tur bebos av flera brukare. Storskifteskar- 
tan återger i detta fall samtliga hus, täppor, berghällar och 
hagar efter deras faktiska storlek och läge. Frälsehemmanet 
återges endast med en hussymbol och deltog inte i skatte
hemmanets storskifte.

The freeholder’s farm site, (»skattegård»), in the \190s included 
more than 20 buildings of various sizes. The former solitary farm
stead (cf. fig. 2) is now divided into four units, A, B, C and D. 
These in turn are inhabited by several farmers. The map here 
shows all houses, gardens, rocky outcrops and enclosed pasture land 
according to actual size and positions. The farm belonging to a 
member of the nobility (frälse) is only indicated by the symbol for a 
house, and it was not involved in the enclosure of the freeholder’s 

farm.
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man hade gemensamma utmarker (s. k. samfälld 
skog, skogelag).

Verksamheten blev en stor framgång. Ar 
1765 hade en stor del av slättbygden i Skåne, 
Skaraborgs län och Mälardalen blivit avmätta 
och storskiftesdelade. Även i delar av Norrland 
framskred skiftet snabbt. År 1769 hade t. ex.
133 byar i Medelpad och 257 byar i Ångerman
land storskiftats.12 Utfallet i form av en kon
centrerad ägofördelning var dock inte lika gott. 
Även efter storskiftet rådde sålunda i många fall 
ett starkt uppsplittrat åkerinnehav.

Storskifteskartorna täcker större delen av de 
på 1700-talet bebodda trakterna. Enstaka hem
man, prästgårdar och säterier saknar av förklarli
ga skäl oftast storskifteskartor.

På inägokartorna, dvs. kartor som upprättades 
över byarnas åker- och ängsmark, redovisades 
förutom åker och äng även tomtplatser. Ofta är 
husen skalenligt utritade med humlegårdar, kål- 
och trädgårdar, häst-, ox- och kalvhagar, hägna- 
der, vägar, mossar, sjöar och vattendrag. Ibland 
är också fornlämningar eller andra iögonfallan
de anläggningar som t. ex. väderkvarnar och 
vårdkasar utritade. För åker och äng angavs jor
dens bördighet eller beräknad avkastning samt 
förekomst av röjningsrösen och andra impedi
ment. Storskifteskartorna var enbart inriktade på 
de jordbruksekonomiska förhållandena, men 
trots detta kan de innehålla mycket annan slags 
information. I tillhörande textbeskrivning eller 
på själva kartan redovisas t. ex. namn på ägor el
ler topografiska företeelser som kan vara av stort 
kulturhistoriskt värde.

Storskifteskartorna är ofta färgglada genom 
att lantmätaren redovisade resultatet av skiftet 
med att infärga åkern till olika hemman med 
olika färger. Vanligtvis användes till detta grått, 
brunt, gult, rosa och rött. Den gröna färgen för
behölls som vanligt ängen. Särskilt de kartor

som upprättades i skala 1:2 000 visar med stor 
noggrannhet hustomterna och deras olika bygg
nader.

I samband med skiftet av inägorna storskifta- 
des ibland även utmarken. Utmarkskartorna är i 
regel i skalan 1: 8 000. De omfattar byarnas ägor 
utanför inägorna och upprättades ofta parallellt 
med, eller ett par år före, inägomarkskartorna 
och kompletterar dessa. Utmarkskartorna är na
turligtvis mindre detaljerade och inägomarken 
redovisas endast som vita eller rosa »öar», som 
på kartorna brukar benämnas odalägor eller 
odaljord till skillnad från den samfällt ägda ut
marken. Bebyggelsen är utmärkt med husscha
blon samt namn. På utmarksområdena anges 
topografiska förhållanden som berg i dagen, 
skogar, bäckar och sankmarker, men även torp 
och backstugor, hagar och intag, vägar och 
broar, fisken, kvarnar, torvtäkter och ibland 
även fornlämningar.

Rågångsprotokoll innehåller ofta kulturhisto
riskt värdefulla namn på broar, bäckar, vadstäl
len eller viktiga gränsmärken. Till gränsmärken 
användes många gånger iögonfallande naturfö
remål som flyttblock och bergklackar, men även 
fornlämningar, t. ex. i form av väl exponerade 
gravrösen eller högar.

Storskifteskartorna har hög detaljeringsgrad 
och är tillsammans med tillhörande protokoll 
och förrättningshandlingar en synnerligen vär
defull bebyggelsehistorisk källa. De täcker in 
större delen av Sveriges jordbruksbygd, är nog
grant utförda på gott papper och har relativt små 
vinkelfel. De är lätta att jämföra med yngre 
kartmaterial och därför väl lämpade för bebyg
gelsehistoriska studier. De är tillkomna före den 
agrara revolutionen och speglar det äldre jord
brukets landskap, innan de stora nyodlingarna 
och nya växtföljderna hade börjat slå igenom. 
Med de yngre storskifteskartorna är vissa pro-
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Fig. 10. Delning av prästgården 
Storlägdan, Torsåkers socken, 
Ångermanland, 1774, E.
Cal wagen genom J. Thand- 
bergsson. LMV X63-21:3.

Söder om prästgårdens eko
nomibyggnader låg två större 
gravhögar. Båda är idag för
svunna. Till prästgården hörde 
även tobaksland (litt, c) och 
humlegård (litt. b). Norr om 
den medeltida kyrkan syns soc
kenstugan och kyrkohärberget.
South of the Vicarage outbuildings 
there were two big burial mounds, 
both of which have since disappe
ared. The Vicarage also had a to
bacco plot (little c) and a hopgar
den (little b). A parish hall, (»soc
kenstuga») and the church lodging 
house can be seen north of the me
dieval church.

blem förknippade, bl. a. när det gäller att tolka 
hägnadssystemet. Ofta återges hägnaderna bara 
med tunna tuschlinjer utan tvärstreck och det är 
inte ens alltid som hägnaderna bildar slutna gär
den.

Storskifteskartorna upprättades i tre exemplar. 
Originalkartan eller konceptkartan som förvaras 
på de regionala lantmäteriarkiven är ofta sliten

och relativt svårläst. En renritad kopia finns i re
gel i lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle. 
Denna s. k. renovation är vackert färglagd, pryd
lig och lättläst, men rensad på viss information 
jämfört med konceptkartan. En tredje kopia för
varades hos någon av bönderna i den storskifta- 
de byn, men detta exemplar har i många fall för
kommit.
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Fig. 11. Storskifte av utjorden 
Bergsåker, Torsåkers socken, 
Ångermanland, 1772. Kartan är 
upprättad i den s. k. tomtskalan 
1:2000. LMV X63-20:2.

Ännu på 1770-talet levde den 
sedan länge försvunna byn 
Bergsåker i Torsåkers socken i 
Ångermanland kvar som en ka
meral utjord, inträngd mellan 
Salum och Hola byar. Funktio
nellt och äganderättsligt var å- 
kermarken dock sedan länge in
förlivad i grannbyn Salum. En 
av Salums gårdarna, litt. H, hade 
till och med sin hustomt på ut- 
jordens mark.
The long-vanished village of Bergs
åker in the parish of Torsåker, 
Ångermanland, was still extant in 
the 177 Os as a fiscal unit, termed 
»utjord», pent up between the villa
ges of Salum and Hola. For practi
cal and titular purposes, however, 
the arable land had long since been 
incorporated by the neighbouring 
village of Salum. One of the Salum 

farmsteads, H, had its house plot 
on land belonging to the »utjord». 
The so-called toft scale is used, i.e. 
1:2,000.
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Fig. 13. Avmätning av Furs skogelag, Rydaholms socken, 
Småland, 1746, C. Edberg. LMV E97-47:1.

Storskiftesförrättningen inleddes i regel med att ett rå- 
gångsprotokoll upprättades över gränserna till den aktuella 
byn. I protokollet beskrevs gränsmärken, gränslinjer och 
eventuella tvisteområden (tvistepark) med grannbyarna.
Enclosure formalities usually began with the compilation of a re
cord of the boundaries of the village concerned. This record described 
boundary marks, boundary lines and any areas whose ownership 
was disputed with neighbouring villages.

Fig. 12. Konceptkarta över Nederleds bys inägor, Ryda
holms socken, Småland, länstyrelsens i Jönköpings län lant- 
mäterienhet, akt 15, 1791-92.

Storskifteskartorna upprättades i tre exemplar. Original- 
kartan (konceptkartan) finns idag på länstyrelsernas lantmä- 
teriarkiv. Detta exemplar innehåller mest information, t. ex. 
fältanteckningar och iakttagelser av lantmätaren samt upp
gifter om läget före skiftet. Från denna karta är det ibland 
möjligt att rekonstruera t. ex. ägoblandningen och åkerns 
fördelning mellan de olika gårdarna före storskiftet.

The Enclosure maps were prepared in triplicate. The original map 
is now in the Survey Archives of the County Administration 
Boards. This copy contains most information, eg. field notes and 
observations by the surveyor, together with particulars concerning 
the pre-Enclosure situation. From this map it is sometimes possible, 

for example, to reconstruct the location of holdings and the distribu
tion of arable land between the various farms before the Enclosure.
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Enskijteskartor 1803-1827

Förelöpare till enskiftet var den omarrondering 
som genomfördes på Svaneholms gods i Skurups 
socken i Skåne på 1780-talet. Härvid fick går
darna i fyra underliggande byar sina otaliga ägo
lotter samlade till ett enda, närmast kvadratiskt, 
skifte. De gamla byarna och den befintliga gär- 
desindelningen upplöstes därmed fullständigt. 
Reformen slog väl ut och år 1803 antogs en för
ordning om enskifte i Skåne, som år 1807 utvid
gades till att gälla hela landet.13

Syftet med enskiftet var att samla varje gårds 
ägor, såväl inägomark som utmark, till ett enda 
skifte. Lotterna skulle läggas så att gränserna 
blev rätlinjiga och lotterna kvadratiska eller åt
minstone rektangulära, med långsidorna högst 
dubbelt så långa som kortsidorna. Konsekven
serna av enskiftet liksom senare - något modi
fierat - av det laga skiftet blev att byallmänning- 
en (utmarken) fördelades mellan de olika går
darna och att många, särskilt de större byarna 
sprängdes. I Skåne blev enskiftet en framgång. 
Enligt landshövdingeberättelsen för åren 
1821-25 hade över 2000 eller drygt hälften av 
Malmöhus läns hemman genomgått enskifte. 
Motsvarande siffra var för Kristianstads län 681 
hemman (22 %) och för Skaraborgs län 750 
hemman (16 %).14

Laga skifteskartor 1827-1926 (1972)

Enskiftesreformen visade sig inte fungera där in- 
ägorna var söndertrasade av hag- och skogsmark 
eller impediment. En ny modifierad stadga om 
skiftesverksamhet antogs därför 4 maj 1827, det 
s. k. laga skiftet. Laga skiftet pågick i vissa delar 
av landet långt in på 1900-talet. År 1926 ersat

tes laga skiftesstadgan av lagen om delning av 
jord, men först med fastighetslagens införande 
år 1972 upphörde laga skiftet definitivt.

Laga skiftet blev det instrument som systema
tiserade och underlättade jordbrukets genomgri
pande förändring under 1800-talet. Landsbyg
den fick efter laga skiftets genomförande ett 
nytt bebyggelsemönster och nya principer över 
huvud taget för hur jordbruket skulle bedrivas.15

Laga skifteskartorna i skala 1:4 000 omfattar 
hela byns område. All bebyggelse, liksom de oli
ka markslagen är redovisade, därutöver är de oli
ka markerna graderade efter jordens beskaffen
het och bördighet. Kartorna är mycket tillförlit
liga med endast obetydliga vinkel- och skalfel. 
En brist är att hägnaderna inte är utritade annat 
än i undantagsfall. Eftersom den äldre indel
ningen i enskild ägd inägomark och samfälld ut
mark hade spelat ut sin roll skilde man inte mel
lan utmark och inägomark. Vid laga skiftet an
vändes i stället begreppen inrösnings- och avrös- 
ningsjord, där inrösningsjord var sådan mark 
som var lämpad för åker och äng medan avrös- 
ningsjorden inte var möjlig att odla och mesta
dels bestod av skog och impediment. Dessa be
grepp stämmer inte helt med den tidigare indel
ningen i inägomark och utmark. Till inrös- 
ningsjorden räknades således även s. k. odlings
mark, dvs. de delar av utmarken som bedömdes 
som lämpliga till nyodling. I vissa byar uppgick 
odlingsmarken till betydande arealer. Till detta 
kommer att laga skiftet omspände en period då 
jordbruket var statt i snabb omvandling varför 
helt andra förhållanden rådde vid de äldre än vid 
de yngre skifteskarteringarna.

Laga skifteskartorna från 1800-talet har ett 
mycket enhetligt utseende. Åkern var i regel an
given med gulvit eller beige färg och ängen i 
mörkgrön, medan skog och utmark var ljus
grön. Resultatet av skiftet redovisades med vio-
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Fig. 14. Laga skifteskarta över Hovgården, Adelsö socken, 
Uppland, 1863-64, H. Holmström. LMV Al-ll:7.

Figuren vid nummer 173 utvisar resterna av folkungarnas 
1200-talsresidens, Alsnöhus. Impedimenten nummer 143, 
144 och 145, norr om byn, består av tre storhögar från järn
åldern. Laga skifteskartan kan således ge information om 
mycket som inte primärt hade med skiftet att göra, bl. a. 
fornlämningar.

The figure at No. 173 shows the remains of Alsnöhus, the 13 th 
century residence of the Folkung dynasty. Impediments Nos. 143, 
144 and 145 to the north of the village comprise three Iron Age 
burial mounds. The Enclosure (»laga skifte») map thus yields a 
great deal of information not primarily connected with the redistri 
bution of land, e.g. concerning ancient monuments.
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letta gränslinjer. De i samband med skiftet av
satta samfälligheterna, framför allt vägar, grus- 
och torvtäkter, kvarn- och båtplatser, färgades 
bruna. Vid sekelskiftet 1900 ändrades instruk
tionen och kartredovisningen blev ytterligare 
detaljerad.

Med hjälp av laga skifteskartorna och tillhö
rande protokoll kan en mycket detaljerad rekon
struktion göras av landskapet vid tidpunkten för 
kartans upprättande. Dessvärre genomfördes en 
stor del av laga skiftet under eller efter den stora 
omdaningen av den svenska landsbygden, från 
1800-talets mitt och framåt. Särskilt de yngre 
laga skifteskartorna är därför ofta mindre an
vändbara än t. ex. storskifteskartorna, när det 
gäller att identifiera ursprungliga gårdslägen el
ler att bena ut bebyggelsegenetiska problem. Ett 
stort antal laga skifteskartor är upprättade på då
ligt, maskinellt framställt cellulosapapper, vilket 
innebär att många är skadade genom hårt sli
tage.

Mycket av dagens ägoarrondering, gårds
struktur och gränser har sitt ursprung i laga skif
tet. Stengärdesgårdar, system av bruknings- 
vägar, samfälligheter av olika slag och framför 
allt tusentals nya bebyggelseplatser för de utflyt
tade gårdarna hör också ihop med denna reform.

Avvittringskartorfrån 
1700- och 1800-tal

De obebyggda ödemarkerna i norra Sverige för
klarades kronan tillhöriga på 1540-talet: »att så
dana ägor, som obebyggde ligger, hörer Gud; 
Oss och Sveriges krona till, och ingen annan.» 
(Gustav Vasa 1542). I stora delar av Norrland 
saknades långt fram i tiden fastställda gränser

mellan kronans och enskild ägd mark. Avvitt- 
ringen gick ut på att avskilja enskilt ägd mark 
från kronans.16

Man brukar skilja på den äldre och den yngre 
avvittringen. Den äldre avvittringen hade till 
syfte att dels bestämma gränserna mellan kro
nans skogar och enskilda skogar, dels att skatt- 
lägga nybyggen som upptagits på kronoallmän- 
ningarna i Norrland.17

Den yngre avvittringen gällde framför allt 
överföring av kronomark till enskild ägo för att 
underlätta nyodling och kolonisering. I princip 
skulle endast odlingsbar mark utdelas till enskil
da hemman och den till odling otjänliga marken 
behållas av kronan som s. k. överloppsmark och 
allmänning. Många gånger blev det i stället en
skilda skogsintressenter som övertog kronans 
skogar. I dessa fall användes nybyggena endast 
som förevändning för att komma åt skogen.18

Efter en stadga år 1873 fortsatte avvittringen 
ända upp i lappmarken.

De yngre avvittringskartorna är jämförbara 
med motsvarande tids laga skifteskartor i södra 
Sverige. På kartorna som är i skalan 1: 8 000 el
ler 1:4 000 redovisades byarnas/gårdarnas alla 
olika markslag, inklusive de myrmarker som an
vändes för hötäkt (ströängar) och som fanns i 
skogen, ofta på stora avstånd från själva byn. 
Kartorna redovisar även bebyggelse, vägar och 
stigar, dammar, kvarnställen samt bevattnings
kanaler etc.19
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Fig. 15, 16. Avvittringskartor över Gal lej aur, Arvidsjaurs 
socken, 1868, O. Wennberg. LMV Å3-l:4.

Inägomarken till Gallejaur var obetydlig. Bebyggelsen, 
några åkrar och lite mellanliggande tomtslåtter, låg på sjöns 
östra sida, på båda sidor om lappmarksgränsen. Ekonomin 
byggde på boskapsskötsel med vidsträckta utslåttrar och 
skogsbeten. Genom avvittringen erhöll nybyggena stora 
arealer utmark, medan det som blev kvar av kronans marker 
bildade s. k. kronoöverloppsmarker.

The fields of Gallejaur were negligible. The settlement, a few arable 
fields and a little toft meadow in between lay on the eastern side of 
the lake, on both sides of the Lappmark boundary. The economy 
was based on cattle farming, with far-flung hay meadows and forest 
pastures. The Enclosure gave the new settlements large areas of 
woodlands, while what remained of the Crown lands went to form 
»kronoöverloppsmarker», as they were termed.
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Övriga kartor

1896 års ägostycknings- och jordavsöndringslag 
medgav att starkt förenklade kartor upprättades. 
För det mesta återgavs endast fastigheternas yt- 
tergränser vid dessa förrättningar. Det stora an
talet ägostycknings- och avsöndringskartor är 
därför av begränsat värde för kul tur miljövår
den.20

Stadskartor och fortifikations- 
kartor

Stadskartorna skiljer sig på avgörande punkter 
från övriga lantmäterikartor såväl vad gäller syf
te som utförande. Inriktningen på föreliggande 
arbete ligger framför allt på landsbygden och

det agrara landskapet. En ingående beskrivning 
av stadskartorna och deras möjligheter i kultur
miljöarbetet för de urbana miljöerna skulle krä
va en egen undersökning som dessvärre inte 
ryms i denna publikation.

Produktionen av stadskartor är äldre än det 
officiella lantmäteriet. Den äldsta stadskartan är 
en Kalmarkarta från år 1585. Redan i 1628 års 
instruktion för Andreas Bureus föreskrevs att 
även städerna skulle avritas för att Kungl Maj:t 
skulle kunna se, hur de var byggda och hur de 
på lämpligaste sätt skulle kunna förbättras. Un
der 1600-talet upprättades också en rad kartor 
över svenska städer. Ofta var syftet militärt, 
men även rena gatureglerings- och stadsbygg- 
nadskartor var vanliga.

I lantmäteriverkets arkiv finns några stadskar
tor av samma ålder som de tidiga geometriska 
jordeböckerna, dvs. från tiden före 1650. I stor 
utsträckning är kartorna odaterade och saknar 
uppgift om lantmätare. De är enkelt utförda

Fig. 17. Umeå stad omkring 
1640, skala 1 :2000, LMV 
Z32-1:1.

Gatunät och kvartersindel- 
ning på äldsta kartan över 
Umeå. Staden omgärdas av ett 
staket med grindar i väster och 
öster. Längs älven låg en lång 
rad bodar.
Street plan and quarter boundaries 
in the oldest map of Umeå. The 
town is surrounded by a fence with 
gates on the western and eastern si
des. There was a long row of sheds 
lining the river.
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utan färger eller textbeskrivningar. Kartorna vi
sar gator, kvarter, tullstaket och enstaka viktiga
re byggnader. En vanlig skala är 1:2 000. Det 
finns även tidiga förslag till gaturegleringar, 
t. ex. Södermalm i Stockholm 1636, Skara 1653 
och Strömstad 1668. Andra utgör stadsplane- 
kartor över nyanlagda städer, t. ex. Askersund 
1643, Nora och Lindesberg 1643 samt Eskilstu
na 1658. Förutom stadsplanekartorna finns flera 
tidiga kartor över stadsjordar, t. ex. Vadstena 
1633, Norrköping 1636, Linköping 1639 och 
Härnösand 1646. Dessa kartor är ofta inbundna 
i de geometriskajordeböckerna.

En förteckning över lantmäteriverkets äldre 
stadskartor finns i Svenska Lantmäteriet II, bila
ga 9, s. 502-509. Förteckningen omfattar ca 
250 kartor, varav största delen är från 1600- och 
1700-talen.

För bebyggelsehistoriska analyser är det verk, 
som upprättades av lantmätaren Gustav Ljung
gren över en rad svenska städer och deras ägor 
vid 1800-talets mitt, särskilt värdefullt. Syftet 
var att klarlägga stadsjordarnas omfattning för 
att få en korrekt grund för städernas beskatt
ning. Karteringen ägde rum innan industrialise
ringen kom igång på allvar och de karterade stä
derna har i allt väsentligt kvar sin handels- och 
hantverkskaraktär.21

Äldre smäskaliga kartor

De småskaliga kartorna utgör en disparat grupp 
av kartor från olika tider. De täcker en socken, 
ett härad eller ett helt landskap och upprättades 
av de mest skilda orsaker. Här finns kartor som 
är både värdefulla och mindre värdefulla ur be
byggelsehistorisk synvinkel.

Fig. 18. Geometrisk avmätning av Härnösands stads ägor, 
1642, O. L. Träsk. Geom. j. b. X 1:204-5.

Litt. A utvisar Härnösands stads belägenhet omkring år 
1640. Endast kyrkan har ritats ut. Från det tydligt markera
de tullstaketet leder tre vägar och fägator genom stadens 
ängar ut mot Härnön. På ängarna skördades årligen 250 lass 
hö, dessutom fanns mulbete och tarvskog till nödtorften 
samt ett gott fiskevatten.
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Geografiska läns- och landskapskartor från 
i 660-tal till omkring 1800

På 1640-talet påbörjades arbetet med att fram
ställa s. k. generallandkort i mindre skala. Dessa 
skulle omfatta ett landskap eller åtminstone 
några härader. Bland de första landskapskartor- 
na återfinns småskaliga kartor över de nyerövra- 
de områdena Sär na och Idre samt Jämtland. 
Även Torne och Kemi lappmark karterades och 
riksgränsen mot Norge markerades särskilt. 
Omkring år 1670 hade de flesta landskap fått en 
geografisk karta - Skåne dock först år 1684. 
Under 1680-talet tillkom en ny generation 
landskapskartor, som sammanställdes år 1688 
till en generalkarta över hela det svenska riket. 
Under 1730-talet framställdes nya vägkartor 
över alla landskap i riket. Kartorna samlades i 
»Chartebok öfver Landsvägarne i Svea och Göta 
rike».22

Litt. A shows the location of the town of Härnösand in about 
1640. Only the church has been drawn. Three roads and cattle 
paths lead from the distinctly marked toll barrier, through the town 
fields towards the Härnön island. Every year 250 cartloads 
(»lass») of hay were gathered from these meadows, added to which 
there was adequate grazing and timber, as well as good fishing.

Äldre härads- och sockenkartor

Mellan åren 1650 och 1680 ersattes den storska- 
liga karteringen av gårdar och byar nästan helt 
av en mer översiktlig geografisk kartering. Fram 
till 1690-talet upprättades åtskilliga härads- och 
sockenkartor, ofta i skalan 1: 50 000. Bäckar, 
åar, sjöar, gränser och vägar karterades liksom 
råmärken för socken- och häradsgränser samt 
speciella anläggningar som kvarnar, fisken och 
sågar. Bokskogar och häradsallmänningar mar
kerades särskilt. Hemman, torp och annan be
byggelse angavs med olika typer av symboler, 
som utvisade de kamerala förhållandena i form 
av jordnatur och skattskyldighet efter jordebo- 
ken. Vanligen utmärktes ett helt (jordeboks) 
hemman med en röd cirkel, ett halvt hemman
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Fig. 19. Geografisk karta över Jönköpings län, 1689. Läns
styrelsens i Jönköpings län lantmäterienhet.

Efter 1600-talets mitt framställdes flera småskaliga geo
grafiska kartor över län och landskap. I stor utsträckning 
rörde det sig om vägkartor. Nuvarande E-4:s föregångare 
syns här passera Gränna på väg till Jönköping. På branten 
ovanför är Brahchus utmärkt. Städer, kyrkor, häradsgränser, 
sjöar och vattendrag var återgivna så noggrant som möjligt.

Several small-scale geographical maps of counties and provinces 
were produced after the mid-17th century. Many of them were road 
maps. Here we can see the precursor of the present E4 highway 
crossing Gränna on its way to Jönköping. The castle of Brahehus is 
marked on the heights above. Towns, churches, »härader», bounda
ries, lakes and watercourses were shown as accurately as possible.

med en halvcirkel osv. Prästgårdar och gästgive- 
rier och boställen hade egna symboler. De ka
merala enheterna motsvarades inte alltid av fak
tiska gårdsbruk, varför en viss försiktighet bör 
iakttas vid tolkningen.

En sammansättning av den geografiska kart
läggningen i form av äldre läns- och landskaps-

kartor finns i Svenska Lantmäteriet I, s. 279- 
282. Uppteckningen, som inte är fullständig, 
upptar cirka 120 kartor i skalorna 1:2, 8 milj. 
till 1: 400 000. De äldre härads- och sockenkar
torna finns förtecknade i Svenska Lantmäteriet 
II, bilaga 4, s. 477-482. Förteckningen upptar 
146 kartor från åren 1638-1699. Därutöver
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Fig. 20. De senare 1600-talskartorna hade en stor och 
mångsidig uppsättning av kartsymboler. På kartan över Ös- 
tergötland-Västanstång finns tecken för olika slags hemman, 
liksom för krogar, kvarnar, fisken, avrättningsplatser, run
stenar m. m. LMV D9.
Maps during the second half of the 17 th century had a large and 
versatile repertoire of cartographical symbols. The map of Östergöt- 
land-Västanstång has signs for different kinds of farms, and also 
for taverns, mills, fisheries, places of execution, rune stones etc.

finns ett antal gotlandskartor från omkring se
kelskiftet 1700.

De äldre geografiska kartorna har ofta stora 
vinkelfel och konturer på vattendrag och sjöar 
är schablonartat ritade vilket gör direkta jämfö
relser med t. ex. topografiska kartan problema
tiska, även om skalorna är desamma. Kartorna är 
ofta hårt slitna och kan vara svårlästa.

1600-talets häradskarta är ofta den äldsta exis
terande kartan över ett område. Den ger en 
snabb överblick över en bygds bebyggelsestruk
tur med dess fördelning mellan byar och ensam
gårdar, förekomst av säterier och torp etc. Ofta 
behövs ingen skal transponering för jämförelser 
med topografiska kartan. Kartorna kan många 
gånger vara användbara för att identifiera unge
färliga lägen för försvunna gårdar och byar, 
gamla kvarnställen, äldre vägsträckningar, äldre 
gränser etc.

Sockenkartverket

Enligt en lantmäteriinstruktion den 4 maj 1827 
skulle sockenkartor med tillhörande beskriv
ningar upprättas för rikets olika socknar. Soc
kenkartorna skulle dessutom vara ett »mästar- 
prov» för praktiserande lantmätare för att bli or
dinarie kommissionslantmätare. Kartorna är i 
regel i skalan 1:20 000. Framställningen skedde 
företrädesvis genom en förminskning av befint
liga storskaliga lantmäterikartor, framför allt 
storskifteskartor. På sockenkartorna redovisas 
således gårdsbyggnader, torp och olika slags an
läggningar, gränser mellan byar och socknar 
samt markanvändningen i form av åker, äng, 
skog, vattendrag, våtmarker och vägar. Därut
över markerades höjder med täta tvärstreck.

Mellan åren 1827 och 1859 färdigställdes
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Fig. 21. Geografisk karta över Östra Härad, Småland, 1690, 
J. Duker. LMV E37.

Häradskartan visar en bit Småland på 1690-talet. De olika 
bebyggelseenheterna har sina speciella tecken. Vi kan följa 
landsvägarna i form av prickade linjer, från säteriet Boo till 
soldattorpet Sjötorp norr om Stensjön. Lägg också märke till 
vattenkvarnarna i Emån, gränsmärket Björnagrav mellan 
Näsby och Näversjö socknar och ekskogen norr om säteriet 
Boo.

The geographical map shows an area of Småland in the 1690s. 
We can trace the highways in the form of dashed lines, the various 
units of settlement with their distinctive signs from the manor of 
Boo to the soldier’s cottage of Sjötorp north of Stensjön. Notice too 
the water mills on the Emän River, the Björnagrav (»Bear Pit») 
boundary mark between the parishes of Näsby and Näversjö, and 
the oak wood north of Boo Manor.
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Fig. 22. Värnamo, sockenkarta, 1852-57, LMV E131-1:1 
samt beskrivning.

I sockenbeskrivning, jämte statistisk tabell över Värnamo 
socken år 1857, gör kommissionslantmätaren H. W. An
dersson cn noggrann genomgång av socknens topografi, nä
ringsliv, befolkning och sociala förhållanden. Folkmängden 
hade således ökat från 1 987 invånare år 1820 till 3114 invå
nare år 1855, varav ridderskapet och adeln omfattade 22 
personer och bondeståndet 1 008 personer.

Beskrivningen avslutas med en flera sidor lång genom
gång av socknens fornlämningar, med bland annat en karta 
över gravfältet vid Mosslelund. De statistisk-topografiska 
uppgifterna finns dessutom sammanställda i en tabellbilaga.
In the description and statistical table of the parish of Värnamo,
1857, the Commission Surveyor H. W. Andersson presents a close 
review of the topography, the economy, population and social condi
tions of the parish. Thus its population had risen from 1,987 in 
1820 to 3,114 in 1855, including 22 knights and nobles and 
1,008 of the peasant estate.

Fig. 23. Mosslelunds gravfält.
Kartan över gravfältet vid Mosslelund upprättades av lant

mätaren S. M. Bergström och bifogades beskrivningen till 
Värnamo sockenkarta av år 1857. RAÄ Värnamo socken nr 
51.
The map of the Mosslelund burial ground was compiled by the 
surveyor S. M. Bergstrom and the description appended to the 
1857 map of the parish of Värnamo.
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drygt 270 sockenkartor och ca 250 beskrivning
ar, dvs. ca 10 procent av landets socknar har 
denna slags karta. Täckningsgraden är ojämn 
över landet. Bäst är situationen för Stockholms 
län, Ångermanland och Värmland med 50, 25 
respektive 23 karterade socknar. Mot detta kan 
ställas Gotland, Västmanland och Sörmland som 
har fyra, tre respektive en enda karta av denna 
typ. Jämtland har endast fyra sockenkartor, men 
landskapet har trots detta en nästan heltäckande 
kartering från 1800-talets mitt i skalorna 
1: 20000 till 1:100000. I samband med avvitt- 
ringen gjordes nämligen sockenvis en ekono
misk kartläggning där markanvändning, bebyg
gelse och anläggningar samt olika slags gränser 
redovisas.23

Beskrivningarna innehåller värdefulla topo
grafiska, ekonomiska, etnologiska och allmänt 
kulturhistoriska uppgifter. Bland annat uppma
nades lantmätaren att redogöra för fornläm- 
ningarna.

En förteckning över sockenkartor finns i 
Svenska Lantmäteriet II, bilaga 5, s. 483.

Fig. 24. Kartan är upprättad efter ett register över de socken
kartor som har inrapporterats till det centrala lantmäteriar- 
kivet i Gävle.

I områden med tätare horisontell sgraffering finns kartor 
daterade till tiden 1820-60. För kartorna i områden med 
glesare sgraffering gäller följande: i Norrbottens län är kar
torna från år 1799, i Västerbottens län från sekelskiftet 1800 
eller odaterade. I Kopparbergs län har kartorna framställts 
1885-1908.

This map is based on a register of the parish maps reported to the 
Central Survey Archives in Gävle.

Maps dating from the period between 1820 and 1860 exist for 
the closely hatched areas. Maps for the more sparsely hatched areas 
are available as follows: from 1799for the County of Norrbotten, 
from 1800 or undated for the County of Västerbotten, and 
1885-1908for the County of Kopparberg.

38



•E^>r vfex

a-Eaz'^-w; -
' J,qp&rr*t y rsr - ■ _ : >
+**£ff’tr**t Ti^S

ØVttknu&C*
r*,/r>'/f?

Yv rtcc/t>\ 

“»k» >->

« ;. 5 ^

'JW/sv, \Äri/tis?iJ rŁłStf V'
bos&f \ V 
. v ’A V \\ va tv v

fit'fritVtffi
J/,rtrrró('> a V^TS^MVZ 4M *V^^ J
r.i/. '

z AU X Ć*

/>#/
A' *
* ZAv/A/f.(rr<**v •<*"/*

,tV<//"V-V«'!,'//'**: , . .,■>.- / X
•// Z/.V/, 4 •, . . ■ , *
‘-X; //rt >■/£'*'*

t.héJP/r/tri.

;.%,sy.'Y y,

£t(t6jr(y'.

Fig. 25. Äldre ekonomiska kartan över Yttergrans socken, 
Håbo härad 1860. Topografiska Corpsen.

De äldsta ekonomiska kartorna från 1860-talet visar 
markanvändningen och bebyggelsesituationen före laga 
skiftet och den moderna jordbruksomvandlingen. Det gröna 
området väster om Yttergrans kyrka utgörs av den sanka 
Storängen, som delades av ett tiotal olika byar i två socknar.

77ze economic map from the 1860s shows land use and the settle
ment situation prior to the Enclosures and the coming of modern 
agriculture. The green area westofYttergran Church is the water
logged meadow named Storängen, which was shared by about 10 
different hamlets in two parishes.

Äldre ekonomiska kartan, »Häradskartan», 
1860-1920-tal

Ar 1859 efterträddes sockenkartverket av All
männa ekonomiska kartverket. Kartorna publi
cerades till en början häradsvis och kom därför 
inofficiellt att kallas häradskartor. Kartlägg
ningen började med Uppsala län, utgivet 
1860-64, därpå följde Norrbottens kustland 
1869-78 (1:100000), Örebro län, kartlagt
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1864-70, Östergötlands län 1868-77, Gran
gärde tingslag i Kopparbergs län, fältmätt 
1866-67, Norrbärke tingslag i Kopparbergs län, 
fältmätt 1868-73, ej utgivet; Skaraborgs län, 
fältmätt 1877-82, utgivet 1986!, Värmlands län 
1887-95, Älvsborgs län, kartlagt 1890-97, Sö
dermanlands län 1897-1901, Stockholms län 
1901-06, Västmanlands län 1905-11, Malmö
hus län 1910-15, Blekinge län 1915-19, Hal
lands län 1919-25, Kristianstads län 1926-34. 
De angivna årtalen gäller kartläggningen. I re
gel sker tryckning och utgivning ett till tre år 
därefter. Observera dock Skaraborgs län som 
karterades omkring år 1880, men där koncepten 
inte kom att tryckas förrän år 1986 genom läns
museets i Skara försorg. En provisorisk svartvit 
version gavs dock ut på 1920-talet. Ett nytryck 
av Älvsborgs län i skala 1:20 000 (efter de mer 
detaljerade konceptbladen) skedde år 1988 ge
nom länsmuseet i Vänersborg.

För samtliga kartor är konceptbladen upprät
tade i skala 1:20 000. Skalan på de tryckta kar
torna var till att börja med 1: 50 000, men änd
rades senare till 1:20000. För Norrbotten och 
Älvdals Norra tingslag i Värmland är dock 
skalan 1:100000. För de senare kartlagda länen 
togs arbetet över av hushållningssällskapen.

Den ekonomiska kartan lämnar en överskåd
lig bild av fördelningen mellan olika markslag. 
Åkern återges med gul färg och ängen med 
grön. Skogsmarken är ofärgad med olika tecken 
för löv- och barrskog. Därutöver redovisas hyd- 
rografin samt befintliga vägar, stigar och olika 
typer av boställen. För de äldre kartorna skildes 
mellan olika typer av indelningsverkets torp och 
boställen, vidare angavs särskilt om gårdarna var 
utflyttade i samband med laga skiftet. Kartorna 
redovisar vidare anläggningar och verk, gruvor, 
by- och hemmansgränser samt olika administra
tiva indelningar. Skalan 1: 50 000, respektive

1:20 000, gör kartorna lätta att jämföra med to
pografiska kartan eller med andra omgången av 
nya ekonomiska kartan (Gula kartan). En brist 
hos de äldre ekonomiska kartorna - i likhet med 
övriga tidiga geografiska kartor - är att de 
saknar höjdkurvor eller andra markeringar av 
nivåskillnader.

Till kartorna hör i regel också en informativ 
statistisk-ekonomisk beskrivning av det kartera
de området. I beskrivningen till ekonomiska 
kartan redovisas markanvändning och jordnatur 
hemman för hemman vid karteringstillfället. 
Därutöver redovisas de oförmedlade hemmans- 
talen och tidpunkten för eventuellt fastställt 
skifte. Uppgifterna i häradsbeskrivningarna är 
publicerade i separata böcker län för län. På kar
torna redovisas ett sammandrag av arealbeskriv
ningen socken för socken. Av denna framgår 
dels hur stor areal som upptas av byggnadstom
ter, trädgårdar, åker, äng och produktiv skog, 
s. k. duglig mark, dels hur stor areal som upptas 
av vägar, kala berg, sjöar och vattendrag.

Rekognosceringskartan för Skåne

Under åren 1810-12 karterades delar av Väster
bottens kustland av en nybildad militär ingen- 
jörskår. År 1812 flyttades arbetet till Skåne på 
grund av krigsutvecklingen i Europa. Större de
len av Skåne kom sålunda att karteras på 1810- 
talet i skala 1:20 000. Kartorna var i huvudsak 
topografiska och var föregångare till den senare 
rikstäckande tryckta generalstabskartan. På kart
bilden återgavs vegetation med löv och barr
skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag samt 
höjder, som markerades med lutningsstreck. 
Däremot skildes inte mellan olika kulturmarker, 
och ägogränser mellan gårdar och byar redovisa-
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Fig. 27. Skånska rckognoseringskartan, 1815.
Allcrums by i Allcrums socken norr om Hälsingborg. 

Kyrkan ligger vid Hälsingborgsvägen medan bebyggelsen i 
Allcrums by, före laga skiftet, bildade en radby längs Odåk- 
ravägen, cirka en kilometer österut. Söder om vägen lag den 
trädlösa åkervången, omgiven av mer eller mindre täta löv
skogar och lövängar. I SO-NV rann en bäck med tillhöran
de sankmarker. Idag består området till över 90 procent av

1:100 ooo
1:50 000

1:20 000

100 km

åker.

Fig. 26. Sammanfattning av täckningsgraden för den äldre 
ekonomiska kartan, »häradskartan». Notera att Småland, 
Bohuslän, Öland och Gotland samt större delen av Norr
land saknar sådana kartor.
Summary of the degree of coverage of the economic map, the 
»härad» map. Note that maps of this kind are lacking for Små
land, Bohuslän, Öland, Gotland and the greater part of Norrland.

Military map of Skåne from the 1810s.
The village of Allerum in the parish of Allerum, north of Häl

singborg. The church is on the Hälsingborg Road, whereas the sett
lement in the hamlet of Allerum prior to the enclosure formed a li
near hamlet along the Ödåkra Road, about one kilometre further 
east. South of the road was the treeless field, surrounded by broad- 
leaf woods and dry-land hay meadows. A stream, complete with 
wetlands, flowed SE-NW. Today more then 90% of this area is 
arable land.
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des inte. Kartorna är enbart framställda i svart
vitt.

Kartorna är värdefulla från bebyggelsehisto
risk synpunkt genom att de visar bebyggelse
mönstret före enskiftet och laga skiftet. Byarna 
är ännu inte sprängda och landskapets topografi 
Har ännu inte fått sin prägel av den agrara revo
lutionen. Vidare framgår utbredningen av sank- 
och våtmarker innan sjösänkning och utdikning 
hade förändrat hydrografin.

De skånska rekognosceringskartorna trycktes 
upp igen år 1985, men denna gång i skala 
1:30 000.

Yngre småskaliga kartor

Generalstabskartan

Under 1830-talet överflyttades ansvaret för Sve
riges geografiska kartläggning från det civila 
generallantmäterikontoret till den militära To
pografiska kåren. Topografiska kåren hade un
der 1800-talets första hälft upprättat topografis
ka kartor i skala 1:100000. År 1857 beslöts att 
dessa kartor skulle tryckas och utgivas. Kartorna 
publicerades kartbladsvis och skulle täcka hela 
riket. Skalan blev i södra Sverige 1:100000 och 
i norra Sverige 1:200 000. Södra delen omfatta
de 110 kartblad och norra delen 84 blad.

Eftersom framställningen sköttes av Topogra
fiska kåren kom kartverket att kallas Generalsta
bens karta över Sverige. Kartan framställdes i 
svartvitt tryck med bebyggelse, vägar, löv- och 
barrskog. För första gången redovisades även av
vägda höjduppgifter. Lutningsstreck och en sär
skild symbol för berg i dagen användes för att 
återge de topografiska huvuddragen i landska

pet. Utgivningen av generalstabskartan pågick 
in på 1900-talet. Fältmätningen för det sista 
kartbladet - Tännäs i Härjedalen - skedde så 
sent som år 1919. Efter hand reviderades och 
moderniserades de äldre versionerna.24 Gene
ralstabskartan ersattes från 1950-talet gradvis av 
den topografiska kartan i skala 1:50 000.

Geologiska kartor

Sveriges geologiska undersökning, SGU, upp
rättades år 1858.1 SGU:s regi började snart kar
tor framställas över jordarter och andra geolo
giska förhållanden.

Kartorna har givits ut i olika serier. Serie Aa 
utgörs av kombinerade jord- och bergartskartor. 
Under perioden 1862-1926 utgavs omkring 
160 blad i skala 1: 50 000. Framför allt berördes 
Mälardalen, centrala Västergötland, Östergöt
land och Skåne. Serie Ab utgavs i den mindre 
skalan 1:200 000 från 1870-talets slut till 1890- 
talets början. Serien omfattar Hallands län, delar 
av Älvsborgs och Skaraborgs län, större delen av 
Jönköpings län, Kronobergs län och östra delen 
av Kalmar län. Serie Ac har skalan 1:100 000 
och utgavs i början av 1900-talet. Kartorna täc
ker Bohuslän samt större delen av Kalmar län.

De geologiska kartorna är användbara för att 
ge en bakgrund till de bebyggelsehistoriska för
hållandena. På de äldre jordartskartorna är dess
utom, i växlande utsträckning, fasta fornläm- 
ningar utmärkta. Varje kartblad åtföljs av en 
textbeskrivning som lämnar en redogörelse för 
bladområdets geologiska bildningars beskaffen
het, bildningssätt och användningsområde. Kar
torna framställs fortsättningsvis i olika serier 
med olika tematiska innehåll.25
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Fig. 28. Karta över utmålen till gruvorna i Nor
bergs by, Norbergs socken, 1836-37, C. Sjö
holm. LMV T42-32:8.

På kartan redovisas större och mindre gruvhål 
med svart färg samt de olika utmålen i varierande 
färger. Den raka linjen, som från norr går ner 
mot Risbergs gruvor, är en stånggång, dvs. en trä
konstruktion som mekaniskt överförde kraft från 
en kraftkälla, t. ex. ett vattenhjul, till gruvans 
länspumpar.

The map shows variously sized mine shafts in black 
and the different mining-concessions in a variety of co
lours. The straight line descending from the north 
towards the mines of Risberg is a wooden transmission 
system, like a Cornish pump, connecting a power sour
ce, such as a water wheel, to the bilge pumps in the 
mine.

Övriga kartor

Förutom de här behandlade kartorna finns flera 
andra grupper, t. ex. sjökartor, gränskartor, 
skogs- och allmänningskartor. För en mer full
ständig översikt hänvisas till Svenska Lantmäte-

riet I och II samt till Nationalatlasens första 
band »Sveriges kartor». I dessa verk finns även 
artiklar om uppmätning, geodesi och teknik 
kring kartläggning och kartframställning samt 
om hur lantmäteriväsendet har organiserats un
der olika tider.

43



Noter
1 Lönborg 1903, s. 19 ff.; Svenska Lantmäteriet (SL) del I, s. 
285 f.
2 Helmfrid 1959; Johnsson 1965.
3 SL II, s. 14.
4 SL II, s. 14, Instruktion 1635 § 8.
3 Ekstrand 1901, s. 35, 84; Skrivningen återkommer orda
grant i 1688 års instruktion § 11.
6 SLI, s. 285.
7 SL I, s. 189; Jonsson 1965.
8 Jansson 1950, s. 5 ff., 78.
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2. De viktigaste kartarkiven

Det saknas för närvarande en samlad överblick 
över de äldre handritade svenska kartorna. Kart
samlingarna har naturligtvis sin tyngdpunkt på 
Lantmäteristyrelsens forskningsarkiv i Gävle 
och på de olika kartarkiven i anslutning till 
länsstyrelsernas lantmäterienheter. Det före
kommer emellertid äldre handritade kartor i åt
skilliga andra arkiv och i privata samlingar. Ett 
annat problem är att det många gånger saknas 
speciella register över arkivens kartbestånd. Det 
är därför inte möjligt att ge en fullständig bild 
av täckningsgraden för olika äldre kartor i olika 
delar av landet.

Ar 1984 tog Kartografiska sällskapet, tillsam
mans med Krigsarkivet, initiativ till en enkätun
dersökning för att inventera landets kartsam
lingar och därefter presentera resultatet i en 
tryckt katalog. Förteckningen skall ha samma 
utförande och uppläggning som motsvarande 
internationella produkter. Kataloger över kart
samlingar finns i bl. a. Västtyskland, Holland, 
USA och Kanada. Enkätsvaren kommer att pre
senteras i tryckt skick till 14:e Internationella 
konferensen i kartografins historia i juni 1991 i 
Uppsala och Stockholm. Katalogen kommer att 
ingå i serien Meddelanden från Krigsarkivet.

Denna redovisning av landets kartsamlingar 
är naturligtvis mycket angelägen, men den är av 
översiktlig natur och skiljer t. ex. inte på olika 
typer av äldre lantmäterikartor. Det finns såle
des fortfarande behov av en sammanställning av

beståndet av äldre handritade storskaliga kartor.
I en sådan översikt är det viktigt att kartmateria
let differentieras i ett antal huvudgrupper samt 
att antalet kartor i varje grupp i varje arkiv an
ges. Vidare borde på sikt även anges vilka geo
grafiska områden som täcks in av respektive kar
tor.

Lantmäteriverketsforskni rigs
arkiv

Lantmäteriverkets i Gävle forskningsarkiv är det 
viktigaste arkivet för äldre lantmäterikartor. 
Kartsamlingen omfattar ca 200 000 kartor från 
omkring år 1630 till 1900-talets början. Någon 
fullständig sammanställning av fördelningen 
mellan olika typer av kartor finns inte. Arkivet 
innehåller emellertid större delen av de geomet
riska jordeböckerna och övriga 1600-talskartor.
I arkivet finns i regel också en renovation (ren
ritning) av 1700-talets teg- och ägomätnings- 
kartor samt av skifteskartorna. Därutöver finns 
en rad specialkartor, bland annat stadskartor. I 
arkivet finns även en mängd småskaliga äldre 
kartor, t. ex. äldre läns- och häradskartor, liksom 
de flesta av 1800-talets sockenkartor.

Akterna i arkivet är topografiskt ordnade efter 
län, socken och by samt kronologiskt inom varje 
registerenhet (enstaka hemman, by, skifteslag
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etc.). Ett signum för en viss akt kan ha följande 
lydelse: E 97 - 14:4, där bokstaven E står för lä
net, talet 97 anger socknen inom länet i bok
stavsordning, talet 14 anger byn (jordregisteren- 
heten) inom socknen i bokstavsordning och ta
let 4 kartans nummer i kronologisk ordning 
inom byn. Systemet är logiskt, lätt att hitta i och 
tillåter en snabb överblick över ett visst geogra
fiskt område. De flesta storskaliga kartorna är 
samlade efter registerenhet och socken i särskil
da pärmar. I de fall formatet eller andra orsaker 
gör det olämpligt att ha kartorna i pärmar förva
ras kartorna i stället i speciella utrymmen, s. k. 
lådakter. Detsamma gäller för en del av de till 
akterna hörande textbeskrivningarna. De geo
metriska j ordeböckerna förvaras separat och lå
nas ut bara när särskilda skäl föreligger.

Länsstyrelsernas kartarkiv

Totalt omfattar kartsamlingarna i de regionala 
förrättningsarkiven hos länsstyrelserna ca en 
miljon akter. Förutom enstaka 1600-talskartor 
finns här i regel koncept och originalexemplaret 
till 1700- och 1800-talens storskaliga kartor. I 
ett par fall har kartsamlingarna decimerats av 
bränder (Umeå 1889 och Vänersborg 1834).

En översiktlig genomgång av vilka kartor 
som finns i dessa arkiv publicerades i boken 
»Sveriges kartläggning»,1 samt av Mercy Jung- 
quist i uppsatsen »Lantmäterikontorens arkivali
er».2 Redovisningen i »Sveriges kartläggning» är 
mycket ojämn och bristfällig. Uppgifterna i de 
båda undersökningarna är inte heller helt jäm
förbara, då Jungquists siffror gäller antalet för- 
rättningsakter och dessa inte alltid behöver in
nehålla kartor. Jungquist har dock den fullstän
digaste och mest enhetliga redovisningen.

För de flesta hemman i Sverige finns kartor, 
men cirka 10 procent saknar helt äldre kartor.
De största lakunerna finns inom följande grup
per: större tidiga frälseegendomar, fideikom
miss, enstaka hemman som aldrig har skiftats 
samt prästgårdar.

Volymmässigt utgör skiftesakterna den största 
andelen av de historiska kartorna. Totalt finns 
cirka 35 200 storskiftesakter. Flest akter har Gö
teborgs och Bohus län med cirka 4 200, därefter 
följer Kopparbergs län, Västernorrlands län och 
Värmlands län med 2 600 till 3 000 storskiftes- 
akter. Västerbottens län har endast 4 akter, Kri
stianstads län 134 och Norrbottens län 200 ak
ter.

Enskiftesakterna uppgår till knappt 3 100 var
av Malmöhus län har cirka 600 och Kalmar län 
drygt 400. Norrlandslänen, Dalarna och Örebro 
län, liksom Gotland, saknar enskiftesakter.

Laga skiftesakterna uppgår till cirka 40 000. 
Göteborgs och Bohus län har cirka 4 000 och 
Alvsborgs län cirka 3 600 akter. Kristianstads län 
har endast cirka 500 och Malmöhus län och 
Kopparbergs län har knappt 600 laga skiftesak
ter.

För de fyra nordligaste länen finns cirka 6 800 
avvittringsakter, varav 3 300 gäller Västerbot
tens län.

Krigsarkivet

Krigsarkivet bildades år 1805 som en byrå inom 
fältmätningskåren. Arkivet innehåller en stor 
mängd både militära och civila kartor, företrä
desvis småskaliga geografiska kartor. Utan nå
got krav på fullständighet ges nedan vissa exem
pel:
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Konceptbladen till karteringen av Västerbot
tens kustland år 1809 skala 1: 20000. Denna 
karta i skala 1:20 000 var föregångare till 
Skånska rekognosceringsverket, som upprät
tades 1811-1820. Av äldre svenska topogra
fiska kartor finns cirka 1 300 handritade blad 
främst från 1600- och 1700-talen samt drygt 
1 000 tryckta kartor från 1800- och 1900-talen. 
I samlingarna från Topografiska kåren - Gene
ralstabens topografiska avdelning ingår cirka 
7 000 konceptblad till »gamla generalstabskar- 
tan». En speciell grupp utgör de cirka 2000 
handritade hydrografiska kartorna från 1680 till 
1815. Därutöver finns cirka 9 400 kartor över 
svenska orter, inklusive den äldsta daterade rit
ningen över Kalmar från år 1585. Arkivet inne
håller flera utländska atlaser och kartverk och 
omkring 3 000 handritade kartor över fältslag, 
belägringar och inkvarteringar. Av storskaliga 
lantmäterikartor finns, förutom en geometrisk 
jordebok från 1600-talet över åtskilliga byar i 
Västergötland, endast sådana som berör exer
cisplatser eller indelningsverkets boställen.3

Riksarkivet

Riksarkivet har en hel del kartor av olika slag. 
Det saknas emellertid en särskild katalog, varför 
det är svårt att få en överblick över beståndet. 
Enda ingången är för närvarande via det topo
grafiska registret. Ofta ingår kartorna i olika en
skilda arkiv. Särskilt värdefulla från bebyggelse- 
historisk synpunkt är några geometriska jorde- 
böcker från 1600-talets mitt samt kartor över 
enstaka frälsegods.

Nedanstående kartsamlingar omfattar ett be
tydande antal storskaliga geometriska kartor:

I Gyllenstiernasamlingen ingår Bergkvara

jordebok, med ett 60-tal smålandskartor från år 
1637. Kronobergs län saknar statliga geometris
ka jordeböcker varför Bergkvarakartorna utgör 
de enda storskaliga kartorna före 1650 från den
na del av Småland. I Oxenstiernaarkivet finns 
Fiholms jordebok med Sörmlandskartor från år 
1639. I Oxenstiernaarkivet ingår också Sture- 
fors jordebok från år 1651 som innehåller kartor 
över ett 70-tal gårdar och byar i framförallt Ös
tergötland. I Tidöarkivet n:r 8 finns kartor över 
diverse gårdar i Kalmar län från åren 1655-56. I 
Skoklostersamlingarna, vol. 107, finns kartor 
över diverse hemman i Södermanland och Ös
tergötland vid 1600-talets mitt. Sävstaholmsam- 
lingen II, vol. 132 1/2 innehåller bl. a. en karta 
över Frösunda gård, Solna socken i Uppland, 
från år 1672.

I Överintendentämbetets arkiv finns därut
över många stadskartor och finska kartor, bland 
de senare flera geometriska kartor från 1600-ta- 
let. I detta arkiv skiljs dock inte mellan kartor 
och byggnadsritningar.4

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket har en närmast komplett 
samling av svenskt tryckt kartmaterial. Genom 
pliktleveranser av alla tryckta kartor ajourhålls 
och växer arkivet ständigt.

Därutöver finns en disparat samling av hand
ritade kartor. Bland enstaka 1 antmäteriakter och 
storskaliga äldre kartor finns t. ex. en karta över 
Hässelby gård, Spånga socken i Uppland vid 
1600-talets mitt och en över Kvänarpsskogen 
under Yxkullsund, Berga socken i Småland samt 
flera sockenkartor från Västergötland från 1600- 
talet. Dessutom finns tematiska kartor och 
stadskartor upprättade för brandförsäkringsän-
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damål, en unik stockholmskarta från 1640-talet 
samt utländska atlaser m. m. Även Sveciaverket 
innehåller en del kartor över »märkvärdighe
ter». En katalog över de handritade kartorna 
saknas, varför det är svårt att få en fullständig 
överblick.3

Uppsala universitets bibliotek

Uppsala universitets bibliotek har ett stort och 
värdefullt kartmaterial. Samlingarna innehåller 
huvudsakligen geografiska kartor och special
kartor som flodkartor, gruvkartor och gränskar
tor. Därutöver finns flera handritade storskaliga 
kartor. Kartsamlingen är redovisad karta för kar
ta i en tryckt katalog som också innehåller ett 
register över lantmätarna.6

Uppsala universitets arkiv

I universitetsarkivet finns en omfattande kart
samling över de s. k. akademihemmanen. Förut
om skiftesakter för de berörda gårdarna finns en 
unik uppsättning av geometriska kartor. Om
kring år 1660 uppdrog nämligen universitetets 
konsistorium åt lantmätaren Peder Menlös att 
kartera de av Gustav II Adolf år 1624 till uni
versitetet donerade gårdarna. Resultatet blev ett 
hundratal pergamentsrullar med storskaliga kar
tor över flera hundra hemman.7

Landsarkiven

Landsarkiven har en hel del kartor från 1600-ta- 
let och framåt. För det mesta rör det sig om ko

pior, men det finns även originalkartor. Vad 
gäller landsarkivet i Lund bör särskilt De la Gar- 
dies jordebok från Läckö nämnas. Den innehål
ler ett stort antal geometriska kartor. Rent all
mänt saknas dock en överblick över landsar
kivens kartsamlingar.

Privata arkiv

Många storgårdar och slott, liksom bruk och fö
retag, har värdefulla kartsamlingar i sina arkiv. 
Dessa kartor utgörs i de flesta fall av tredje ex
emplaret vid skiftesförrättningarna eller av ko
pior av kartor som också finns i de centrala arki
ven. Det förekommer emellertid även unika ori
ginalkartor som har upprättats på enskilt initia
tiv av jordägaren. För närvarande saknas en 
överblick, men sannolikt finns det tiotusentals 
kartor av olika slag i privata arkiv.

I slottet Krapperup i Brunnby socken i Skåne 
finns exempelvis en samling av 460 äldre och 
yngre kartor, varav många i original. Kartorna 
innehåller bl. a. en nästan fullständig kartering 
av Kullahalvön, i skala 1:4 000, från början av 
1700-talet.

Slitage och skador, hantering

Ett allt större och i stort sätt olöst problem utgör 
bevarandet av arkivmaterialet. Särskilt på de re
gionala lantmäterikontoren är slitaget på vissa 
kartor så starkt att det finns risk för att delar av 
det ömtåliga kartbeståndet allvarligt skadas. 
Problemet rör dels intensiteten i hanterandet 
och formerna för användningen, dels de bristan
de resurserna för kartlagning och kartkonserve
ring. På de regionala lantmäterikontoren tillåts
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således allmänt fotostatering, även av de äldre 
historiska kartorna.

Ett problem i detta sammanhang är att åtmin
stone laga skifteskartorna fortfarande är viktiga 
juridiska dokument, som i viss utsträckning 
nyttjas i samband med lantmäteriutredningar 
och dylikt. Storskifteskartorna och de geomet
riska kartorna används dock numera mest av 
forskare av olika slag.

Lagning och renovering

Lantmäteriverket i Gävle har en egen kartlag- 
ningsverksamhet med särskild utbildad konser
vator och personal. Kapaciteten är för närvaran
de ungefär 130 kartkonserveringar och ca 100 
snabblagningar per år. Detta motsvarar i stort 
vad som behövs för att inte några skadade kartor 
ska behöva skickas till mikrofilmningen. Någon 
möjlighet att t. ex. renovera de hårt slitna geo
metriska jordeböckerna eller andra äldre kartor 
finns däremot inte. Några län bedriver egen 
kartlagning (bl. a. Gävleborgs län), men åtmin
stone i ett fall har denna verksamhet lagts ner 
(Stockholms län).

Lantmäteriets stora resurs i detta samman
hang är Kartvårdscentralen i Ange. Kartvårds- 
centralen har möjlighet att konservera och reno
vera även svårt skadade kartor. Ar 1989 lagade/ 
renoverade man kostnadsfritt 30 kartor från var
je lantmäterikontor. Behovet av såväl mindre 
lagningar som mer omfattande renoveringar är 
sannolikt mångdubbelt större. För närvarande 
råder det inte heller balans mellan förslitning 
och renovering utan det samlade äldre kartbe
ståndet får en allt sämre kondition. Kartvårds
centralen i Ånge renoverar och lagar också mot 
betalning kartor från andra arkiv eller enskilda 
personer.

Mikrofilmning

Den omfattande mikrofilmning som pågått se
dan mitten av 1960-talet har endast i liten grad 
minskat slitaget på originalkartorna.

Av lantmäteriverkets forskningsarkivs kart
samlingar har ca elva län mikrofilmats fram till 
våren 1989. Mikrofilmningen påbörjades redan 
1965 då de geometriska jordeböckerna filmades. 
Arbetskopior översändes både till riksarkivet 
och kulturgeografiska institutionen vid Stock
holms universitet. Under åren 1980 till 1985 
mikrofilmades det totala kartbeståndet i tio län 
av Siga AB (Servicecentralen i Gällivare) i Gäl
livare. Medel till detta ställdes till förfogande av 
industridepartementet. Filmningen omfattade 
dels en säkerhetsfilm som förvaras på riksarki
vet, dels en s. k. master som förvaras på lantmä
teriverket. Från denna master kan sedan bruks- 
eller läskopior göras. För tio län finns också en 
omgång mikrofilmer på såväl riksarkivet som 
antikvarisk-topografiska arkivet vid riksantikva
rieämbetet (ATA). (På grund av platsbrist över
fördes emellertid ATA:s mikrofilmade kartor 
till Krigsarkivet i juni 1989).

Efter en tids avbrott på grund av bristande 
medel fortsatte avfilmningen år 1988. Mikro
filmningen sker numera på lantmäteriverkets 
produktionsavdelning i stället för Siga AB och 
verksamheten finansieras av bostadsdepartemen
tet. För närvarande (juni 1989) är den svartvita 
mikrofilmningen en ren skyddsfilmning och 
någon master som kan användas för ytterligare 
kopiering framställes inte längre. Lantmäteri
verkets forskningsarkiv erhåller sålunda ingen 
läskopia, och arkivet saknar även läsapparat och 
kopieringsutrustning. Ej heller levereras någon 
filmkopia till ATA eller riksarkivet. Detta inne
bär att slitaget på originalhandlingarna är oför
minskat trots mikrofilmningen. Inga småskaliga
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läns- och häradskartor är avfilmade. I juni 1989 
var ca två tredjedelar av länens kartbestånd mik
rofilmat. Negativen lagras på lantmäteriverket. 
Endast i undantagsfall tas en läskopia fram för 
användning på länsarkiven.8

På Stockholms länsstyrelses lantmäterikontor 
införskaffades en läskopia av de avfotograferade 
kartorna hösten 1988. Kartorna finns dels på 
mikrofilmsrullar, dels på s. k. jackets. Samtidigt 
införskaffades läsapparater med kopieringsmöj
ligheter. Därmed har användningen av original
akterna minskat med cirka 40 procent.9 Även på 
lantmäterikontoret i Mariestad hänvisas använ
darna i första hand till en fotografisk läskopia. 
Men det finns naturligtvis fall när denna inte 
kan besvara de aktuella frågorna utan att origi
nalkartorna studeras.

Noter
1 Sveriges kartläggning 1922, s. 30 ff.
2 SL II, s. 574-85.
3 Ekstrand, opublicerat manus 1907; muntlig uppgift Ulla 
Ehrensvärd, KA.
4 Ref. Clara Nevcus RA.
5 Ref. Göran Bäärnhielm, KB.
6 Davidsson 1956.
7 Ref. Thomas Aurelius, UUA.
8 Ref. Gertrud Viking, LMV.
9 Ref. Bert Ehrlund, Länsstyrelsen i Stockholm.
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3. Metod och teknik

Det äldre odlingslandskapet 
i kartorna

Vid beskrivning och analys av odlingslandskapet 
är det särskilt fem faktorer som bör uppmärk
sammas:

1. Bebyggelsestrukturen, dvs. om bebyggel
sen består av storgårdar, ensamgårdar eller byar 
samt vilken slags by det är fråga om.

2. Rotationssystemet, dvs. om åkern ligger i 
ensäde, tvåsäde, tresäde eller någon form av fler- 
säde.

3. Fredningssystemet, dvs. hur gärdesindel- 
ningen ser ut.

4. Ägoskiftet, dvs. hur åkern är skiftad och 
fördelad, t. ex. förekomst av olika slags tegskif
ten eller om det råder hemägosystem.

5. Anpassningen till naturlandskapet, t. ex. 
vad gäller bebyggelsens läge eller ägoslagens 
rumsliga fördelning.

6. Den viktiga, icke fysiska faktorn, jordna
turen, dvs. vilken slags jordägare en viss kame
ralenhet har.

Hägnader

Redovisning och tolkning av hägnadernas (gär
des gårdarnas) sträckning är grundläggande för 
förståelsen av det äldre odlingslandskapet. Häg
nade rna visar hur landskapet funktionellt var or

ganiserat. Genom gärdesgårdarna skiljs olika 
markslag från varandra. By- och gårdstomter, 
åkergärden, vretar och ängshagar var omgärdade 
av hägnader för att stänga ute tama och vilda 
djur. Mer sällan användes hägnaderna till att 
stänga tamdjuren inne, men sådant förekom i 
form av t. ex. kalv- och oxhagar. Tack vare att 
gärdesgårdarna ritades ut på de äldre kartorna 
erhålls kännedom om hur markanvändningen 
tidigare var rumsligt organiserad, liksom det ex
akta läget för åkergärden, by- och gårdstomter, 
fägator och vägar.

Hägnader och gärdes gårdar på de äldre kar
torna markeras i allmänhet i form av en linje 
med två tvärställda korta streck som regelbundet 
återkommer. Ibland utmärks stengärdesgårdar 
särskilt med stiliserade stenar på rad. På en del 
kartor, särskilt geometriska kartor från 1600-ta- 
lets slut och laga skifteskartorna, är hägnaderna 
bara återgivna med ett heldraget streck och kan 
därför vara svåra att hitta.

En viktig och förhållandevis konstant gräns i 
det förindustriella agrara landskapet var gränsen 
mellan inägor och utmark. Inägomarken inrym
de den värdefullaste kulturmarken, framför allt 
åker och äng, medan utmarken hade en rad oli
ka funktioner. Viktigast var sommarfodret i 
form av bete för tamdjuren. Av hägnadernas
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Fig. 29. Åker- och ängsavmätning av Näs by, Ingatorps soc
ken, Småland, 1644, Peder J. Duke. Geom. j. b. 
£1:186-187, 192.

Det enstaka hemmanet Näs i Södra Vedbos skogsbygd 
hade åkern indelad i tre gärden (tresäde). Åt söder ner mot 
sjön låg en särhägnad hårdvallsäng. Från gårdstomten gick 
en fägata mot utmarken i väster.

The solitary fann of Näs in the wooded area of Södra Vedbo had its 
arable land divided into three fields with three-field crop rotation.
To the south, down towards the lake, was a separately enclosed hay 
meadow. From the toft, a cattle path led to the common pastures to 
the west.
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sträckning framgår även om det fanns betes
hagar, intag, torp eller annan mer intensiv 
markanvändning på utmarken.

Genom att rekonstruera de olika hägnaderna 
inom inägomarken kan man exempelvis få in
formation om rådande odlingssystem och om 
hur hötäkten var organiserad. Gärdesgårdarna 
var således främst en gräns mellan ägoslag, dvs. 
mellan olika slags markanvändning och inte 
mellan olika ägare.1 Intressant är också förhål
landet mellan bygränser och hägnader, t. ex. i 
vilken utsträckning de sammanfaller eller är 
oberoende av varandra.

By- och gårdstomter

By- och gårdstomter visar sig ofta ha lång kon
tinuitet bakåt som läge för bosättning. På de på 
kartorna redovisade gårdstomterna återfinns 
många gånger även den medeltida bebyggelsen. 
Inom eller i anslutning till de historiska gårds
tomterna påträffas ibland också de förhistoriska 
boplatserna.

Bebyggelseplatserna, särskilt på de äldre kar
torna, markeras ofta med en husschablon som 
utvisar det ungefärliga läget för husen. På senare 
kartor, t. ex. på många storskifteskartor och laga 
skifteskartor är både man- och ekonomibyggna
derna utmärkta i skalenlig storlek och verklig 
form. Själva tomten avgränsas vanligen av häg
nader och/eller gränslinjer. I anslutning till 
hustomterna finns ofta mindre hagar och inhäg
nade markstycken, t. ex. kalvhagar samt träd-, 
kål- och humlegårdar. Av kartorna framgår såle
des hur bebyggelsen är grupperad, t. ex. om byn 
är spridd eller samlad, om den är reglerad eller 
ej och om det finns gemensam bygata eller sär
skild malmbebyggelse.

Inägor

Åkern var det viktigaste markslaget i det äldre 
odlingslandskapet. Det var åkern som stod för 
den största kaloriproduktionen och det var där 
det mesta arbetet hade investerats genom röj
ning, gödsling och hägnande. Åkerarealen ut
gjorde därför ofta grunden för jordvärdering 
och beskattning. Den äldre åkerns utbredning 
och förhållande till övriga markslag bör därför 
dokumenteras. Värdefull information kan även 
fås av stora och små impediment, förekomst av 
röjningsrösen, stensträngar, diken eller andra 
former i åkermarken.

Den historiska utbredningen av åker och äng 
är också viktig för bedömning och datering av 
olika former av äldre övergivna åkrar, s. k. fossil 
åkermark.

Av vissa kartor kan man även få reda på hur 
åkern var fördelad mellan de olika gårdarna 
inom en viss by. På tegskifteskartorna framgår 
exempelvis om det rådde ägoblandning eller om 
gårdarnas åkrar låg i skilda block, s. k. särägosy- 
stern. Ägoblandningen kunde ha olika utform
ning alltifrån ett fullkomligt oregelbundet teg
skifte till ett genomreglerat solskifte (laga läge). 
Analysen av åkermarken och dess rumsliga för
delning är viktig för att förstå gårdarnas och 
byarnas ursprung och utveckling.

Tegskifteskartorna är ofta från 1700-talets 
första hälft. De är ganska ovanliga och förekom
mer ojämnt och till synes slumpartat. I vissa fall 
kan man även från storskiftets konceptkartor re
konstruera åkerfördelningen från tiden före 
skiftet. (Analys av åkermarkens uppdelning in
går normalt inte i översiktliga historiska kart
överlägg utan tillhör mer detaljerade land
skapsstudier.)

Även för ängen kan ibland särskilda upplys
ningar erhållas om brukningssätt och fördel-
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Fig. 30. Geometrisk karta över Hovs by, Hovs socken, Ös
tergötland, 1718, Johan Ekeboum. LMV D36-4: 2.

Hovs bytomt är ett vackert exempel på en reglerad by
tomt enligt den medeltida solskiftesprincipen eller laga läge. 
Tomternas bredder är proportionella mot gårdarnas åkerin
nehav. Gården n:r 13 är således dubbelt så stor som n:r 12 
och n:r 14. Hemmanet n:r 4 är obebyggt.

The Hov village site is a fine example of a regulated toft based on 
the medieval principle of »laga läge». The plot widths are proportio
nal to the holdings of the homesteads. Thus homestead no. 13 is 
twice as large as no. 12 and no. 14. The cadastral farm no. 4 has 
not been built on.

ning, hur t. ex. relationen var mellan den sär- 
hägnade ängen och gärdesängen samt hur och 
efter vilket system ängen var fördelad mellan de 
olika gårdarna. Vidare erhålls ofta värdefull in
formation om egenskaper och vegetation, om

t. ex. vilka fodergräs som dominerade, om ängen 
var sank eller torr, om där fanns träd samt upp
gifter om höavkastningen, ofta mätt i lass eller 
parmar.
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Fig. 31. Geometrisk karta över Hulterstads by, Hulterstads 
socken, Öland, 1641-42, Anbjörn Larsson. LMV 
Gl: 114-115.

De öländska radbyarna hade redan fått sin speciella form 
på 1640-talet. Hulterstads reglerade bytomt låg längs lands
vägen söder om den medeltida kyrkan. Gårdstomterna 
sträckte sig österut från vägen. Även prästgården hade en 
tomt här, men prästgårdens bebyggelse låg på andra sidan 
landsvägen, söder om kyrkan.

The linear villages of Öland had already acquired their distinctive 
appearance by the 1640s. Hulterstad’s enclosed village toft lined the 
highway south of the medieval church. The farm tofts extended 
eastwards from the road. The vicarage also had a toft here, but the 
vicarage buildings were across the road, to the south of the church.
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Fig. 32. Geometrisk karta över Krapperups och Möllehässle 
byar, Brunnby socken, Skåne, 1718, A. Ciöpinger. LMV 
L32-13:2.

Gårdstomterna i Krapperups och Möllehässle byar låg ut
spridda längs en drygt kilometerlang sträcka i västra kanten 
av det gemensamma åkergärdet. Två fägator ledde ut till be
tesmarken i väster. Bebyggelsen är fritt grupperad och visar 
inga spår av reglering. Byggnadstomterna är markerade som 
röda fyrkanter med en hussymbol. Till gård n:r 1 i Mölle
hässle hör en liten kvarn. De tre små ensamma hustecknen 
på Krapperups bygata visar byns gatuhus.

The homestead sites in the villages of Krapperup and Möllehässle 
were scattered over a distance of more than one kilometre on the 
western edge of the common field. Two cattle paths led out to the 
grazing lands in the west. The settlement is freely grouped, showing 
no signs of regulation. The building plots are shown as red squares 
with the symbol for a house. There is a small mill belonging to ho
mestead no. 1 in Möllehässle. The three small house emblems on 
their own in the green of Krapperup belong to landless crofters.

w/~~

Fig. 33. Storskifteskarta, Eldsberga by, Eldsberga socken, 
Halland, 1811. LMV M9-4:2.

I gräsmarken mellan åkrarna har lantmätaren med prickad 
linje markerat flera runda figurer. Sannolikt rör det sig om 
stora gravhögar från bronsåldern. I dag är de flesta sönder- 
plöjda och nederoderade. Under plogdjup kan dock oskada
de gravgömmor finnas kvar.
In the meadow land between the arable fields, the surveyor has mar
ked several round figures with a dashed line. These are probably 
targe burial mounds from the Bronze Age. Most of them have since 
been ploughed or eroded away, but the furnishings can still be ex
tant below ploughing depth.

56



Fig. 34. Geometrisk avmätning av inägorna i Eldsberga by, 
Eidsberga socken, Halland, 1747, J. Kanter. LMV M9-4:1.

Eldsberga är ovanlig bland de halländska byarna genom 
sin sammanhållna, rektangulära tomt. Prästgården, n:r 10, 
ligger för sig norr om byn medan kyrkan ligger söder om 
byn. En kort fägata leder ut till betesmarken i sydöst.
Geometrie map. Eldsberga is unusual among the villages of Hal
land by reason of its continuous, rectangular toft. The Vicarage,
No. 10, occupies a position apart, to the north of the village, while 
the church is to the south. A short side alley leads out to the grazing 
land in the southeast.

Fig. 35. Laga skifteskarta, Finnekulla, Borgstena sn, Väster
götland, F. H. Öhrwall. LMV 037-2:3.

Kartan visar hur åkrarna före laga skiftet var översållade 
med röjningsrösen. Det var ofta dessa rösen som blev bygg
nadsmaterial i de stenmurar som kom att uppföras i de nya 
fastighetsgränserna. Kartan visar även att rösena inte gör 
halt vid den historiska åkermarken utan fortsätter in över 
ängsmarken. Sannolikt rör det sig i detta fall om hackerör 
från ett förhistoriskt åkerbruk.
This map shows how, before the Enclosure, the fields were dotted 
with clearance cairns. These cairns often furnished building mate
rials for the stone walls which were put up to mark the new proper
ty boundaries. The map also tells us that, instead of stopping short 
at the end of the historical arable land, the cairns continue into the 
pasture land. In the present case they are probably clearance cairns 
from prehistoric arable farming.
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Fig. 36. Ägomätning av Västra Arninge, Täby socken, Upp
land, 1691, E. Bratt. LMV A108-36:1.

Tegkartan visar hur åkrarna ligger i regelbundet tegskifte. 
Gårdarna, litt. A, B och C, har sina åkertegar i samma följd 
från öster till väster eller från norr till söder. Tegarna i varje 
tegserie är dessutom proportionella mot gårdarnas storlek. 
Lantmätaren har också särskilt utmärkt gravfältet nordväst 
om bytomten.

The map shows how the fields are regularly divided into strips. 
Farmsteads A, B and C have their strips in the same sequence from 
east to west or from north to south. What is more, the strips in each 
series are proportional to the sizes of the homesteads. The surveyor 
has also specially marked the burial ground north-west of the ham
let toft.
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Fig. 37. Geometrisk avmätning av Bentby, Dalby socken, 
Värmland, 1722, L. Gillberg. LMV R14-14:1.

De tre gårdarna i Bentby i Klarälvsdalen hade sin åker i 
särägoblock i ängsmarken. Den smala remsan sediment 
längs älven satte en skarp gräns för inägomarken.
The three farmsteads in Bentby, in the Klarälv Valley, held their 
arable fields in severalty in the pasture land. The narrow strip of se
diment alongside the river set a clear boundary to the field.

Utmarken

Utmarken utgjorde på de flesta håll den ytmäs- 
sigt största delen av odlingslandskapet. Från ut- 
markskartor erhålles bl. a. kunskap om vegeta
tionen, om t. ex. förekomst av ljunghed eller 
andra skoglösa betesmarker eller om utmarken 
var beskogad och i så fall om vilka slags träd 
som var vanliga. Det kan också finnas explicita 
uppgifter om vissa speciella företeelser som ol
lonskogar, nya och gamla svedjeland, olika in
tag och beteshagar, fäbodar, torp och backstugor 
samt andra anläggningar av skilda slag.

Avgränsningen av den historiska utmarken 
ger också vissa kronologiska hållpunkter för da
teringar av olika svårtolkade lämningar som fos
sila åkrar och andra spår av mänsklig verksam
het.

Många av de tidiga småskaliga kartorna upp
rättades som vägkartor. Det äldre vägnätet är där
för förhållandevis väl återgivet på de tidiga geo
grafiska kartorna. De storskaliga kartorna redo
visar i varierande grad vägar och stigar. Ofta ut
märktes dock både landsvägar och bruknings- 
vägar, liksom vad, kavelbroar och broar. Även 
grindar och milstolpar brukar vara utmärkta.

Ett viktigt element i det äldre landskapet ut
gjordes av fägatorna. Genom fägatorna förbands 
betesmarken med boskapens nattvisten (byplat
sen eller gårdstomten). Fägatornas sträckning 
och utseende avspeglar indirekt mycket om oli
ka kulturmarkers rumsliga förhållanden och 
även en del om produktionens inriktning. De 
traditionella fägatorna hör samman med det för
industriellajordbruket, men i vissa fall avsattes 
de som samfälligheter ännu i samband med laga 
skiftet.
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Fig. 38. Geometrisk karta över Uppnora by, Geringe soc
ken. Halland, 1712, J. Söderling. LMV M16-22:1.

Ett av hemmanen i Uppnora by lät tidigt bryta ut sin del 
av den samfällda utmarken. Orsaken till detta var de fyra 
små bokhult som under ollonår var lämpade för att göda 
svin. Bokhulten ligger inklämda mellan utmarkens »odugli
ge berg» och Store Lyngmossen. Tack vare kartan har också 
namnen Lilla Carinhult, Stora Spångberg, Wallsjöhult och 
Ornåsen bevarats. Jfr. fig. 8.

One of the farms in the hamlet of Uppnora seceded at an early stage 
with its share of the common forest and grazing, on account of the 
four small beech holts which, in good years, provided beechmastfor 
fattening pigs.

Fig. 39. Geometrisk avmätning av Stora Bråfors, Norbergs 
socken, Västmanland, 1698, A. Ahlgren. LMV T42-6: 1.

N:r 25 utvisar en skogsäng med omgivande gärdesgård. 
Söder om intaget är två fall (svedjeland) utmärkta. Vegeta
tionen i övrigt beskrivs som gran-, björk- och tallskog.

Geometric map of Stora Bråfors, 1698. No. 25 shows a forest 
meadow surrounded by a fence. Two burn-beaten lands are marked 
south of this clearing. The rest of the vegetation is described as spru
ce, birch and pine forest.
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Fig. 40. Storskifteskarta över Duveds by, Åre socken, Jämt
land, 1777, J. Törnsten. LMV Y60-11: 1.

Duveds by ligger på nordsidan av Årcälven (Indalsälven), 
vid den viktiga vägen mellan Trondheim och Storsjöbyg- 
den. Omedelbart väster om inägomarken vid färjesundet går 
vägen över på älvens södra sida. Detta är förmodligen en bi
dragande orsak till att befästningen Duvcds skans också upp
fördes här.

The village of Duved is on the north side of the Are River (the In
dal River), the important highway between Trondheim and the 
Storsjö district. The highway crosses the river immediately to the 
west of the fields near the ferry crossing. This probably helps to ex
plain why Duved Fort was built here.

Fig. 41. Avmätning av tvistig kyrkväg, Nydala säteri, Nyda
la socken, Småland, 1718, J. P. S. Duker. LMV E87-21:1.

Det stora stenröset på åkergärdet Hackåsen utgjordes sä
kerligen av ett gravröse från bronsålder/äldre järnålder. Ro
set försvann senare i samband med bortröjning av odlings- 
hinder på Nydala säteri.
The great cairn in the Hackåsen field was doubtless a burial cairn 

from the Bronze Age/early Iron Age. The cairn vanished later 
when land belonging to Nydala Säteri was cleared of obstacles to 
cultivation.
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Hydrografin

Vattendrag, sjöar och mossar är viktiga land
skapselement. Hydrografin är också en faktor 
som i stor utsträckning har påverkats och för
ändrats genom människans direkta ingrepp. A 
ena sidan har en långvarig dräneringsverksam- 
het pågått för vattensjuka åkrar och ängar. Där
utöver har sjöar och våtmarker torrlagts och od
lats upp. A andra sidan har fast mark satts under 
vatten genom dammbyggen för skilda ändamål 
och vissa marker har medvetet periodvis över
svämmats såsom dammängar och översilnings- 
ängar. Konstbevattningen har i sin tur krävt att 
diken och kanaler anlagts. Naturligt slingrande 
åar och bäckar har fått nya, raka, grävda fåror el
ler till och med kulverterats.

Förutom de allmänna landskapshistoriska 
aspekterna är hydrografin viktig för att lokalise
ra vattenanknutna anläggningar i form av kvar
nar och kvarnställen, fasta fisken, båtlänningar 
osv.

Myrmarkerna är särskilt betydelsefulla genom 
att de, speciellt i södra och östra Sverige, kan ha 
bildats genom igenväxning av sjöar. Stränderna 
till dessa var ofta attraktiva som boplatser under 
stenåldern. I mossar och sjöar finns också möj
ligheten att påträffa forntida depåfynd. Den sy
refattiga miljön i mossar innebär också unika 
förhållanden för att bevara organiskt material. 
Många mossar har torrlagts och dikats ut sedan 
mitten av 1800-talet, och det är många gånger 
omöjligt att identifiera de äldre myrmarkerna 
utifrån den moderna ekonomiska eller topogra
fiska kartan.

Gränser

Administrativa gränser av olika slag, som hä- 
radsgränser och sockengränser, innehåller vär

defull information. Av övriga gränser är särskilt 
de äldre gränserna för byar och enstaka hemman 
(jordregisterenheter) viktiga. Genom gränserna 
definieras äldre territorier „och domäner. Grän
serna är av olika ålder, men vissa kan gå tillbaka 
till förhistorisk tid. Gränserna utmärktes med 
rågångar och olika slags gränsmärken (tjällror). 
Som råmärken användes dels naturgivna objekt 
som stora stenblock, gamla ekar och liknande, 
dels anläggningar i form av ensamliggande 
gravrösen, broar, gärdeshörn etc. Som bryt
punkter användes gärna tydliga och varaktiga 
topografiska företeelser som åmynningar och 
bergstoppar. I många fall anlades särskilda rå- 
gångsrösen, s. k. femstenarör.

Fig. 42. Geometrisk avmätning av Massleberg, Skee socken, 
Bohuslän, 1708, E. Knus. LMV N97-90:1.

På hagen (n:r 4), söder om inägomarken, har lantmätaren 
skrivit: »Brukad till att instänga boskap uthi om nattetid, för 
vargar(s) skuld.»

In the enclosed pasture land the surveyor has written: »Used for 
shutting up cattle at night, because of the wolves.»
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Texter

Fig. 43. Avmätningen av Nydala säteri, Nydala socken, 
Småland, 1757, P. J. S. Duker. LMV E87-21:2.

Utsnittet av kartan visar rågången från gränsmärke n:r 62, 
Hiorte eller Prästebro, över vilken landsvägen mellan Nyda
la och Vrigstads kyrkor passerade, via Lins mosse till n:r 63 
Liusbro. På södra sidan om bron ligger en stor sten, »tecknad 
med ett kors varest flera byar och sammanstöta och hörna». 
N:r 66 är en ödelagd skvaltkvarn till Lilla Boestad.

This section of the map shows the boundary from the boundary 
mark, no. 62, Hiorte or Prästebro, which was crossed by the 
highway between Nydala and Vrigstad Churches, by way of Lius 
mosse to no. 63 Liusbro. On the south side of the bridge is a large 
stone marked with a cross, a point of convergence between several 
villages. No. 66 is a ruined water mill belonging to Lilia Boestad.

Till kartorna hör ofta en mer eller mindre om
fattande textdel. Texterna återfinns dels som 
namn och upplysningstexter på själva kartbil
den, dels i en särskild beskrivning. Texterna in
nehåller en mängd värdefull information om 
äldre tiders förhållanden, t. ex. om vad och hur 
man odlade och om vilka binäringar som fanns. 
Texterna är visserligen formaliserade, men 
ibland dyker det upp oväntade upplysningar om 
folkliv eller andra inslag i det äldre bondesam
hället.

En förbisedd källa till kunskap utgör namnen 
på olika ägor, markslag eller karakteristiska plat
ser och punkter. Många gånger utgör namnen 
på kartorna den enda möjligheten att lägesbe- 
stämma försvunna företeelser och anläggningar, 
även om dessa är omnämnda i andra skriftliga 
källor. Genom att kombinera olika källor erhål- 
les nya rumsliga och bebyggelsehistoriska fakta. 
Dessa s. k. ägonamn eller smånamn är också ett 
språkligt värdefullt källmaterial. Genom kartor
na erhålles ibland explicita belägg för ödesgår
dar och försvunna enheter.
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A prehistoric burial cairn at the top of a steep mountain served as a 
boundary marking between the farms of Ryr and Mellanryr.

Fig. 44. Geometrisk avmätning av hemmanet Ryr, Lycke 
socken, Bohuslän, 1735, T. Lohm. LMV N70-19:1.

Ett förhistoriskt gravröse på toppen av ett brant berg an
vändes som råmärke mellan hemmanen Ryr och Mellanryr. 
Avser sannolikt RAA Lycke 18, nära gränsen mellan Ryr 
1:1 (Lilla Ryr) och Ryr 3:2 (Mellanryr), men enligt ekono
miska kartan ej exakt i denna position.

Fig. 45. Skattläggning av Kronoängen Blötan, Lagga soc
ken, Uppland, 1748, Fl. Kiellström. LMV A53-7:1.

Intill Mora stenar, på gränsen mellan Attundaland och Ti- 
undaland, låg kronoängen Blötan. Häradets avrättningsplats 
låg öster om landsvägen. På kartan syns både det nya ryttar- 
torpet och lämningarna av den gamla ryttarstugan.

Blötan was a meadow belonging to the Crown, near the »Mora 
stenar» on the boundary between Attundaland and Tiundaland. 
The place of execution for the »härad» was to the east of the 
highway. The map shows both the new cavalry cottage and the re
mains of the old one.
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Fig. 46. Östra Mulltjärn, Östmarks socken, Värmland,
1782. LMV R96-6:2.

Inägor, myrslåttcr och mosse till finngården Johola i nor
ra Värmland. Lantmätaren har konsekvent använt försven
skade namn på innebyggare och topografiska företeelser, 
trots att trakten helt dominerades av en finsktalandc befolk
ning vid denna tid.

Fig. 47. Inägodelning av utjorden Hovjorden, Torsåkers 
socken, Ångermanland, 1763, G. Edman Johansson. LMV 
X63-14:1.

Södra delen av Torsåkers prästgård utgörs av den s. k. 
Hovjorden. Ännu på 1700-talet var det en egen kameral en
het som troligen har sitt ursprung i en försvunnen förhisto
risk gård.
The Southern part of Torsåker Vicarage consists of what is called 
»Hovjorden». Even in the 18th century this was still a separate fis
cal unit, descended probably from a vanished prehistoric farmstead.

Fields, haylands and boglands belonging to the Finn homestead of 
Johola in northern Värmland. The surveyor has consistently used 
Swedified names for settlers and topographical phenomena, in spite 
of the local population in this area being overwhelmingly Finnish
speaking.
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Fig. 48. Laga skifteskarta över Ödegärdet i Lycke, Borgstena 
socken, Västergötland, 1878. LMV 016-22: 1.

Även sena laga skifteskartor kan innehålla värdefull be
byggelsehistorisk information. Byn Lycke består av två geo
grafiskt skilda delar. Den ena delen kallas Ödegärdet. Här 
var marken fylld av stenrösen även utanför den på 1800-ta- 
let brukade åkern. Sannolikt rör det sig om en ödelagd gård 
som tagits över av Lycke.
Useful information on the history of a settlement was also to be ob
tained from late Enclosure maps. The village of Lycke is made up 
of two geographically separate parts. One of these is called »Öde
gärdet», (the diserted field) and the land here was full of stone 
cairns even outside the arable land cultivated in the i 9th century. 
This is probably a ruined farmstead which Lycke has taken over.

‘V

I Bpi« ■

Fig. 49. Laga skifteskarta över Bolltorp, Skönberga socken, 
Östergötland, 1835-37, H. Rosén. LMV D100-5:2.

Byggnaderna som hörde till pappersbruket och tegelbru
ket vid Bolltorp återgavs noggrant i samband med laga skif
tet.
The buildings belonging to the papermill and brickworks at Boll- 
torp were carefully reproduced in connection with the enclosure.

66



Historiska kartöverlägg

Det äldre lantmäterimaterialet har tidigare, i 
främst historisk-geografisk forskning, använts 
för att rekonstruera markanvändning och rums
lig struktur i hela landskapsavsnitt. Dessa re
konstruktioner har sedan legat till grund för oli
ka regionala bebyggelsehistoriska analyser.2

Med Sven-Olof Lindquists excerpering av de 
storskaliga geometriska kartorna över Falbyg
den på 1970-talet inriktades det äldre kartmate
rialet direkt på en användning inom fysisk pla
nering och kulturminnesvård.3

Grundidén i Lindquists arbete var att föra 
över 1600-talets kartbild på genomskinliga plas
ter i skala 1:10 000. Härigenom kunde en di
rektjämförelse göras mellan dagens landskap, 
såsom det avspeglas i den ekonomiska kartan, 
och det förindustriella odlingslandskapet. Dessa 
transparenta kartöverlägg kallas i fortsättningen 
historiska kartöverlägg.

Metodens lämplighet i planeringssamman- 
hang prövades bl. a. på Gotland. I samband med 
den fysiska riksplaneringen genomfördes en in
ventering och avgränsning av kulturminnesvår
dens miljöer på Fårön. Senare följde en liknande 
utredning för Sudret. Metoden har även använts 
för analys av kulturlandskapet i centrala Närke.4

Historiska kartöverlägg kan ses som ett 
grundläggande kunskapsunderlag för såväl 
forskning som för direkt tillämpning inom sam
hällsplaneringen. Vad gäller kulturmiljövården 
kan överläggsmetoden användas för en rad olika 
ändamål, t. ex. den ordinarie fornminnesinven
teringen, specialinventeringar inför större ex
ploateringar eller landskapsanalyser och beskriv
ningar av det historiska landskapets framväxt.
De senare är särskilt värdefulla i samband med 
motiveringar till och värderingar av riksintresse
miljöer eller som underlag vid bedömning och

prioritering av särskilda insatser för landskaps
vård. I detta användningsområde möts natur- 
och kulturmiljövårdens intressen. Inte minst har 
den nya jordbrukspolitiken och de nya ersätt
ningarna till upprätthållande av vissa odlings
landskap aktualiserat behovet av systematiska 
landskapsanalyser.

Omfattningen av och noggrannheten vid ex
cerperingen av de äldre kartorna är naturligtvis 
beroende på syftet. Nedan redogörs för metoden 
och i kapitel fyra lämnas några olika tillämp
ningsexempel.

Metod

För att göra den stora informationsmängden i de 
äldre kartorna tillgänglig har geografer sedan 
länge använt sig av metoden med historiska 
kartöverlägg. Till att börja med skilde sig över
läggen i skala, innehåll och manér, beroende på 
av vem och i vilket sammanhang de upprätta
des. Värdet av de tidigare överläggen begränsa
des sålunda av att de var präglade av en viss situ
ation och en viss person. I praktiken blev de ofta 
ett engångsmaterial av föga bestående värde. En 
bidragande orsak till detta var att det var svårt 
att jämföra olika överlägg med varandra på 
grund av att de var så olika, inte minst varierade 
noggrannheten i excerpering och rektifiering.

Under 1980-talets andra hälft ökade produk
tionen av historiska kartöverlägg. Överlägg 
framställdes på olika håll, och behovet av stan
dardiserade överlägg som kunde användas för 
flera ändamål och av olika institutioner och 
myndigheter blev allt tydligare. Metoden ut
vecklades därför vidare på kulturgeografiska in
stitutionen vid Stockholms universitet och har
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där systematiserats både vad gäller arbetssätt och 
innehåll. Strävan har varit att dels skapa ett ef
fektivt hjälpmedel vid olika arbetsföretag, dels 
en användbar och lättillgänglig kunskapsbank 
för forskning kring bebyggelsehistoriska frågor. 
Parallellt med den rena metodutbildningen har 
särskild utbildning och särskilda pilotprojekt 
kring äldre lantmäterikartor och kulturmiljö
vård ordnats. Det senare arbetet har varit inrik
tat mot tillämpningssidan inom samhällsplane
ring och bevarande.

Det är framför allt tre aspekter på de historis
ka kartöverläggen som är viktiga att koordinera. 
För det första behövs enhetlighet i innehåll och ut
förande så att överläggen kan läsas och jämföras 
oberoende av vem som producerat dem. Inne
hållet ska också vara sådant att överläggen kan 
användas till olika ändamål.

För det andra måste den vetenskapliga noggrann
heten vara tillräckligt jämn och hög. Det är såle
des viktigt att kvaliteten inte skiftar för mycket 
utan att man lätt kan bedöma överläggens styrka 
och svagheter som källmaterial.

För det tredje måste arkivfrågan beaktas. 
Överläggen måste dels få ett sådant utförande 
att de uppfyller rimliga krav på arkivbeständig
het, dels måste excerpter och färdiga överlägg 
arkiveras och registreras på sådant sätt att de 
finns tillgängliga för andra samhällsplanerare el
ler forskare.

Grundskalan för de historiska kartöverläggen 
bör vara 1:10 000. Detta är en skala som passar 
många ändamål och som även tillåter en relativt 
hög detaljeringsgrad. Skalan är också naturlig på 
grund av att de flesta ekonomiska kartblad är 
upprättade i denna skala.

Ibland finns behov av mer detaljerade kartor. 
Skalan för detaljerade landskapsöverlägg bör då 
vara 1:4 000. Denna skala har de flesta geomet
riska kartor efter år 1680 samt majoriteten av

skifteskartorna. Skalan utgör även en gräns för 
vad den ekonomiska kartan tål att förstoras.

Arbetsgång

Arbetet inleds på lantmäteriverkets forsknings
arkiv i Gävle eller något annat arkiv, där utvalda 
delar av originalkartornas innehåll avritas med 
mjuk blyertspenna på genomskinlig ritfilm. Det 
är viktigt att arbeta mot originalakten och inte 
via'fotografiska reproduktioner eller dylikt.
Först genom direktkontakt med originalkällan 
kan mycket av de egenheter och särdrag förstås, 
som kan vara av stor vikt vid värderingen och 
tolkningen av kartans innehåll. Särskilt olyck
ligt är det att först förminska kartbilden och se
dan excerpera. Genom att på detta sätt arbeta di
rekt mot originalakten erhålles en ingående 
kännedom om källmaterialets beskaffenhet och 
möjligheter, som t. ex. genom fotografiska mel- 
lansteg delvis skulle gå förlorad.

Excerperingen innebär naturligtvis ett visst 
slitage av originalhandlingen. Det är därför vik
tigt att stor varsamhet iakttas och att den färdiga 
produkten blir sådan att den kan tjäna många 
syften, för att originalet inte skall belastas i onö
dan.

Vid excerperingen medtas framför allt följan
de företeelser: bebyggelse och övriga anlägg
ningar, hägnader, viktigare markslag som åker, 
äng, hage etc., vidare sankmarker, sjöar och vat
tendrag, vägar och broar samt vissa gränser och 
råmärken. I samband med kartexcerperingen ge
nomgås översiktligt även tillhörande textbe
skrivning och noteringar görs av bebyggelsehis- 
toriskt eller annat intresse.

Nästa moment blir att förminska den avritade 
kartbilden till en plastfilm i skala 1:10000.
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Fig. 50. Exempel på historiskt kartöverlägg. 
Example of Historic Map Overlay.
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Detta görs lämpligen på en kopieringsfirma 
med en enkel ljuskopieringsmetod. Därefter 
vidtar tolkning och rektifiering, dvs. vinkelfel 
och andra bristande överensstämmelser rättas 
till. Slutligen renritas kartbilden på transparent 
ritfilm, som därefter kan läggas över den ekono
miska kartan i skala 1:10000.

För att underlätta identifiering av äldre land
skapselement i områden som har omvandlats 
kraftigt under senare år, t. ex. de större städernas 
omgivningar, är det ofta lämpligt att som un
derlag använda den äldsta versionen av den mo
derna ekonomiska kartan. Denna är visserligen 
inte ortofotobaserad, men erfarenheterna visar 
att avståndsfelen normalt endast uppgår till ett 
tiotal meter. Det på detta sätt framtagna över
lägget kan sedan läggas på en senare version av 
ekonomiska kartan. Den historiska kartbilden är 
därmed anpassad till modern projektion, rikets 
nät och de allmänna kartornas bladindelning 
och blir därigenom möjlig att bearbeta vidare på 
olika sätt.

Karttecken

Kartöverlägget bör utformas så att det direkt 
kan reproduceras i svartvitt utan ytterligare gra
fiska mellansteg och utan att någon information 
går förlorad. Linjetjocklek och storlek på sym
boler måste därför dimensioneras så att den ren- 
ritade kartbilden åtminstone tål en förminsk
ning till 50 procent, dvs. skalan 1:20 000. Sym
boler och tecken ritas enbart i svart tusch, me
dan texten provisoriskt redovisas i blyerts. Tex
ten kan senare tuschas in på en särskild transpa
rent textkalk.

Eftersom originalkartorna vanligtvis är i skala 
1:4 000 eller större, måste en viss generalisering

och förenkling av informationen ske vid den 
slutliga redovisningen. Symbolerna ska också 
utformas så att de är tydliga, enkla och logiska. 
Därutöver bör de knyta an till befintlig kartre
daktionell praxis. Ofta är de äldre lantmäteri
kartornas beteckningar lämpliga som förlaga. 
De använda karttecknen och deras utformning 
finns detaljerat redovisade i bilaga A.

Färglagd redovisning

I vissa fall kan det vara skäl att framställa en al
ternativ version av kartöverlägg för stordia eller 
direktpresentation. Denna färgversion ritas på 
klar polyesterfilm med vattenfasta färgpennor 
med tunn spets. I stort sett samma symboler an
vänds som i den svartvita versionen, men utan 
varierande linjetjocklek. Hägnader och bebyg
gelse utmärks med svart färg, åker med gul färg. 
Därmed bortfaller behovet att med punktraster 
markera åkern. Ängs- och inägomarkshägnader 
utmärks med en grön linje på insidan av hägna- 
den. Ängarna markeras dessutom av enstaka 
gröna tuvtecken. Vattendrag och strandlinjer ri
tas blå, våtmarksstrecken återges med brun färg, 
vägar med orange, gränser med röd och upplys- 
ningstexten med svart färg.

Protokoll

Parallellt med att kartan ritas av, upprättas ett 
särskilt protokoll för varje lantmäteriakt, där 
formaliserade data om själva kartan och dess in
nehåll antecknas. Protokollet som omfattar ett 
A4-ark inleds med datum och namn på excerpis
ten samt arkivets namn. Därefter antecknas upp-
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gifter om själva akten i enlighet med det aktuel
la arkivets register. Därutöver antecknas kartans 
skala, berört härad och socken samt ekonomiskt 
kartblad. Därefter noteras vilka andra äldre kar
tor som finns för den berörda byn/gården, t. ex. 
geometriska avmätningar samt förekommande 
skifteskartor med förrättningsår. Se bilaga B.

Nästa avsnitt i protokollet gäller olika uppgif
ter om kartans och textbeskrivningens innehåll, 
t. ex. vad gäller bebyggelseförhållanden, rådan
de roterings- och gärdessystem samt uppgifter 
om fornlämningar m. m. Avslutningsvis görs 
explicita kommentarer kring företeelser på kar
tan som kan vara av intresse att uppmärksamma, 
t. ex. uppgifter om misstänkta fornlämningar el
ler annat. Protokollet avslutas med uppgifter om 
genomförda steg i arbetsprocessen samt i vilket 
arkiv excerpter och det färdiga kartöverlägget 
förvaras. Protokollen samlas lämpligen i pärmar 
efter landskap/län, socken och by. De blir där
igenom också användbara som register över ut
förda kartöverlägg.

Detaljerat historiskt kartöverlägg

För vissa känsliga eller komplicerade landskaps
partier, t. ex. gårds- och bytomter kan det vara 
lämpligt att arbeta i en större skala, förslagsvis 
1:4 000.1 dessa fall förminskas inte excerpter- 
na, i stället förstoras den ekonomiska kartan till 
1:4 000 varefter rektifiering och renritning sker 
i vanlig ordning.

Det är lämpligt att använda sig av ett enhet
ligt manér vid excerperingen av den äldre kart
bilden. Nedanstående förslag till symboler och 
beteckningar bygger på lantmäterikartornas 
egna markeringar samt på en viss kartredaktio- 
nell praxis som har utbildats under de senaste 10 
till 15 åren.

Förslag till excerperingsnyckel

För en mer fullständig teckenförklaring, se bi
laga A.

åker

* ang

skog

— - mossmark

— bygräns

— sockengräns

hägnad

—- vattendrag

— vag

markslagsgräns åker - äng

- " ~ äng - skog

□ □ gård, torp / lada

bebyggelse

-f kyrka

M X vattenmölla / vindmölla

V gränssten / gränsröse

0 grind

gärdeslag

? källa

fägata

71



Redigering av kartöverlägg Noter
I samband med renritningen och tolkningen 
uppträder en rad olika problem och valsitua
tioner. Nedan ska endast några exempel ges. I 
renritningen av kartöverlägget sammanfaller 
ibland olika företeelser rumsligt. Det finns där
för behov av vissa rutiner och principer för hur 
olika tecken ska behandlas. Det är praktiskt att 
ha en inbördes hierarki mellan olika tecken när 
det gäller krav på rumslig exakthet. En huvud
regel bör vara att fysiska företeelser går före icke 
fysiska fenomen. Av de fysiska symbolerna har 
bebyggelsesymboler högsta prioritet, därefter 
följer hägnader. När det råder platsbrist på över
läggen måste by och sockengränser placeras nå
gon millimeter vid sidan av sitt egentliga läge. 
Råmärken och tjällror placeras dock så korrekt 
som möjligt. I de fall en hägnad och väg löper 
bredvid varandra läggs hägnaden så exakt som 
möjligt medan vägen får maka på sig. Samma 
sak gäller då hägnad och gräns sammanfaller. I 
samband med hägnaderna är det viktigt att se 
till att hägnadssystemen blir slutna, vilket de 
måste ha varit för att kunna fungera. Det händer 
nämligen att lantmätaren någon gång glömmer 
en bit hägnad, eller också kan den ha nötts bort 
från kartan. Man bör dock alltid tydligt redovisa 
vad som är excerpistens tolkning och vad som 
verkligen har tagits från kartan. När två paral
lella linjer redovisas måste man alltid lämna nå
gon millimeter luft vid renritningen. För att 
uppnå största klarhet i kartbilden bör hägnader- 
nas tvärstreck ibland bara markeras på ena sidan 
eller slopas helt. Fig. 50.

1 Lindgren 1939, s. 82 ff.
2 Moberg 1938; Lindgren 1939; Helmfrid 1962; Dahl 
1942; Sporrong 1985; m. fl.
3 Lindquist, S.-O., opublicerat planeringsunderlag för Fal
bygden förvaras i Falköpings kommuns stadsarkitektkontor 
och länsmuseet i Skara.
4 Carlsson 1978 och 1981 samt Sporrong & Windelhed 
1980, även Widgren 1984.
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4. Tillämpningsexempel

Det finns åtskilliga exempel på hur äldre lant
mäterikartor har använts i kulturmiljöarbetet 
under 1970- och 1980-talen. Ofta har det dock 
rört sig om enstaka och avgränsade insatser av 
framför allt historiskt inriktade kulturgeografer 
eller kulturmiljövårdare. I det följande ges prov 
på några arbeten, som har haft olika syften och 
som därför har använt skilda metoder. Genom
gången är på intet sätt heltäckande. Det har sär
skilt under senare år genomförts åtskilliga un
dersökningar av detta slag. Dessa har framför 
allt tillkommit för att värdera och förstå olika 
agrara landskap inför den pågående omvand
lingen av landsbygden eller också har de initie
rats som s. k. särskild utredning enligt kultur
minneslagens 2 kapitel 11 §. Enligt denna para
graf kan länsstyrelsen besluta om särskilda ut
redningar inför större exploateringar.

Exemplet Värmland

Med anledning av kulturmiljöprogrammet för 
Värmland1 genomförde Mats Widgren en över
siktlig men systematisk genomgång av länets 
äldre lantmäterikartor. Studien resulterade bl. a. 
i att fyra karakteristiska bebyggelsetyper kunde 
identifieras. Genom analysen kunde också den 
agrara bebyggelsens ursprung och framväxt för
klaras.

Undersökningen utgick från gårds- och by
nivå. Från denna detaljnivå kunde sedan bebyg
gelsestrukturen aggregeras till fyra geografiska 
delregioner vad gäller det värmländska odlings
landskapet. Vänerslätten, Västvärmland, Klar- 
älvsdalen och Värmlands bergslag skildes således 
åt vad gäller vissa avgörande karakteristika i be
byggelsens art och framväxt.

Widgren kunde också konstatera att Värm
lands stora byar saknade tidsdjup och att de näs
tan alla var en produkt av 1800-talets hem- 
mansklyvning. När det gäller odlingssystemet 
utgjorde Värmland ett centrum för fyr-, fem- 
och sexsädet. Det värmländska flersädet visar 
därigenom större likhet med norska och norr
ländska förhållanden än med övriga Sverige.

»Projekt Skohalvön»

Under slutet av 1970-talet och början av 1980- 
talet bedrev riksantikvarieämbetet och natur
vårdsverket tillsammans ett projekt om natur- 
och kulturvärden på Skohalvön i Uppland. Re
sultatet sammanställdes i en tryckt rapport.2

Syftet med Skoklosterprojektet var, förutom 
att hitta samordningsformer mellan natur- och 
kulturminnesvård, också att föreslå vård- och 
skyddsåtgärder för särskilt värdefulla områden.

I detta arbete ingick bland annat excerpering
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40 km

Fig. 51. Regionindelning av Värmland.
De äldre lantmäterikartorna från Värmland visar att hem- 

mansklyvningen av dc tidigare ensamgårdarna och säteri
bildningen under 1700- och 1800-talen ledde till olika be
byggelsebilder i Värmlands skilda regioner.

Västvärmland: spridd åkerbild och »spontan» utflyttning 
från den ursprungliga gårdskärnan. Vänerslätten: sätcribild- 
ning eller långt driven hemmansklyvning på den ursprung
liga gårdsplatsen, fyr- eller flergärdessystcm. Värmlands 
bergsslag (ovan högsta kustlinjen): ensamgårdar vid ett sam
lat åkergärde. Klarälvsdalen: bebyggelsen detaljstyrd avjord- 
artsförhållandena på älvnäsen (se Widgren 1988).
Regional subdivisions of Värmland.

The early Värmland survey maps show that subdivision of the 
previous single farms and the formation of manors during the 18 th 
and 19th centuries led to different patterns of settlement in different 
regions of the province.

Western Värmland: scattered arable structure and »spontaneous» 
emigration from the original farm nucleus. Väner Plain: formation 
of manors or extensive subdivision of units on the original site of 
the farm, four-field or multiple-field systems. Värmland Bergslag 
(above the highest coastline): single farms with a common field. 
Klarälven Valley: settlement governed in detail by soil conditions at 
the river estuaries.

och tolkning av äldre lantmäterikartor. Kartor
na rektifierades först mot modernt kartmaterial 
och förminskades sedan till skala 1:10000. Det 
var framför allt markanvändningen som åter
gavs. Fördelningen mellan skog, bete, äng, åker 
och tomt redovisades i sex tidsbilder mellan åren 
1704 och 1951. Förändringen i markanvänd
ning analyserades sedan summariskt.3

Skoklosterstudien var ett ambitiöst försök att 
utnyttja de äldre lantmäterikartorna för att bely
sa kulturlandskapets utveckling och analysera 
dess innehåll. Materialet utnyttjades dock inte 
till fullo, bl. a. borde hägnaderna och frednings
systemet ha redovisats tydligare för att odlings
landskapets rumsliga struktur och förändringar 
skulle kunna förstås. Även gränserna mellan 
gårdar och byar utelämnades i många fall. Ej 
heller användes tekniken med överlägg av äldre 
kartbilder på modernt kartmaterial, t. ex. ekono
miska kartan. Identifieringen av äldre land
skapselement försvårades därmed avsevärt. Valet 
av kartskala och symboler på de tryckta kartorna 
gör dem även mindre lättlästa.

Exemplet Västerviks kommun

I Kalmar län har flera kommuner med hjälp av 
konsulten Avena (tidigare Ark. air.) excerperat 
ett stort antal äldre lantmäterikartor i samband 
med arbetet med att upprätta kommunöversik
ter. Syftet var att snabbt få en överblick över sär
skilt värdefulla, ålderdomliga och/eller repre
sentativa kulturlandskapsmiljöer i kommunerna.

I Västerviks kommun gjordes 1982 en över
siktlig kulturlandskapsanalys. Grundmaterialet 
bestod av laga skifteskartor som i detta fall täck
te ca 80-90 procent av kommunens yta. Kartor
na excerperades på lantmäteriverkets forsk
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ningsarkiv i Gävle. För att vinna tid användes 
spritpennor på klarplast, en betydligt snabbare 
metod än blyerts på ritfilm. För att arbeta på 
detta sätt krävdes emellertid specialtillstånd på 
grund av risken för skador på originalakterna.

Följande information överfördes från origi
nalkartorna: gårdslägen, byggnader av olika 
slag, åker, äng, utmark, vägar och vattendrag. 
Därutöver medtogs vissa speciella anläggningar 
som t. ex. kvarnar, dock utan krav på fullstän
dighet. Däremot utelämnades helt hägnader, 
myrmarker, ägo- och naturnamn samt text i 
övrigt. Det upprättades inte heller något proto
koll. Därefter fotograferades excerpterna på 
mikrofiche och en papperskopia i skala 1:10000 
framtogs. Den förenklade kartbilden överfördes 
och tolkades med ekonomiska kartan som un
derlag på plastfilm som indelades efter samma 
bladindelning som den ekonomiska kartan. Ar
betet skedde på ljusbord och slutkalken redovi
sades med spritpenna i fyra färger.

Metoden är mycket snabb. För en person som 
är förtrogen med källmaterialet och som har viss 
vana vid denna slags excerpering krävdes för 
samtliga arbetsmoment, sammantaget för hela 
kommunen, dvs. 110 ekonomiska kartblad, cir
ka 3,5 arbetsmånader. Detta motsvarar drygt ett 
ekonomiskt kartblad per arbetsdag.

Sista steget bestod av en utvärdering av 
skyddsvärda, typiska kulturlandskapsmiljöer, 
med avsikt att senare säkerställa dessa med hjälp 
av riktlinjer i kommunens fysiska planering.

Metodens översiktliga karaktär och förhållan
devis grova lägesbestämning gör den mindre 
lämplig för framtagande av underlag för t. ex. 
fornminnesinventering eller som stöd vid arkeo
logiska utgrävningar. Den ger också, bl. a. ge
nom avsaknaden av hägnader, en ofullständig 
bild av det äldre odlingslandskapet.

Fornminnesinventering 
i Norrbottens län

Inför fornminnesinventeringens pågående andra 
omgång i Norrbottens län går man systematiskt 
igenom det äldre kartmaterialet. Fotostatkopior 
tas på samtliga äldre relevanta kartor och ko
piorna samlas byavis och sockenvis i pärmar. I 
samband med kopieringen görs överföringar av 
vissa uppgifter från originalkartorna till den 
ekonomiska kartan i skalan 1:10000 (första 
upplagan). Denna används sedan som underlag 
för den kommande fältinventeringen. Överfö
ringen görs av lämplig excerperare som bör ha 
vana vid äldre lantmäterikartor och tekniskt ar
betssätt. För att erhålla korrekta lägesmarke- 
ringar på ekonomiska kartan har en stegvis me
tod ofta använts. Markeringen av 1600-talets 
gårdstomter på 1940-talskartan har således skett 
genom att 1600-talskartan först har jämförts 
med 1700-talskartan, som i sin tur har jämförts 
med 1800-talskartan.

Varje enskild fornminnesinventerare får alltså 
lägesmarkeringar för 1600-talets gårdstomter 
m. m. på de ekonomiska kartor som vederböran
de ska inventera. Något särskilt kartöverlägg 
upprättas däremot inte. För kontroll och ytterli
gare analys samlas kopior av de äldre kartorna 
sockenvis i särskilda pärmar, som förvaras hos 
platsledaren.

»Sockenpärmarna» är sedan tillgängliga vid 
fältinventeringen, och med hjälp av de äldre 
kartorna har hittills flera övergivna gårdslägen 
kunnat identifieras. Även äldre gårdar med san
nolika medeltida kulturlager identifieras och re
dovisas i fornlämningsregistret. Kartorna har 
också varit till hjälp för att hitta andra typer av 
lämningar, t. ex. tjärdalar, båtlänningar och pa- 
tor samt vid upprättandet av kulturhistoriska
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baksidestexter på Gula Kartan (ekonomiska kar
tan i skala 1:20 000).

Förutom hjälp med att identifiera fornläm- 
ningar erhölls en ökad medvetenhet hos forn- 
minnesinventeraren om kartmaterialets stora 
källvärden.

Arbetsinsatsen har beräknats till tre månader 
för 250 lantmäterikartor, motsvarande 50 byar 
(de norrbottniska kustbyarna är ganska stora). 
Kartpärmarna finns också tillgängliga vid det 
ordinarie kulturmiljöarbetet och vid ärende
handläggning.

Metoden att fotostatkopiera är förhållandevis 
billig och snabb, men har vissa nackdelar. Förut
om det oundvikliga slitaget på originalhand
lingarna är materialet inte skaltransponerat samt 
bara delvis analyserat och tolkat. Det krävs där
för en van kartläsare för att användas rätt. Där
utöver förlorar de färglagda originalkartorna i 
tydlighet vid överföring till svartvita kopior. 
Syftet med denna metod är dock inte att upprät
ta ett historiskt kartöverlägg utan främst att lo
kalisera medeltida kulturlager och bebyggelse
lämningar.

Underlag inför exploateringar

I samband med projekteringen av Väst gas 1 ge
nomfördes år 1984, på uppdrag av exploatören, 
i detta fall Vattenfall, en rekonstruktion av det 
äldre odlingslandskapet inom en ca 2 kilometer 
bred »korridor» i anslutning till den planerade 
gasledningen genom Halland. Syftet med un
dersökningen var att så fullständigt som möjligt 
söka lokalisera äldre bebyggelselägen och andra 
dolda fornlämningar. Med stöd av bl. a. detta 
kunskapsunderlag sökte projektören undvika att 
gasledningen kom i kontakt med fornlämningar

för att minska antalet arkeologiska utgrävning
ar. Därigenom hölls kostnaderna för gasprojek
tet nere, samtidigt som eventuella nyupptäckta 
fornlämningar kunde bevaras för framtiden.

Helåkersbygderna i södra Sverige ger i dag ett 
ensartat intryck, och det ligger nära till hands 
att anta att de har samma historiska bakgrund 
och utveckling. Så är emellertid inte fallet. Den 
halländska kustslätten har således ett helt annat 
ursprung än t. ex. Söderslätt eller Vadstenaslät- 
ten. De fåtaliga fysiska lämningarna gör det 
emellertid svårt att enbart utifrån fältmaterialet 
analysera helåkerbygdens historiska innehåll.

Olika processer kan resultera i likartade for
mer och fysiska lämningar i landskapet. Liknan
de former kan också ha sitt ursprung i vitt skilda 
tidsperioder. Det är därför ofta svårt att i hel- 
åkerlandskapet avgöra vilka formelement som är 
gamla och vilka som är unga eller vilken process 
som givit upphov till dem.

Viktiga frågor kring helåkerslandskapet blir 
därför: hur länge har området haft karaktär av 
helåkersbygd? Vad är ungt och vad är gammalt i 
dagens landskap? Vilka kulturlandskapselement 
är primära och vilka är sekundära?

För att kunna besvara dessa och liknande frå
gor måste vi veta hur det äldre odlingslandska
pet var organiserat. Från kulturminneslagens 
synpunkt är det t. ex. viktigt att kunna identifie
ra tidiga gårds- och bylägen. Från vegetations- 
och odlingshistoriska aspekter är det viktigt att 
fastställa exempelvis åkerns tidigare omfattning, 
inägomarkens utbredning, hägnadssystemets 
uppbyggnad osv. För att kunna rekonstruera lä
get före den agrara revolutionen och de stora 
skiftena måste de äldre lantmäterikartorna an
vändas.

För Halland finns ett mindre antal 1600-tals- 
kartor, men ett nästan heltäckande bestånd av 
1700-talskartor. I den här aktuella undersök

76



ningen användes företrädesvis storskifteskartor, 
men även äldre och yngre kartor genomgicks. 
Kartornas viktigaste innehåll excerperades för 
en ca 2 km bred zon kring den planerade gasled
ningen. Därefter skaltransponerades excerpterna 
till 1:10 000, varefter landskapsbilden renrita- 
des på genomskinlig plastfilm som lades över 
dagens ekonomiska karta. Sammanlagt kartera
des på detta vis en ca 120 km lång »korridor» 
som berörde skilda naturgeografiska och bebyg
gelsehistoriska regioner, från Hallandsås till 
Mölndal.

Vid den systematiska excerperingen och ana
lysen av lantmäterikartorna, erhölls värdefull in
formation om de halländska ensädesbyarnas inre 
struktur och odlingslandskapets övergripande 
rumsliga organisation. Därutöver kunde ett stort 
antal övergivna by- och gårdstomter lägesbe- 
stämmas. Kopior på de framtagna kartöver
läggen har överlämnats till riksantikvarieämbe
tets fornminnesinventering och landsantikvari
en i Halmstad.

Därtill genomfördes mer detaljerade studier 
för vissa intressanta lokaler.5

Två exempel från den halländska 
kustslätten

Allberg by ligger i Arstads socken, omedelbart 
öster om Ätran. Landskapet utgörs idag av en 
utpräglad helåkersbygd som till över 90 procent 
är uppodlad. Den enda avbrytande vegetationen 
utgörs av planteringar i anslutning till gårdarna, 
växtlighet vid ett antal märgelgravar samt smala 
remsor av gräsmark längs bäckravinernas bran
ter. Bebyggelsen är spridd över åkermarken, vil
ket är vanligt i bygder som genomgått enskifte 
eller laga skifte. Förutom ett antal bronsålders

högar saknar området registrerade fornlämning- 
ar. I likhet med andra helåkersbygder är land
skapets genes och historiska markanvändning 
svår att förstå utifrån dagens situation.

När 1700-talets odlingslandskap läggs över 
dagens ekonomiska karta klarnar dock bilden 
betydligt. Kartan över Allberg visar även att 
åker och äng låg samlade i ett inägogärde. Od- 
lingssystemet var ensäde, men i praktiken kunde 
dock olika rotationssystem praktiseras på olika 
tegar i åkergärdet, och av samtida lantmäteri- 
handlingar framgår att endast 10 till 50 procent 
av åkern gödslades årligen.

Det visar sig att stora delar av dagens åker
mark ännu vid 1700-talets slut utgjordes av 
skoglösa betesmarker (utmarker). Några av da
gens gårdslägen i Allberg är sekundära, sanno
likt är de resultat av utflyttningar i samband 
med laga skiftet, t. ex. Ryggebo och gårdarna på 
den tidigare utmarken. Vissa gårdstomter över
ensstämmer dock med 1700-talets, t. ex. Skatta- 
gård, Jonsgård, Leregård och Toften. Dessa be- 
byggelselägen bör alltså ha lång hävd. Därut
över kan i fyra fall övergivna gårdstomter iden
tifieras och lägesbestämmas. De ligger alla i dag 
i åkermark och skulle vara synnerligen svåra att 
lokalisera utan hjälp av de äldre kartorna. I ett 
par fall besiktigades de utpekade platserna i fält 
varvid mörkfärgad jord, sot, keramik, tegel 
m. m. påträffades.

Den halländska kustslätten ingår i det 
västsvenska ensädesområdet, som sträcker sig 
från nordvästra Skåne i söder till Bohuslän i 
norr och som även innefattar stora delar av Små
land och Västergötland.

Ensädet förutsatte en stor kreatursstock (för 
gödseltillgången) och därmed dominerade äng 
och bete markanvändningen. Grunden för den 
agrara ekonomin i Halland var således ända 
fram till 1800-talet boskapsskötsel och inte
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Fig. 52. Kartöverlägg efter storskifteskarta över Allbergs bys 
inägor, Årstads socken, Halland, 1776-77. LMV M87-2:1.

Bebyggelsen i Allberg var på 1700-talet utspridd efter en 
drygt kilometerläng sträcka längs gränsen mellan inägorna 
och utmarken. Formmässigt ger den äldre bebyggelsen där
för snarare intryck av en samling ensamgårdar än av en 
samlad by. Landskapet präglades ännu av vidsträckta, skog
lösa utmarker. På utmarken öster om Ätran har lantmätaren 
särskilt markerat två mindre kullar i väl exponerade höjd- 
lägen. Den sydligaste har fått namnet »Lusakullen» utsatt på 
kartan och den nordligare användes till gränsmärke när den 
tidigare samfällda betesmarken delades upp mellan Fjällunda 
och Allbergs byar. Troligen rör det sig om idag bortodlade 
bronsåldershögar.

spannmålsodling som i Skånes och Mellansveri
ges slättbygder. Ett annat karakteristiskt drag 
från ett tidigt utvecklingsstadium är avsaknaden 
av någon samlad bytomt.

Gåsevadsholms slott ligger i Tölö socken vid 
Rolfsån strax öster om Kungsbacka. Säteriet kar
terades år 1759, några år efter det att en ny äga
re tagit över godset. Till skillnad från de om
kringliggande, av bönder brukade ensädesbyarna 
hade man på huvudgården infört ett växelbruk,

Settlement in Allberg during the 18th century was scattered over a 
distance of more than a kilometre along the boundary between in
fields and outfields. In shape, therefore, the impression conveyed by 
the earlier settlement is more that of a collection of single farms than 
of an integrated village. The landscape was still dominated by ex
tensive, treeless outfields. In the outlying land east of the Ätran, the 
surveyor has specially marked two small hills dominating the surro
unding country. They are probably Bronze Age mounds, subsequ
ently levelled by farming.

som byggde på en indelning av marken i fyra 
åkergärden. Gärdet ca 500 m norr om själva 
slottet kallades på 1759 års karta för »Gamla 
gården». Vid fältbesiktning återfanns här hus
grunder, terrasser, tegelfragment och andra läm
ningar efter bebyggelse. Möjligen är detta plat
sen för en tidigare avhyst bondby. Troligare är 
dock att det rör sig om resterna av den medelti
da sätesgård, som enligt skriftliga källor brändes 
och plundrades år 1531 av nederländska 
knektar, i tjänst hos kung Kristian II.
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Fig. 53. Kartöverlägg efter geometrisk avmätning av Gå- 
sevadsholm, Tölö socken, Halland, 1759. LMV M73-11:1.

På 1750-talet kallades ett av gärdena norr om Gåsevads- 
holms ståndsmässiga herrgård för »Gamla Gården». Uppgif
ten kommenteras inte vidare av lantmätaren, men vid fältbe
siktning på 1980-talet återfanns bebyggelselämningar i om
rådet.
During the 1750s, one of the fields north of the stately manor of 
Gåsevadsholm was called »Old Farm». A field inspection during 
the J 980s revealed traces of settlement in the area.

Rekonstruktion av 
äldre odlingslandskap

Med anledning av den nya sträckningen av El8 
i Håbo kommun, Uppsala län, genomfördes en 
kulturgeografisk bebyggelsestudie som komple
ment till riksantikvarieämbetets arkeologiska ut
grävningar. Syftet var att om möjligt sätta in de 
arkeologiska resultaten i ett större bebyggelse- 
historiskt sammanhang. Den huvudsakliga ar
betsinsatsen koncentrerades till en rekonstruk
tion av markanvändningen under historisk tid 
med hjälp av äldre lantmäteriakter.

Undersökningsområdet, som bestod av ca 15 
byar, omfattade Yttergrans socken samt södra 
delen av Overgrans socken. För rekonstruk
tionen excerperades äldre lantmäterikartor och 
därefter upprättades historiska kartöverlägg i 
skala 1:10000 efter ekonomiska kartans bladin
delning. Totalt omfattade rekonstruktionen ca 
tre ekonomiska kartblad. Karttillgången över 
denna del av Uppland är förhållandevis god. 
Större delen av området täcktes av geometriska 
kartor från åren 1685 till 1712. Därutöver fanns 
storskifteskartor från 1700-talets andra hälft.

Kartorna excerperades, förminskades och 
överfördes till plastfilm enligt gängse metod. 
Rektifieringen av de geometriska kartorna sked
de delvis med hjälp av de mer exakta storskiftes- 
kartorna som mellanled. I ett genom urbanise
ring så förändrat område som Bålsta var det för
delaktigt att använda ekonomiska kartans första 
version som modern grundkarta. Den rektifiera- 
de och tolkade kartbilden överfördes senare till 
en samlad karta över Bålstabygden omkring år 
1700.

Informationen från kartorna kompletterades 
även med annan bebyggelsehistorisk informa
tion från de statliga jordeböckerna från 1500-ta-
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Fig. 54. Detalj av rekonstruerad karta över Bålstabygden.
Trots att byn Hällby sannolikt försvann redan under me

deltiden kallades ännu på 1700-talet en del av Bålsta bys 
marker för Hällbyjorden. Lantmätaren skriver i den geomet
riska kartan från 1685 »... Båhlsta haver tillförne varit tvän- 
ne byar och den andra kallas Hällby men är allt nu uti en». 
(All: 64)1 Storängen väster om Yttergrans kyrka ägde tio 
olika byar mark.
Although the village of Hällby probably vanished already in the 
Middle Ages, some of the lands of Bålsta village were still being cal
led Hällby Land in the 18th century. In Storängen, westofYtter- 
gran Church, land was owned by ten different villages.

lets mitt samt med uppgifter från de medeltida 
diplom som berörde undersökningsområdet.

Bebyggelsen låg i allmänhet samlad i mindre 
byar som, med ett par undantag, verkade vara 
oreglerade. Odlingssystemet utgjordes undan
tagslöst av tvåsäde, t. o. m. torpens åkertäppor 
var uppdelade på två utsädesårgångar. Anmärk
ningsvärt är att gärdesgränser och bygränser inte 
alltid överensstämde. I många fall saknades så
lunda hägnader på det gärde som vetter åt 
grannbyn. Gärdena kom på så sätt att omfatta 
mark som tillhörde två och ibland tre olika byar. 
Detta betyder att åkern i angränsade byar måste 
ha odlats i samma årsrytm och ibland uppstod 
hela kedjor av gärdeslag.

Förutom ett par övergivna by- och gårdstom
ter, bl. a. hade byarna Högsta och Alby tidigare 
andra lägen, framkom att det tidigare funnits en 
by med tre gårdar som hette Hällby, ca 800 me
ter sydost om Bålsta. Detta Hällby saknade 
emellertid redan på 1600-talet bebyggelse och 
hällbygårdarnas åker- och ängsmark hade san
nolikt redan under medeltiden införlivats med 
tre av Bålstas gårdar. Det isolerade gravfältet av 
yngre järnålderstyp (RAÄ 9), som låg utan sam
band med någon känd bebyggelseenhet öster 
om landsvägen, kunde därmed få sin förklaring. 
Det utgjorde med stor sannolikhet det förhisto
riska Hällbys ättebacke.

De rumsliga förhållanden på kartorna väcker 
flera frågor: hur skall anomalierna mellan bydo
mäner, bebyggelse och yngre järnåldersgravfält 
tolkas? Är de t. ex. uttryck för ett definitivt brott 
i bebyggelsekontinuiteten mellan vikingatid 
och medeltid? Kronologisk osäkerhet råder om 
den inbördes åldern mellan bygränser och gär- 
deshägnader. Introducerades tvåsädet t. ex. före 
eller efter by gränsernas etablering? En bebyg
gelsehistorisk uppsats om resultatet har publice
rats.6
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Riksintresset Långhundr adalen

Inom kulturmiljövården har flera hundra miljö
er valts ut som, helt eller delvis, har bedömts 
vara av riksintresse på grund av sitt agrarhisto
riska innehåll. Samtidigt har det funnits en viss 
osäkerhet om hur man på ett bra sätt ska beskri
va ett värdefullt odlingslandskap. Med anled
ning av detta har riksantikvarieämbetet genom
fört ett antal fallstudier, samlade i ett projekt, 
som kallas »Tio agrara miljöer». Nedan följer en 
presentation av metoden och ett starkt förkortat 
exempel.

Långhundradalen i Uppsala kommun bildar 
en sprickdal som huvudsakligen är orienterad i 
nordväst-sydost. Dalen sluttar svagt mot 
nordväst och avvattnas av Storån och Sävjaån. 
De lägre partierna utgörs av leror. Vid Lagga 
möter en mindre, från norr kommande sprick
dal, Funbodalen. I den nordvästra delen höjer 
sig två större moränöar, Berga och Lagga, över 
lerflatan. Danmarks sockens centrala delar bil
dar på liknande sätt en halvö som tränger ner 
från nordväst.

Överensstämmelsen mellan antalet gravfält av 
yngre järnålderskaraktär och vasatidens bebyg
gelseenheter, samt dominansen för ortnamn 
med efterleder på -by, -inge, -tuna, -sta m. fl., 
talar för en kontinuerlig bosättning från yngre 
järnålder till idag. Bebyggelsens grundstruktur 
har bibehållits in i modern tid. Ett tiotal mindre 
herrgårdar har ersatt tidigare bondbyar. Någon 
mer omfattande godsbildning kom dock aldrig 
till stånd i området.

Så långt i bebyggelseanalys kan man komma 
med gängse källor som fornminnesinventering 
och byggnadsinventeringar samt tryckta äldre 
kartor. För att bättre kunna bedöma landskapets 
agrarhistoriska innehåll och värde från kultur

miljösynpunkt måste dock mer detaljerade stu
dier till.

Med hjälp av de äldre lantmäterikartorna kan 
mera komplexa och svårtydda delar av landska
pets innehåll redas ut och förstås.

Danmarks kyrkby tillhör de större byarna i 
området. Byn omfattade enligt 1500-talets jor- 
deböcker nio hemman och två skatteutjordar. 
Jordnaturen var blandad; två hemman tillhörde 
Uppsala domkyrka, två tillhörde sockenkyrkan 
och fem var frälsehemman. Bydomänen, som 
den avgränsades på 1600-talskartan, inrymmer 
åtminstone tre gravfält av en typ som brukar da
teras till yngre järnålder. Ett gravfält ligger nere 
vid åbrinken, en kilometer sydväst om kyrkan. I 
anslutning till gravfältet finns också en kors- 
prydd runsten och här fanns tidigare en bro. 
Sävjaån utgjorde dessutom Danmarks bys gräns 
mot byn Berga. Gårdarna grupperade sig på 
1600-talet i två åtskilda rader på den gemensam
ma bytomten vid kyrkan. Möjligen kan det röra 
sig om två sammanflyttade ursprungsenheter 
och en medveten reglering av bytomten enligt 
principen om laga läge. Söderut från bytomten 
gick en väg och tillika fägata ner mot ån. Fä
gatan var också gräns mellan byns östra och 
västra gärde som bildade var sin utsädesårgång. 
Byns åker brukades således i tvåsäde.

Prästgården låg inte i kyrkbyn utan bildade en 
egen enhet med både gravfält och gårdstomt cir
ka 500 meter längre åt öster. Namnet på den 
förhistoriska gård som föregått prästgården är 
hittills okänt. Prästgårdens inägomark gränsade 
direkt till kyrkbyns östra gärde, men den hade 
trots detta sin åker särhägnad.

Ängarna låg ner mot Sävjaån. Anmärknings
värt är att såväl Danmarks kyrkby som prästgår
den i stort sett saknade skog och utmark. Detta 
förhållande visade sig gälla för flera av byarna i 
trakten. Produktionen var således redan under
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Fig. 55. Danmarks by var redan på 1600-talet helt inriktad 
på produktion av spannmål. Skog och mark saknades, endast 
ett mindre område ner mot ån var utsatt till bete. Notera att 
prästgårdens västra gärde var särhägnat trots att odlingsryt- 
men hade tillåtit att hägnaderna mot Danmarks bys östra 
gärde togs bort.

By the 17th century, Danmark was a village specialising exclu
sively ingrain production. It had neither forest nor pasture land; 
there was just a small area of land down towards the river reserved 
for grazing. Note that the western field of the Vicarage was separa
tely enclosed, even though the rhythm of cultivation would have 
permitted the removal of the fence against the eastern field of Dan
mark Village.
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HÖGBY, SUNDBY, ÖRBY

Fig. 56. Örby, Lagga socken, Uppland.
Lantmätaren konstaterar 1698 att Sundbys och Örbys 

ägor är intrasslade i varandra. På tegskrifteskartan från sam
ma år redovisas åkerinnchavet i detalj. Av åkermarkens o- 
jämna fördelning kan rumsliga analyser göras beträffande 
enheternas ursprung och utveckling. Sundbys åkermark har 
sgrafferats. Några år senare har Sundby övergivits och idag 
har till och med namnet försvunnit från de officiella kartor
na.

In 1698 the surveyor observes that the holdings of Sundby and 
Örby are inextricably entangled. The Enclosure map from the same 
year gives a detailed account of arable holdings. Sundby’s holdings 
have been hatched. A few years later Sundby is deserted, and today 
the very name has disappeared from the official maps.

1600-talets första hälft, och därmed sannolikt 
också under medeltiden, starkt inriktad på 
spannmålsodling. För att åtmistone kunna hålla 
några kreatur (dragare?) hade delar av ängsmar
ken ner mot ån hägnats in till beteshagar.

Tillkomsten av säteriet Örby (Lagga socken) 
kan följas steg för steg, och delvis har också vär
defulla fältformer blivit kvar i landskapet. Den 
tidigare bytomten, som avhystes i samband med 
att Örby bebyggdes ståndsmässigt, övergavs och 
förvandlades till fruktträdgård. Gården Sundby, 
väster om Örby, avhystes omkring år 1700 och 
ägorna införlivades med Örbys. Lämningar efter

Sundbys gårdstomt, med husgrunder och terras
ser, kan fortfarande ses på ett impediment 500 
meter väster om Örbys nuvarande bebyggelse.

Av kartorna framgår att den högre liggande 
åkermarken sannolikt hade ungefär samma om
fattning på 1630-talet som idag, även om otali
ga mindre impediment och röjningsrösen har 
tagits bort. Den stora förändringen i mark
användningen gäller uppodlingen av ängarna. 
Ängarna, under tiometersnivån, har i dag dikats 
ut och förvandlats till åker. Landskapets öppen
het var dock tidigt etablerad, sannolikt redan 
under medeltiden.
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1700- och 1800-talens skiften kom endast i 
ringa grad att påverka områdets bebyggelse
struktur. Skiftena innebar framför allt att by
gränserna rätades ut och att gårdarna fick sin 
åkermark samlad till ett par stycken, till skillnad 
från den tidigare ägoblandningen. Bebyggelse
bilden förblev i stor utsträckning densamma ef
ter skiftena genom att få gårdar flyttade ut.

Tack vare kartorna kan en bättre värdering av 
områdets innehåll och kvaliteter göras. Trots 
den långa brukningen finns värdefulla drag be
varade från olika skeden av odlingslandskapets 
utveckling. Kontinuitet i odling och bosättning 
kan följas och förstås genom bland annat grav
fält och ortnamn. Sida vid sida finns värdefulla 
exempel på olika brukningsformer. De på me
deltiden eller tidigare etablerade byarna, grun
dade på bondejordbruk och byalag, kontrasterar 
mot de närbelägna säterierna på ett tydligt och 
fattbart sätt. I några fall kan säteriernas till
blivelse följas genom avhysta by tomter och för
svunna gårdar. Landskapets öppenhet har lång 
hävd, stora delar av dagens åkermark var redan 
under medeltiden i bruk. Rester av äldre mark
användning och olika landskapselement finns 
bevarade på flera ställen. By- och bruknings- 
vägar kan också följas lång tid tillbaka. Den ag
rara bebyggelsen är väl samlad till de äldre be
byggelselägena, och många enskilda byggnader 
och gårdsgrupper har dessutom ett högt värde 
från byggnadshistoriska utgångspunkter.

Kartöverlägg i Malmöhus län

På länsstyrelsens kulturmiljöenhet pågår sedan 
år 1985 ett systematiskt arbete med att excerpe- 
ra äldre lantmäterikartor, tolka dessa och över
föra informationen på plastfilmer i ekonomiska

kartans indelning och skala. I princip användes 
de äldsta kartorna, dvs. geometriska kartor från 
1680 till 1750, ibland kompletterade med stor- 
skifteskartor från 1700-talets senare del.

Från de äldre kartorna excerperas hus- och 
bytomter inklusive bygatan, vägar, by- och soc
kengränser, våtmarker samt explicita belägg för, 
eller indikationer på, olika typer av fornläm- 
ningar. Därutöver noteras vissa intressanta 
namnformer på ägostycken eller topografiska 
företeelser. Däremot utelämnades till en början 
bäckar, åar och hägnader samt olika markslag 
som åker, äng, beten, skogar etc.

De excerperade kartorna förminskas med 
hjälp av pantograf till ekonomiska kartans skala. 
Därefter rektifieras kartbilden och justeras i 
samband med att den renritas med tusch på 
plastfilm som läggs över ett ekonomiskt kart
blad. Noggrannheten blir hög med denna me
tod; avvikelserna i terrängen uppgår högst till 
ett tiotal meter. På kartkalken antecknas vilka 
kartor som har använts liksom, fr. o. m. år 1987, 
äldsta skriftliga belägg för berörda bebyggelse
enheter.

Sommaren 1990 hade ca 80 ekonomiska kart
blad excerperats av länets totala antal på ca 250. 
Den beräknade arbetsåtgången är ca 10 arbets
dagar per kartblad (1:10000) för excerpering, 
tolkning och renritning. Därtill kommer mate
rialkostnader och andra expenser.

Fornlämningar, såväl kända som nyupptäckta, 
förtecknas i ett särskilt register, liksom namn
givna gränsstenar. Dessa anteckningar har redan 
använts vid revideringen av fornlämningsregist- 
ret för länet.

Kartöverläggen användes rutinmässigt vid 
länsantikvariens ärendehandläggning, så kon
trolleras t. ex. planärenden, vägärenden etc. re
gelmässigt mot överläggen. Excerperingen är en 
investering som sparar tid vid det ordinarie arbe
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tet och särskilt värdefullt är det att ha de histo
riska fenomenen i samma skala som den moder
na ekonomiska kartan.

I Hjärups by, Uppåkra sn, genomfördes en ar
keologisk undersökning inför byggandet av ett 
bostadsområde. Den enda indikationen på en 
äldre boplats hade erhållits genom storskiftes- 
kartan. Resultatet blev en relativt omfattande 
utgrävning, genom riksantikvarieämbetets 
undersökningsverksamhet, av ett kraftigt kul
turlager, varvid värdefulla lämningar i form av 
husgrunder och föremål från vikingatid och 
framåt kunde dokumenteras.

Idrottsplats

Hjärupsgården\'iD / ^/
N / /

Fig. 57. Ett område i Hjärups by i Skåne skulle bebyggas
med småhus. Området saknade synliga fornlämningar, men 
enligt äldre kartor, främst storskifteskartan från år 1795-98, 
skulle den äldre, avhysta bytomten beröras av exploatering
en. På grund av indikationen från storskifteskartan utfördes 
en arkeologisk undersökning. Vid utgrävningen påträffades 
omfattande kulturlager, husgrunder och artefakter från vi
kingatid och framåt. Ekonomiska kartan 2C 5g.

An area of the village of Hjärup in Skåne was to he huilt on. It had 
no visible archaeological remains, but according to early maps, espe
cially the Enclosure map from 1795-1798, the earlier, deserted 
village toft would he affected. An archaeological investigation was 
therefore carried out. Excavation revealed extensive cultural layers, 
house foundations and artefacts from the Viking era onwards.

Kartöverlägg i Stockholms län
Sedan november 1989 arbetar kulturmiljöavdel
ningen på länsstyrelsen i Stockholm systema
tiskt med att göra historiska kartöverlägg över 
hela länet. Arbetet utförs av särskilt utbildad 
personal med god kännedom om lantmäterima- 
terialet. Excerperingen görs företrädesvis på 
lantmäteristyrelsens arkiv i Gävle. Detta sker 
trots att en stor del av kartorna finns i form av 
konceptkartor i det regionala lantmäteriarkivet. 
Orsaken är trefaldig. För det första saknas en del 
kartor i det regionala arkivet, bl. a. hela det geo
metriska jordeboksmaterialet. För det andra är 
renovationerna tydliga och lättlästa vilket gör 
att de går snabbare att excerpera, inte minst gäl
ler detta texten. För det tredje är arbetsförhål
landena i Gävle mycket goda med ändamålsenli
ga lokaler, stora arbetsbord och ett värdefullt re
ferensbibliotek.

Arbetet inriktas i första hand på 1700-talsma- 
terialet, men kontroller görs alltid mot före
kommande äldre kartor. Kartöverläggen fram
ställs på vedertaget sätt i skala 1:10 000. Därut
över görs avritningar i tusch av bytomter och 
bebyggelse i originalets skala. Dessa detaljkartor 
rektifieras och tolkas dock inte, utan är rena av
ritningar. För varje akt upprättas också ett skrift
ligt protokoll.

Kartöverläggen arkiveras hängande, tillsam
mans med tillhörande ekonomiska karta, i »ver
tikalt ritningsskåp». Protokoll förvaras efter soc
ken och by i pärmar och tjänstgör också som re
gister.

Projektet i Stockholms län är hittills det mest 
omfattande i landet. November 1990 hade ca 
500 kvadratkilometer kartöverlägg producerats 
genom eget arbete, dessutom hade 160 kvadrat
kilometer kartöverlägg kopierats från kultur
geografiska institutionen vid Stockholms uni-
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Fig. 58. Förutom kartöverläggen i skala 1:10000 kan det 
finnas skäl att redovisa renritade detaljer av anläggningar 
och bebyggelse. Ovan visas hur Ekebyhovs säteri på 1700- 
talet var organiserat med manhus, ekonomibyggnader, träd
gårdar och dammar.

In addition to the map overlays on the scale of 1:10,000, it is per
haps appropriate to show fair-drawn details of foundations and sett
lement. The above illustration shows how Ekebyhov was organised 
in the 18th century, with its manor house, outbuildings, gardens 
and ponds.
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Fig. 59. Före den agrara revolutio
nen var byn Äskhults inägor samla
de inom ett enda större gärde. Åk
rarna, som brukades i ensäde, var 
omgivna av stora ängsmarker. Ett 
återställande av 1700-talets land
skap kräver att flera hektar lövskog 
avverkas och att åkermarken mag
ras ut. Först då får den unika kul
turhistoriska bebyggelsen en pas
sande omgiving.
The central area of the hamlet of Äsk- 
hult before the agrarian revolution was 
assembled in one big field. The arable 
land was surrounded by large meadows. 
Restoration of the 18 th century land
scape will require the felling of several 
hectares ofbroadleaf woodlands and the 
thinning out of the arable land. Not 
until then will these unique old farm 
buildings acquire fitting surroundings.

STEN X_N>

versitet. Excerperingen har framför allt inriktats 
mot riksintresseområden för kulturmiljövården 
och områden som är aktuella för större exploa
teringar. Den genomsnittsliga produktionstak
ten för excerpering, rektifiering, renritning, la
ger- och registerhållning uppgår till ca 30 kvad
ratkilometer per arbetsmånad. Kostnaderna för
delar sig på följande sätt: löner 70 procent, resor 
13 procent, förbrukningsmaterial 12 procent 
och övrigt (arkivskåp m. m.) 5 procent.8

Skötselplan för Äskhults hy

Är 1989 aktualiserades frågan om ett, främst 
kulturhistoriskt motiverat, naturreservat för byn 
Äskhult i Förlanda socken i Halland. För att 
upprätta en fungerande skötselplan krävdes bl. a. 
en bättre kunskap om markanvändningen i byn 
under historisk tid.9 En noggrann rekonstruk
tion av markanvändning och rumslig organisa
tion av byns hela område måste genomföras. De
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viktigaste källorna för detta var de äldre lantmä
terikartorna. I detta fall var kartskalan 1:10 000 
alltför översiktlig, varför en modifierad metod 
för kartöverlägg användes.

De äldsta kartorna över Äskhult, dvs. storskif- 
teskartan och laga skifteskartan, excerperades 
och fördes över på transparent ritfilm. Därefter 
förstorades fotografiskt den moderna ekonomis
ka kartan till skalan 1:4 000. Denna användes 
sedan som grundkarta för rektifiering och tolk
ning av de äldre tidsbilderna.

Resultatet blev en detaljerad beskrivning av 
hägnadssystem, olika markslag med tillhörande 
vegetation och deras förändringar sedan 1800- 
talets början. Den stora skalan tillät även, att 
tillkomst och borttagande av enstaka formele
ment som röjningsrösen, stenhägnader, impedi
ment, lador m. m., i detalj kunde följas. Med 
dessa historiska kartor som grund finns nu för
utsättningar för en korrekt rekonstruktion av 
odlingslandskapet vid en viss bestämd tidpunkt.

Noter
1 Widgrcn 1988.
2 Skohalvön. RAÄ rapport 1985:2.
3 A.a.s. 66-79, 141-146.
4 Ref. Lennart Klang, RAÄ.
5 Windclhed 1989.
6 Toliin 1989 b.
1 Ref. Carin Bunthc, Sven Ncrius, länsstyrelsen i Malmö
hus län.
8 Ref. Elisabeth Essen, länsstyrelsen i Stockholms län.
9 Höglin 1989b.
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KOMMUNIKATION5. Bilagor

Bilaga A

Teckenförklaring

Följande teckenförklaring är gjord för att an
vändas vid upprättande av historiska kartöver
lägg i skala 1:10000. Pennstorlekarna följer 
ISO. Följande tjocklekar användes vid renrit
ning: 0,25; 0,35; 0,5; och 0,7 mm. Hänvisning 
till mall avser Faber-Castell, No. 958 N, Plan
zeichen II. I nedanstående teckenförklaring re
dovisas storleken på mallens symboler inom 
/—/. Tecknet /3/ betyder således att symbol
storlek 3 mm ska användas. Mallen ska användas 
med »tassarna» ner, för att undvika tuschfläckar. 
Endast den del av mallen som är avsedd för pen
na 0.5, märkt: »pen 0,5 m», ska användas. Tex
ten skrivs med 3 till 5 mm höga bokstäver.

För plastöverläggen användes tunn ritfilm, 
tjocklek högst 0,05 mm, t. ex. Océ ritfilm 
»Pentex-15».

BEBYGGELSESYMBOLER

Område med ett flertal byggnader el
ler tätare bebyggelse: 0,35 mm; 45 gra
der, SV-NO
Enstaka hemman, hemman i by /3/; 
0,5 mm
Torp, indelningstorp, t. ex. båtmans- 
torp, ryttartorp, soldattorp: /3/; 0,5 
mm
Mindre byggnad, t. ex. backstuga, lada: 
/2/; 0,5 mm
Vattenkvarn: cirkel /3,5/; 0,35 mm, 
kors 0,25 mm 
Väderkvarn: 0,25 mm 
Större byggnad, fysisk utsträckning: 
begränsning och snedstreck 0,25 mm 
Kyrka: 0,7 mm

□
□ T, BT,RT,ST

o BS,L

<&z£>
4-

x
Ss Väg: 0,5 mm

0/ Grind /2/; 0,25 mm
/

—M Milstolpe: 0,35 mm

Hx Bro: 0,35 mm
g

Kavelbro: 0,35 mm

GRÄNSER (FYSISKA OCH ADMINISTRATIVA) 
--------------- Sockengräns: 0,5 mm
-------------— Jordregisterenhet, gård/by: 0,5 mm
_ _ ____ Underordnad gräns, t. ex. gård i by:

0,35 mm
A v Gränsmärken: /2,5/; 0,35 mm

Hägnad: 0,7 mm, tvärstreck 0,25 mm

................. Gräns mellan markslag, äng och myr
m. fl.: 0,35 mm

- Avgräns ning av åker och ödeåker:
0,25 mm

MARKSLAG

Åker, 1: A, 2: A, utsädesårgångar: 
punkt 0,5 mm, rastertäthet enligt 
Letraset LT 113 
Ödesåker, linda 
Äng, allmän: 0,35 mm
Äng, delvis beskogad: 0,35 mm 

Äng, sank (sidvallsäng): 0,35 mm 

Myr: 0,35 mm 
Backe
Lövskog, barrskog: 0,35 mm

Sjö: begränsning 0,35 mm, strand
streck 0,25 mm

Vattendrag: 0,35 mm, pil 0,25 mm

ÖVRIGT

9

OO

Källa: 0,35 mm

Område med rösen: 0,25 mm

Gärdeslag: 0,35 mm, pilar 5,5 mm 
långa (5:e storleken av pilar på mallen, 
räknat från den minsta)
Passmärken till underliggande ekono
misk karta: 15 mm långa; 0,35 mm
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Bilaga B

Protokoll

Register för systematiska noteringar vid excer- 
pering/läsning av äldre lantmäterikartor. I prin
cip upprättas ett särskilt protokoll för varje akt 
som gås igenom.

Överst antecknas det aktuella arkivet, samt 
datum och excerpistens initialer eller namn. 
Därefter antecknas följande:

Vid n:r 1, arkivets aktnummer.
N:r 2, berört härad.
N:r 3, berörd socken.
N:r 4, sockennummer i LMV:s arkiv (i före

kommande fall).
N:r 5, namn på berörd by, gård eller område.
N:r 6, nummer på jordregisterenhet enligt 

LMV:s register (i förekommande fall).
N:r 7, antal hemmansnummer i LMV:s arkiv 

(i förekommande fall).
N:r 8, typ av förrättning och akt (t. ex. stor

skifte av inägor).
N:r 9, år då förrättningen ägde rum.
N:r 10, årtal för fastställelse av förrättning (i 

förekommande fall).
N:r 11, lantmätarens namn.
N:r 12, särskilda uppgifter om aktens förva

ring, t. ex. »rullad» eller »lådakt».
N:r 13, kartans skala.
N:r 14, berört ekonomiskt kartblad enligt den 

nya sifferkoden.
N:r 16, anmärkning kring själva akten, t. ex. 

att kartan består av flera blad eller att endast en 
detalj är excerperad. Här kan också noteras om 
fotografering skett eller annat som är av intresse 
kring själva akten.

N:r 17, aktnummer och årtal för eventuella 
geometriska kartor.

N:r 18, aktnummer och årtal för eventuella 
skifteskartor.

N:r 21, anteckningar om bebyggelsen enligt 
följande alternativ: ensamgård (enstaka hem
man) - by (dvs. två eller fler hemman) - stor
gård (dvs. säteri, herrgård, slott eller liknande). 
För arten by anges även bebyggelsens form och 
utseende enligt alternativen spridd - samlad, 
reglerad - oreglerad.

N:r 22, de kamerala förhållandena, antal hela 
och halva hemman, utjordar osv. Här anges 
också jordnaturen, skatte, krono, kyrko, frälse 
eller annan jordnatur. I förekommande fall no
teras ocksåjordetal.

N:r 23, de faktiska gårdsbruken (antal åbor) 
eller antalet hemmansdelar (ägare). Detta kan 
skilja sig betydligt från de kamerala förhållande
na, särskilt på de yngre kartorna.

N:r 25, anteckningar om inägomarkens be
skaffenhet och rumsliga indelning enligt alter
nativen antal särhägnade åkergärden eller åker
gärden i lag med grannenheterna (gärdeslag). På 
samma sätt rörande ängarna, dvs. om ängsgärde- 
na är särhägnade eller om det förekommer ängs- 
gärden som ligger i lag med grannenheterna. 
Mindre enheter benämns vretar. Här antecknas 
också förekomst av skogs- och utängar samt in
tag.

N:r 26, åkerarealen, antingen mätt i ytmått 
(tunnland, kvadratrevar) eller angiven i form av 
utsädestunnor.

N:r 27, ängen, antingen uttryckt i ytmått el
ler i form av höavkastning.

N:r 28, rådande trädessystem eller rotations
system enligt alternativen ensäde, tvåsäde, tresä- 
de, fyrsäde eller övrigt samt eventuella kombi
nationer av dessa.
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REGISTER (fil register) ARKIV......................

1. Akt n:r...........................  2...........................................

4. Socken n: r ................ 5...........................................

7. H:ns n:r ............... 8. Aktens besk ...

10. Fastst ............  11. Förrättn:man ...

13. Skala ............................... 14. Ekon-blad .

16. Anm .....................................................................................

17. Övr geom kartor .................................................

18. Övr skifteskartor ...........................................

20. BEBYGGELSE OCH KAMERALA UPPGIFTER

21. Bebygg form .............................................................

22. Ant hemman, jordnatur (örestal) .

23. Ant åbor/Hemmansde1ar..................................

24. FREDNINGS- GÅRDESSYSTEM

25. Ant gärden ................................................................

.... Namn och datum...........................................

härad 3...................................................... socken

.. Reg enh. 6. Reg enh n:r ..................

................................................  9. Verkst ................

............................................. 12. Obs .........................

26. Åker/utsäde....................................................................................  27. Äng/hö

28. Rotations- trädessystem ..............................................................................

29. Ägoskifte ........................................................................................................................

30. ÖVRIGT

31. Övr bebygg .....................................................................................................................

32. Övr anläggn ..................................................................................................................

33. Övr kommentarer .......................................................................................................

EXCERPT .....................  FÖRMINSKN ......................... ÖVERLÄGG ......................... ARKIV

Var god vänd ! 
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CT/MW 91-01-20



N:r 29, åkermarkens indelning enligt alterna
tiven hemägoblock eller ägoblandning, samt 
vad gäller tegskiftena om skiftet är regelbundet 
eller oregelbundet eller olika kombinationer av 
dessa.

N:r 31, förekomst av torp och backstugor 
samt om det rör sig om soldat-, dragon-, eller 
båtsmanstorp eller olika typer av dagsverkstorp. 
Här anges också förekomst av andra byggnader 
som tiondebod, fattigstuga, sockenstuga osv.

N:r 32, anläggningar som kvarnar, sågar, fasta 
fisken, gruvor etc. Även milstolpar tas upp här.

N:r 33, annat som kan vara av intresse på kar
tan, t. ex. explicita omnämnanden av runstenar, 
ättebackar och rösen. Här anges också indikatio
ner på spår av äldre odling och ödeläggelse, som 
stensträngar, förekomst av rösen och impedi
ment, samt intressanta namn och textupplys
ningar. Notera även förekomst av utjordar och 
urfjällar.

Ibland räcker inte blankettens framsida till för 
alla uppgifter. Använd då i första hand baksidan 
för ytterligare noteringar.

Slutligen antecknas, i rutorna på nedersta ra
den, personsignum och datum för vilka steg 
som genomförts i kartöverläggsarbetet, samt i 
vilket arkiv excerpter och färdiga kartöverlägg 
förvaras, t. ex. Kulturmiljöenheten, länsstyrelsen 
i Stockholm.

Arbetsgång för grundversionen 
av historiska kartöverlägg

DIGITALISERING.

SKAL
FÖRÄNDRINGAR

ANALYS

ARKIV

PROTO
KOLL

EXCERPERING
ORIGINALAKT

FÖRMINSKNING

1:10000

REKTIFIERING

TOLKNING
RENRITNING

ANALYS

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
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Bilaga C

Översikt över länsstyrelsernas lantmäteriakter. Siffrorna bygger på Sveriges kartläggning 1922 och 
Svenska lantmäteriet II, s. 574-585. Observera att antalet akter inte alltid överensstämmer med an
talet kartor. Där uppgift om antalet kartor finns har denna siffra satts inom parentes.

LÄN ANTAL AKTER 
Skattlägg- Tegskif-
ningar m. m. ten

Stor
skiften

Enskif-
ten

Laga
skiften

Avvitt-
ring

Stockholms län 2641 891 1 687 55 1 4892
(40)

Uppsala län 1 585 204 1 464 96 1 153
(700)3 (110)4 (ca 1 500)5 (100)6 (ca 1 100)7

Södermanlands län 3518 1 241 34 1 219
Östergötlands län 56 5 2 438 185 2 2399
Jönköpings län 234 1 445 72 1 588
Kronobergs län Ingen uppgift 1 58110 315 2 077"
Kalmar län12 81 1 880 433 1 888
Gotlands län 339 1 313 - 850
Blekinge län 100 50 525 343 504

(53) (4) (610)13 (388)14 (515)15
Kristianstads län 12 1 135 336 1 25516
Malmöhus län18 1717 6 292 590 589
Hallands län 41019 225 78020 155 1 75021

(ca 70)
Göteborgs- och Bohus län 622 4 184 120 4 03222
Älvsborgs län23 22 750 195 3 605
Skaraborgs län 751 13 2 075 311 2 453
Värmlands län 8 45 2 641 116 2 325
Örebro län 52 72 1 543 121 1 722
Västmanlands län 814 233 2 331 51 1 323
Kopparbergs län 809 3 009 _ 587
Gävleborgs län 68 1 378 - 1 156
Västernorrlands län 600 2 800 - 2 100 500
Jämtlands län 141 28 545 13 1 308 557
Västerbottens län 3 4 1 920 3 339
Norrbottens län 400 100 200 - 800 2 400

1 Kartorna ofta ej färglagda, många konceptblad.
2 Flertalet från perioden 1850-1870.
3 Finns främst inom Rasbo och Vaksala härader samt vissa 
enstaka socknar.
4 Behandlar främst inägomarken.
5 Endast Järlåsa socken saknar någon form av tidig karta.
6 Skala 1:2000.
7 Flertalet från perioden 1840-1880.
8 Några välbevarade geom. kartor från 1642.
9 Flertalet från perioden 1830-1870.

10 Inklusive skogelagskartor över samfällda utmarker i skala
1:8 000.

11 Flertalet från perioden 1830-1880.
12 Särskilt för Öland; sockenkartor från 1811 i skala 
1:8000.
13 Inklusive skogelagskartor över samfällda utmarker. Där
till 244 hemmansklyvningskartor efter storskifte.
14 Därtill 419 hemmansklyvningskartor efter enskifte.
15 Flertalet före och omkring 1800-talets mitt.
16 Flertalet från perioden 1840-1880.
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17 Därtill två geometriska jordeböcker från 1660-1661 med 
kartor över samtliga byar i Oxie och Skytts härad.
18 Totalt 2950 kartor före 1827.
19 Även Halmstads slottsjord 1685.
20 Flertalet från perioden 1780-1800, såväl inägomarks- 
som utmarksstorskiften.

21 Flertalet från perioden 1830-1870.
22 Flertalet från perioden 1850-1870.
23 Många originalkartor gick förlorade vid 1834 års brand.
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Ättebackar och ödegärden

De äldre lantmäterikartorna 
i kulturmiljövården

Intresset för landskapets historia har 
ökat genom den omvandling som 
det svenska jordbruket genomgår. 
De äldre lantmäterikartorna är ett 
ypperligt hjälpmedel för att rekon
struera, beskriva, förstå och värdera 
innehållet i dagens landskap. Med 
hjälp av de äldre lantmäterikar
torna kan det svenska landskapet, 
som det såg ut på 1600-, 1700- och 
1800-talen, tecknas mycket detalj
rikt.

Boken vänder sig till kulturmiljö
vårdens handläggare, till antikva
riska utbildningslinjer vid universi
tet och högskolor, till hembygds- 
forskare och till alla kulturhisto
riskt och geografiskt intresserade.
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