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Förord

När Riksantikvarieämbetet startade FoU-projektet 
”Inventering av det äldre odlingslandskapet” blev en 
av de första uppgifterna att undersöka om det fanns 
något rikstäckande äldre kartmaterial. Detta skulle 
visa en såväl översiktlig som samtidigt tillräckligt de
taljerad bild av odlingslandskapet för att ge kultur
miljövården ett bra planeringsunderlag.

Diskussioner med professor Ulf Sporrong, Kultur
geografiska institutionen vid Stockholms universitet, 
ledde fram till beslutet att i första hand undersöka vad 
de småskaliga kartor som framställdes under 1800-ta- 
let hade att ge. Uppdraget att inventera beståndet av de 
småskaliga historiska kartorna gick till Fil. kand. Ulf 
Jansson.

Denna inventering visar att det finns informations- 
rika småskaliga kartor i större omfattning än vad som

tidigare var känt. De är koncept till ekonomiska kartor 
och generalstabskartor som tryckts under 1800-talets 
senare del och 1900-talets förra del. I dag är de tryckta 
kartorna endast tillgängliga på antikvariat. Koncepten 
med utförligare innehåll finns i nytryck i tre län, Skara
borgs, Alvsborgs och Värmlands län. I övrigt finns de 
bara i sin ursprungliga form i Lantmäteriverkets arkiv. 
Arbete pågår dock för att reproducera dem och göra 
dem tillgängliga för den vida krets som kan hämta 
både kunskap och nöje i dessa lättlästa kartor.

Monica Bennett Gårdö 
Kulturmiljöavdelningen
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1. Ekonomiska kartor 1800—1934

I huvudsak saknas ännu en övergripande och samman
fattande beskrivning av 1800-talets småskaliga kartor. 
Ingen information finns exempelvis tillgänglig angåen
de sockenkartornas täckningsgrad. Litteraturen kring 
kartmaterialet är begränsad. De flesta författare byg
ger på två standardverk från 1920-talet.1 Gerd Ene- 
quist behandlade under 1970-talet kvalitet och inne
håll i de ekonomiska kartorna.2 Under senare tid har 
Ulla Ehrensvärd i en rad uppsatser behandlat den 
svenska topografiska och ekonomiska kartläggning
en.1 De tryckta häradskartorna är välkända, men de 
otryckta underlagskartorna har inte fått den uppmärk
samhet de förtjänar. Kunskapen om underlagskartor
na till generalstabens topografiska karta är mycket lite 
spridd och som bebyggelsehistoriskt källmaterial är de 
helt obeaktade, trots deras stora potential som bebyg
gelse- och vegetationshistorisk källa.

Syftet med föreliggande arbete är att presentera de 
olika karttyperna, deras kvalitet samt vilka områden 
de täcker. Kartornas tillkomsthistoria, liksom de i 
många avseenden komplicerade skeenden som styrt 
den ekonomiska kartans utformning, kommer att pre
senteras och diskuteras. Förhoppningen är att detta 
arbete skall leda till att de småskaliga kartorna kan 
utnyttjas effektivare inom kulturmiljövård, planering 
och forskning.

Uppläggning

Texten tar främst upp de karttyper som täcker större 
områden och som kan komma till användning vid

markanvändningsstudier i en mer översiktlig form. En 
rad enstaka kartor kommer emellertid också att be
handlas.

Först diskuteras hur materialet har avgränsats och 
de kriterier som använts vid inventeringen presenteras. 
Därefter görs en översiktlig historik kring de olika 
organisationer och karttyper som fanns under den här 
aktuella perioden. Syftet är att placera in kartorna i sitt 
rätta sammanhang. Slutligen följer en mer noggrann 
genomgång karttyp för karttyp, där täckningsgrader, 
skalor och kvalitet presenteras.

Avgränsning

Vid inventeringen har valet av kartor i huvudsak styrts 
av tre faktorer: tidpunkten för tillkomsten, kartornas 
innehåll och skala. Huvuddelen av kartorna är till
komna på 1800-talet, men både äldre och yngre kartor 
förekommer i materialet. Inventeringen är emellertid 
inte fullständig när det gäller kartor från till exempel 
1700-talets slut. Beträffande 1900-talsmaterialet har 
inventeringen följt häradskartan fram till kartseriens 
avslutningsår 1934. Även generalstabens karta be
handlas under den period markanvändningen redovi
sas. Kravet på innehållet innebär att kartan skall ge 
väsentlig information om markanvändning och bebyg
gelse. Med markanvändning avses i det här samman
hanget främst åker och äng och andra markslag som är 
knutna till en icke-urban produktion. Något krav på 
fullständighet har inte rått, utan kartor som enbart
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särredovisar inägomarken har också tagits med. Be
byggelsen kan antingen redovisas i detalj med samtliga 
byggnader återgivna efter deras verkliga utsträckning 
eller mer schablonartat i form av symboler. Den nedre 
gränsen för skalan har satts till 1:200 000, eftersom 
markanvändning inte kan detaljredovisas i mindre 
skala. Den övre gränsen är mera diffus. För att undvi
ka rent lantmäterimaterial, som behandlas i ett annat 
sammanhang4, så har gränsen satts till skala 1:10 000.

Ursprungligen syftade inventeringen till att vara 
rikstäckande. Målsättningen var att täcka in samtliga 
småskaliga 1800-talskartor som redovisar markan
vändning. Detta mål var av olika skäl omöjligt att 
uppnå under den tid som hade avsatts för inventering
en. Endast sex lantmäteriarkiv har besökts och inga 
privata arkiv ingår i inventeringen. När det gäller kar
tor på Lantmäteriverket i Gävle är dock inventeringen 
heltäckande. Ett undantag är Jämtlands läns socken
kartor. Birgitta Roeck Hansen har gjort en studie av 
äldre lantmäterikartor i landskapet Jämtland.5 Ingen 
ytterligare besiktning har gjorts av dessa kartor, i stäl
let hänvisas till den tidigare inventeringen.

Sammanfattningsvis skall de inventerade karttyper
na uppfylla följande villkor:

1. Kartering bör vara utförd under perioden 1800— 
1934.

2. Kartorna skall innehålla information om åkerns 
och ängens utbredning.

3. Skalan skall ligga mellan 1:10 000 och 1:200 000.

Begrepp

Innan diskussionen tar form, måste några operatio
nella begrepp skapas och definieras. Det första pro
blemet gäller ordet kartverk som, i både äldre och 
yngre litteratur, kan betyda antingen en samling kartor 
av samma typ och utförande eller den organisation 
som framställer kartan. Denna sammanblandning av 
betydelser, i ett för detta arbete så centralt ord, är

mycket olycklig. Orsaken till att ordet kartverk kom
mit att få dubbel betydelse beror sannolikt på att en 
viss karttyp åtminstone till en början var förknippad 
med en viss organisation. I görligaste mån kommer 
ordet kartverk att undvikas; i stället kommer begrepp 
som organisation eller kartproducent, respektive kart
serie eller karttyp, att användas. Att helt undvika ordet 
kartverk är dock mer eller mindre omöjligt, eftersom 
det förekommer i all äldre litteratur. I vissa fall är det 
dessutom svårt att avgöra om det är organisationen 
eller kartorna som sådana som avses i denna litteratur.

Det andra problemet är kartproducenternas oför
måga att namnge sina produkter. Vissa karttyper sak
nar helt namn eller kallas enbart för ”karta över x”. Så 
gott som samtliga här behandlade karttyper har vid 
något tillfälle benämnts ”ekonomisk karta”. Detta 
förhållande är otillfredsställande eftersom diskussio
nen blir svår att föra när det råder tveksamhet om vad 
man vid varje enskilt tillfälle menat med ett visst be
grepp. I det följande kommer de olika karttyperna att 
ges ett namn som är enkelt att hantera och som i någon 
mån beskriver innehållet i kartan. Ett flertal kartor 
kommer dock att hamna utanför dessa ramar. Dessa 
kartor behandlas i avsnittet om ”Övriga kartor”.

Begreppen som kommer att användas i det följande 
är dessa: sockenkarta, häradskarta och generalstabens 
karta. Förklaringar till dessa ges i avsnitten som be
handlar de olika karttyperna. Begreppen ekonomisk 
och topografisk karta kommer att reserveras för att 
beskriva innehållet i kartan. Med ekonomisk karta 
menas en karta där markanvändning och ägoindel
ningar redovisas. Med topografisk karta menas i detta 
sammanhang en karta som huvudsakligen redovisar 
topografiska förhållanden; höjder, kommunikationer 
med mera.

Ytterligare ett problem när det gäller begrepp är 
namnen på de olika underlagskartorna i produktions
gangen. Dessa kan kallas konceptkartor, original, 
transportkartor, stomkartor eller liknande. Här kom
mer stomkarta att stå för en karta som består av hop
klistrade, mindre, vanligen från originalet förminska
de, kartor. Konceptkarta kommer att stå för en karta 
som ligger steget omedelbart före trycket. Konceptkar
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tan är alltså i princip identisk med den tryckta kartan, 
möjligen med undantag för skalan som kan vara stör
re. Det bör påpekas att en stomkarta samtidigt kan 
vara en konceptkarta. Så är till exempel fallet med 
häradskartan. De förminskade kartorna, som tillsam
mans utgjorde stomkartan, kommer i enlighet med 
1800-talets termer att betecknas transporter.

Källor

I föreliggande arbete har jag använt tre huvudtyper av 
källor. De är:

a) Litteraturen kring kartorna.
b) Utredningar, kungliga brev, instruktioner rö

rande verksamheten.
c) Slutprodukten: kartan och i förekommande fall 

beskrivning till den.

Jag har i arbetet strävat efter att så långt som möjligt 
använda de ursprungliga källorna.

- Det fanns två problem med detta arbetssätt. För det 
första var de storskaliga kartorna olikåldriga. För 
det andra saknades storskaliga kartor i vissa områ
den. För att lösa dessa problem måste fältarbete, 
rekognoscering, utföras; dels för att kontrollera 
förändringar som har inträffat sedan den senaste 
karteringen, dels för att täcka luckorna i tidigare 
kartering (metod c, enligt fig. 1).

Då Sverige har ett mycket heltäckande storskaligt kart
material har metod c främst kommit till användning. 
Metod a har mest renodlat använts i fjälltrakterna där 
storskaliga kartor saknades. Metod b har i mycket 
liten utsträckning använts, även om man kan misstän
ka att vissa sockenkartor är gjorda utan fältarbete.

Det vanligaste arbetssättet har alltså varit att använ
da metod c, men man har i en del fall, medvetet eller 
omedvetet, inte fullt ut justerat den äldre kartans bild. 
Möjligheten finns att informationen i en karta inte 
återspeglar tidpunkten för kartans kartering, utan sna
rare underlagskartans tillkomsttid. Detta är något som 
måste beaktas vid studier av denna typ av småskalig 
karta.

Enligt fig. 1 användes således vanligen lantmäteri
kartor vid en produktionen av småskaliga kartor. 
Emellertid inskränkte man sig inte till att enbart an-

Arbetssätt vid framtagandet av en 
småskalig karta

Verklighet Karta

Under 1800-talet fanns det i princip tre olika sätt att ta 
fram en småskalig karta:

— Ett sätt var att direkt gå ut i terrängen och kartera 
(metod a, enligt fig. 1). Man utförde då i princip en 
förenklad lantmäterimätning. Detta var ett mycket 
långsamt och dyrt sätt att arbeta på.

— Ett annat sätt var att endast använda storskaliga 
kartor, främst lantmäterikartor, som förminskades 
(metod b, enligt fig. 1).

Verklighet -► Lantmäteri -* Karta

Verklighet -► Lantmäteri -* Karta

Fig. 1. Principer för framställning av en småskalig karta. 
Med ”Lantmäteriet” avses storskaliga lantmäterikartor.
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HÄRADSKARTA

GENERALSTABENS KARTA

KARTA

KARTA

KONCEPTSTOMKARTA

STOMKARTA

ÖVRIGA

KARTOR

MATE-

LANT-

LAND-

VERK-

SKAP

HET-

Fig. 2. Häradskartans och Generalstabens kartas produk
tionsgang. Figuren beskriver förenklat hur informationen 
strömmade inom och mellan olika karttyper. Med ”Lantmä- 
teriet” avses storskaliga lantmäterikartor.

vända dessa. Även sjökort och andra småskalig kartor 
kunde, i mindre utsträckning, ligga till grund för kar
tan. Som underlag för generalstabens karta användes 
regelmässigt häradskartan. Dessa ”lån” av informa
tion mellan olika karttyper och kartor av olika ålder är 
svår att rekonstruera i varje enskilt fall. Fig. 2 åskådlig
gör hur kartinformation har överförts från och mellan 
olika karttyper, främst häradskartan och Generalsta
bens karta.

Förutom ett behov av moderna storskaliga lantmä
terikartor, som beskriver hur landskapets detaljer såg 
ut, hade man ett behov av att exakt veta var olika 
platser låg. För att pussla ihop alla förminskade skif
teskartor behövdes lägesbestämningar, annars blev 
kartbilden skev. Under det tidiga 1800-talet saknades i 
stor utsträckning dessa lägesbestämningar, även om 
man successivt byggde upp ett triangelnät över Sverige, 
från och med 1800-talets början.6
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Historik

Under 1800-talet växte efterfrågan på moderna små- 
skaliga kartor, från både det militära och civila sam
hället. Det militära behovet gällde främst topografiska 
förhållanden. Nya vapen och en förändrad militär 
teknik och strategi ställde nya krav. Man ville veta hur 
landskapet såg ut; var det fanns vägar och broar, vilka 
laster dessa kunde bära; om terrängen var framkomlig 
eller ej, osv.7 Det civila behovet var i första hand eko
nomiskt. Man ville få en samlad bild av markägandet 
och markanvändningen. Också vid större anläggnings- 
projekt, som till exempel järnvägar och kanalbyggen, 
behövdes ett småskaligt kartmaterial. Dessa behov re
sulterade i att två organisationer för karteringsverk- 
samhet växte fram, en militär och en civil. Fältmät- 
ningsbrigaden, topografiska kåren (corpsen) och sena
re generalstabens topografiska avdelning producerade 
de militära kartorna från 1800-talets början till år 
1895.8 De civila kartorna producerades inom lantmä- 
teriet.

Innehållet i de militära kartorna var främst topogra
fiskt. Kartbladen var fyllda av information om hydro
grafi, vegetation, terrängens brutenhet, men även med 
information om bebyggelse, tätorter, kommunikatio
ner, hamnar och annan infrastruktur. Backstrecken 
gav visserligen en bra bild av terrängens relief, men 
informationen om markanvändningen blev lidande. 
Generalstabens karta innehåller vanligen inte någon 
detaljerad information om markanvändning, i form av 
åker och äng, utan skiljer enbart den öppna marken 
från myr och skog. De militära kartorna var hemlig
stämplade fram till 1857.9

De ”civila” kartorna hamnade således inom lantmä- 
teristyrelsens ansvarsområde. I lantmäteriinstruktio- 
nen från 1827 slogs det fast att generallantmäterikon- 
toret skulle ha ”tillsyn öfver rikets geografiska karte- 
verk och dess fullkomnande”. Samma kartläggning 
anbefalldes i ett kungligt brev år 1845.10 Den viktigas
te geografiska kartläggningen inom lantmäteriet, vid 
denna tidpunkt, bestod av det så kallade sockenkart
verket. Syftet med kartläggningen var, enligt det kung

liga brevet den 12 dec. 1845: ”...att winna i möjligaste 
måtto fullständiga och pålitliga upplysningar om lan
dets beskaffenhet och tillstånd i alla delar, så i geo
grafisk, som i statistisk och ekonomiskt afseende.”11 
Karteringen framskred dock långsamt, då arbetet till 
viss del skulle utföras i form av examensarbeten av de 
lantmätare som sökte fast tjänst inom lantmäteriet. 
Ytterligare en orsak till att så få sockenkartor produce
rades var att lantmätarna i stor utsträckning var syssel
satta med laga skiftesförrättningar.

Frågan om hur en geografisk kartläggning av Sverige 
skulle genomföras fick därför en annan lösning i slutet 
av 1850-talet. Genom ett kungligt brev från 15 april år 
1859 upprättades sålunda Rikets ekonomiska kart
verk (REK) och Norrbottens läns ekonomiska kart
verk.12 Efter diverse turer, som behandlas närmare i 
kapitel 3, slogs Norrbottens ekonomiska kartverk, Ri
kets ekonomiska kartverk och Generalstabens topo
grafiska avdelning år 1895 samman till Rikets allmän
na kartverk (RAK). Den civila och militära kart
läggningen kom då att utföras av samma organisation.

Arkiv situationen

Organisationerna som har producerat kartorna har 
alltså växlat. De har uppgått i varandra och material 
har flyttats mellan olika arkiv. Sockenkartorna gjordes 
antingen på ett lokalt lantmäterikontor eller på gene- 
rallantmäterikontoret i Stockholm. Det senare arkivet 
återfinns nu på Lantmäteriverket i Gävle. Inte sällan 
återfinns dock en sockenkarta både på ett lantmäteri
kontor i ett län och på det centrala kontoret. Den ena 
kartan är då vanligen en konceptkarta till den andra.

Norrbottens ekonomiska kartverks och Rikets eko
nomiska kartverks material kom att hamna inom Ri
kets allmänna kartverk. En del av Norrbottens läns 
ekonomiska kartverk kan dock antas ha hamnat på 
länsstyrelsen i Luleå, eftersom huvudmannen för orga
nisationen var landshövdingen. Till Rikets allmänna 
kartverk kom också kartor från topografiska kåren, 
sedermera generalstabens topografiska avdelning.
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Visst material blev dock kvar i Krigsarkivet. Annat 
material överfördes inte från Krigsarkivet, men låna
des av Rikets allmänna kartverk.

Vissa utrensningar och gallringar av kartmaterialet 
förefaller ha gjorts både vid Rikets allmänna kartverks 
omorganisation 1937 och vid skapandet av Lantmäte
riverket 1974. Vissa kartor som Gerd Enequist beskri
ver13, kan inte återfinnas i lantmäteriets arkiv, där de 
borde finnas. Lantmäteristyrelsens arkiv, med bland 
annat sockenkartorna, överfördes intakt till Lantmäte

riverket. Rikets allmänna kartverks arkiv splittrades. 
Delar hamnade på Riksarkivet eller som deposition på 
Krigsarkivet. Huvuddelen av stomkartorna överfördes 
emellertid till Lantmäteriverket.

Att helt rekonstruera hur en karta har hamnat i ett 
visst arkiv är svårt. Ett exempel är konceptkartan till 
kartan över Jämtland, från år 1866.14 Den har på 
något sätt hamnat på Rikets allmänna kartverk eller på 
något av dess föregångare och deponerats på Krigsar
kivet.
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2 Sockenkartor — ”Sockenkartverket”

Under beteckningen sockenkartor presenteras här allt 
småskaligt kartmaterial som täcker ungefär en sockens 
yta och som påträffats inom lantmäteriet.15 Några av 
kartorna har tillkommit genom yttre finansiering från 
landstingen eller andra institutioner, och saknar egent
ligen anknytning till lantmäteriets egen verksamhet. 
De har dock hamnat på lantmäteriets arkiv antingen 
centralt eller ute på kontoren i länen.

Sockenkartor har producerats inom lantmäteriet se
dan 1600-talet. Under 1800-talet fick de dock en orga
niserad form dels genom en instruktion från år 1827, 
dels genom ett kungligt brev från år 1845. Geografiska 
beskrivningar skulle upprättas över alla socknar dels 
av överingenjören och ingenjörerna vid generallant- 
mäterikontoret, dels av lantmätarna ute i länen och av 
de lantmätare som ville söka ordinarie tjänst. Samti
digt drogs dock två tjänster in på kontoret centralt 
samt alla tredje lantmätarebefattningar i länen.16

Skala och innehåll

Sockenkartorna varierar mycket både i skala och ma
ner. Som ett mönster för hur en sockenkarta skulle 
utformas utarbetade Forsell en karta och en beskriv
ning över Bromma socken i Stockholms län.17 Denna 
karta blev fastställd år 1845.18 Före detta år samt efter 
1860 var dock variationen i utförande mycket stor.

Ibland berodde skillnaden på de enskilda lantmätar
na. En svit kartor gjorda av N. Ch. Bovallius skiljer sig 
till exempel markant från de övriga sockenkartorna. 
Bovallius följde skifteskartan noggrant och bland an
nat kan hägnader iakttas. Kartorna saknar också den 
prydliga pennföring som kännetecknar 1800-talets 
sockenkartor. Bovallius har lite elakt uttryckt en ”tung 
hand”, som ger kartorna en ”kladdig” eller konceptar- 
tad utformning. Även kvaliteten på innehållet i kartor
na kan ifrågasättas. I Kärrbo socken, i Västmanlands 
län, saknas gården Nyby, varvid de angränsande enhe
ternas ägor har töjts ut så att de möts. En utskjutande 
udde i Mälaren försvann också vid den felaktiga sam
mandragningen. Att Bovallius kvaliteter som karto
graf ifrågasattes också av samtiden vittnar följande 
eftermäle om honom:

Bovallius ”... ansågs olämplig att sköta de nya syss
lor, som genom 1827 års instruktion ålades öfver- 
ingenjören, hvarför han kort därefter blef tjänstledig 
på lifstid...” 19

Enligt instruktionen från den 12 december 1845 
skulle skalan vara 1 000 alnar/decimaltum (1:20 000). 
Mindre skala kunde tillåtas, dock inte över 2 500 al
nar/decimaltum (1:50 OOO).20 Den vanligaste skalan 
för sockenkartorna är 1:20 000, men även skala 
1:40 000 är relativt vanlig, speciellt i skogslänen. Kar
torna kan också utgå från en annan skalserie, som 
bygger på en halvering av skifteskartornas normalska
la 1:4 000. Dessa sockenkartor har sålunda skalorna 
1:16 000, 1:32 000 eller 1:64 000.
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Fig. 3. Kulla socken. Detalj ur tryckt sockenkarta av 
V. Dahlgren år 1847 i skala 1:20 000, Stockholms län.

Fig. 4. Ovansjö socken, Gävleborgs län. Detalj ur socken
karta i skala 1:40 000 av L. E. Åhrman från år 1856 (LMV 
V40-1-.10).
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Karterad yta

100 km

Fig. 5. Sockenkartor som redovisar markanvändning. För 
landskapet Jämtland bar kartor med beteckningen ”detalje
rade" markerats (Sporrong & Roeck Flamen 1990, bil. 2).

Utifrån sammanställningen av sockenkartor har samt
liga karterade socknars areal beräknats. Beräkningen 
skall alltså motsvara fig. 5. Ingen hänsyn har tagits till 
att några socknar har mer än en karta. För Jämtlands 
del har alltså arealen för kartorna som betecknades 
som ”detaljerade”, beräknats (tabell 1). Det har vidare 
antagits att kartorna täcker hela socknens yta.21 Den 
sammanlagda arealen, som täcks av sockenkartor från 
1800-talet, blir då 109 450 km2. Om man gör en be
räkning utifrån Sveriges areal22, 41 0 1 83 km2, blir 
täckningsgraden cirka 27%. Procentsatsen är ungefär
lig eftersom uppgifterna om socknarnas yta är något 
osäkra.

Tidpunkten för kartering

Av särskilt intresse är tidpunkten för tillkomsten av 
sockenkartorna. Genom anteckningar på kartan kan 
huvuddelen av sockenkartornas årtal för rekognosce
ring och/eller färdigställande återfinnas. Lantmäteriets 
register har visat sig otillförlitligt och har inte använts. 
Ytterligare ett antal kartor skulle kunna tidfästas när
mare trots att de saknar årtal, antingen genom att 
lantmätaren är känd eller genom att lantmätarens rit- 
ningsmanér har känts igen. Sådana uppskattningar fö
rekommer inte här, utan enbart kartor med ett känt 
årtal har tagits upp. Vad detta årtal står för är i vissa 
fall oklart. I kartorna kan det stå: upprättad, kartlagt, 
färdigställd, renoverad, rekognoscerad och liknande. 
Lika vanligt är det att det enbart står ett årtal. Om det 
står mer än ett årtal, t.ex. 1856-58 eller 1844 och 
1852, så har det senaste årtalet tagits med i följande 
sammanställning. Man bör vidare observera att det är 
antalet kartor, inte antalet socknar, som registrerats. 
Ibland kan en karta täcka mer än en socken. Vissa 
socknar har dessutom mer än en karta.

Landskapet Jämtland har inte tagits med i förelig
gande inventering eftersom innehållet i kartorna inte
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Fig. 6. Antalet sockenkartor med markanvändning, utom för 
landskapet Jämtland.

har besiktigats. Jämtland ingår inte i inventeringen 
eftersom en sådan redan har genomförts för detta 
landskap.23 De flesta kartorna som i den jämtländska 
inventering betecknades som ”detaljerade” tillkom 
mellan 1844-48 (tabell 1). Dessa kartor skall sanno
likt sättas i samband med den av Albin påbörjade 
kartan över Jämtlands län under 1840-talet (se s.46). 
Den något ovanliga skalan 1:50 000 talar möjligen 
också för att sockenkartorna var avsedda att kunna 
sammanställas.

Tillkomsttiden för sockenkartorna speglar utomor
dentligt väl de instruktioner och förordningar som in
ledningsvis behandlades. Sockenkartor med informa
tion om markanvändning förekommer sporadiskt un
der större delen av 1800-talet (fig. 6). I och med 1827

års instruktion gjordes cirka 3-5 kartor per år. År 
1845 då det kungliga brevet trätt i kraft fyrdubblades 
årsproduktionen av sockenkartor. Denna ökning skall 
sannolikt också sättas i samband med att det år 1845 
beviljades ett anslag på 3 000 Rdr till kartarbetets 
påskyndande. I november 1848 anställdes en lantmä
tare till sockenkartverket, i januari 1850 ytterligare två 
stycken. 1 december 1852 drogs alla tre tjänsterna in.24 
Under 1851 nåddes en topp med 29 sockenkartor, 
varav en stor del, 13 stycken, över socknar i Upplands
delen av dåvarande Stockholms län. När Rikets eko
nomiska kartverk startat 1859 avstannade fram- 
tagningen av sockenkartor mer eller mindre fullstän
digt. I det kungliga brevet den 15 april 1859 anges att 
sockenkartor, under arbete, får avslutas. Om de blev
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År Antal År Antal

1824 1 1847 7
1826 2 1848 4
1827 1 1850 1
1834 1 1851 1
1839 1 1852 2
1844 3 1854 1
1845 8 1870 1
1846 4

Tabell 1. Antal sockenkartor i landskapet Jämtland med 
beteckningen ”detaljerade” (efter Sporrong & Roeck Han
sen 1990, bil. 2).

färdiga efter 1860 erhölls emellertid ingen gratifika
tion för arbetet.25 Under perioden 1860-80 gjordes 
endast ett fåtal sockenkartor av den här diskuterade 
typen. I princip har inga sockenkartor med informa
tion om markanvändning från 1800-talets två sista 
decennier återfunnits. Sammantaget uppgår antalet 
sockenkartor i denna inventering, inklusive de jämt
ländska kartorna, till 373 stycken.26

Liksom i det ovan anförda exemplet med Jämtland 
förekommer förskjutningar i tidsställningen, när det 
gäller karteringen, mellan olika län. I allmänhet är 
dock antalet kartor i ett län så få att en sådan diskus
sion inte skulle vara meningsfylld.

I litteraturen förekommer ofta påståendet att endast 
18 sockenkartor var färdiga år 1849.27 Detta kan ha 
varit ytterligare ett argument för att sockenkartverket 
inte skulle kunna kartera hela landet inom överskådlig 
tid. Siffran 18 sockenkartor förefaller vara för låg, 
även om det i min inventering återfinns en del kartor 
som per definition inte hör till sockenkartverket.

I ett särskilt yttrande kritiserar A. Helander argu
mentet att endast 18 sockenkartor var färdiga år 1849, 
samt att de skulle vara av sämre kvalitet. Han menar 
att modellen för hur kartorna skulle utformas, som 
blev fastställd år 1845, inte kom till lantmätarnas kän
nedom förrän år 1846. Helander anser att det var ett 
bra resultat att producera 18 sockenkartor på tre år.28

Beskrivningar

Utformningen av beskrivningarna reglerades i kungligt 
brev från år 1845.29 Beskrivningarna till sockenkartor
na är av mycket olika slag. Allt från enbart en tabell 
över antal hemman och arealer till fylliga textbeskriv
ningar om allmogens liv. 1 några fall förekommer skis
ser över kyrkor och samhällen. Kartor eller planer av 
kyrkor eller förhistoriska gravar är också relativt van
liga.30 I texten beskrivs bland annat byggnadsskick, 
hägnadstyper, hur odlingen bedrevs, hur man gick 
klädd, med mera.
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3. Härads kartan

Karttypen som nu skall diskuteras brukar i dagligt tal 
kallas för ”häradsekonomiska kartan” eller ”härads- 
kartan”. Ordet häradskarta förekommer på omslaget 
till de fem första kartbeskrivningarna från 1860-talet i 
Uppsala län, men avser troligen endast kartans om
fång. Häradskarta har aldrig varit den stadfästa be
teckningen; i officiella beskrivningar förekommer den 
aldrig som beteckning på kartorna.

Att begreppet häradskartan ändå har myntats beror 
säkerligen på att kartorna oftast publicerades härads- 
vis, med ett eller flera kartblad per härad. Kartorna 
följde under 1800-talet de administrativa enheterna, 
vilka inte alltid utgjordes av härader. Det kunde även 
vara tingslag eller skeppslag. Det förekom också att 
två mindre härader redovisades i samma kartbild. När 
redovisningsskalan under 1900-talet ändrades från 
1:50 000 (1:100 000) till 1:20 000, så övergavs de 
administrativa enheterna som grund. För de senare 
karterade länen publicerades kartan i form av rektan
gelblad (i Västmanlands län) eller gradblad (i Blekinge, 
Malmöhus, Kristianstads och Hallands län). I de flesta 
arkiv har alla dessa kartor getts benämningen härads
karta, vilket också är den inarbetade beteckningen.

Häradskartan har ibland kallats för ”den äldre eko
nomiska kartan”/1 Beteckningen ”äldre ekonomisk 
karta” är logisk om det enbart finns en yngre genera
tion ekonomiska kartor. 1 dag pågår andra- och tredje- 
gångsinventeringen av den moderna ekonomiska kar
tan. Då även sockenkartorna kan kallas ”ekonomisk 
karta” så blir epitetet ”äldre”, mer förvirrande än klar
görande. I detta arbete kommer kartorna att benäm
nas häradskartor.

Organisation

Häradskartan producerades under en lång tid och or
ganisationerna som var ansvariga för kartans produk
tion växlade. Arbetet påbörjades år 1859 och det sista 
fältarbetet gjordes år 1934. Det gör att kartornas kva
litet och innehåll skiljer sig åt. Ändå är de olika manér 
som förekommer mycket likartade. Det finns gemen
samma grunddrag i manér och innehåll genom hela 
serien.

Den 15 april år 1859 utfärdades två kungliga brev 
där två organisationer skapades: Rikets ekonomiska 
kartverk och Norrbottens läns ekonomiska kartverk. 
De två organisationerna fick olika huvudmän. Rikets 
ekonomiska kartverk låg under lantmäteristyrelsen, 
medan Norrbottens läns ekonomiska kartverk stod 
under överinseende av landshövdingen i Norrbottens 
län.32 Den dåvarande landshövdingen, P. H. Wid- 
mark, var före detta lantmätare och hade samman
ställt bland annat en småskalig karta över Hälsingland 
(se S.46 ff.). Han var alltså väl förtrogen med arbetet. 
Verksamheten i Norrbotten förefaller också ha löpt 
utan några större komplikationer under 1800-talet. 
Rikets ekonomiska kartverk däremot upplevde redan 
från början en rad förändringar.

Den 16 december år 1859, anhöll överdirektören för 
lantmäteriet om att bli befriad från ekonomiska kart
verket. Som styresman för Rikets ekonomiska kart
verk förordnades ingenjören vid generallantmäteri- 
kontoret E. G. Liunggren, som redan var engagerad 
med kartering och tryckning av småskaliga kartor över
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städerna och deras jordar (se s. 44). Liunggren blev år 
1870 utnämnd till överingenjör vid lantmäteriet. Ri
kets ekonomiska kartverk hamnade då under överin
seende och ledning av lantmäteristyrelsen, men över
ingenjören, dvs. Liunggren, hade den direkta tillsy
nen.33 Enligt en skrivelse av den 9 maj 1870 inställde 
Riksdagen den fortsatta finansieringen av utgivningen 
av Rikets ekonomiska kartverks häradskartor. I Norr
botten skulle dock verksamheten fortsätta. Orsaken 
till inställelsen av betalningarna var främst ekono
misk. Aren 1860—70 var utgivningskostnaderna för 
häradskartorna med beskrivningar 60 586 Rdr 51 öre. 
Inkomsterna från försäljning var endast 2 938 Rdr 10 
öre. 34 Kommitténs förslag var att häradskartor i skala 
1:50 000 inte längre skulle ges ut på statens bekost
nad. Man ansåg dock att arbetet med redan påbörjade 
kartor borde slutföras. Kartornas utgivning var nu 
beroende av om hushållningssällskap, landsting eller 
kommuner kunde finansiera utgivningen. Beskrivning
arna gavs dock fortfarande ut med statligt stöd.35 Yt
terligare ett önskemål var att arbetet med häradskar- 
tan och generalstabens karta skulle koordineras. Detta 
skedde genom att Rikets ekonomiska kartverk och 
Norrbottens läns ekonomiska kartverk år 1873 ställ
des under chefen för Topografiska kåren. Samma år 
införlivades Topografiska kåren med den nyupprät- 
tade generalstaben och blev en topografisk avdelning 
under denna.36

Chefen för generalstaben föreslog att de tre organi
sationerna, Rikets ekonomiska kartverk, Norrbottens 
läns ekonomiska kartverk och Topografiska avdel
ningen skulle slås samman till en organisation. Då 
skulle resurser och personal kunna utnyttjas effektiva
re. I Riksdagen fanns förespråkare för att gå ännu 
längre genom att alla rikets kartorganisationer, dvs. 
även SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Sjö- 
karteverket, skulle ingå i den nya organisationen. 
Kungl. Maj:t tillsatte en kommitté år 1877, för att 
utreda möjligheten.37 Kommitténs förslag var att hä- 
radskartan och generalstabens karta borde framställas 
av en organisation under ledning av chefen för general
staben.38 På 1880 års riksdag lades en proposition 
fram med kommitténs förslag. Förslaget gick inte ige

nom. För att skaffa ytterligare underlagsmaterial till
sattes Kommissionen för de allmänna kartarbetena,39 I 
ett utlåtande från kommissionen år 1882 föreslogs på 
nytt att ett så kallat landkarteverk skulle ersätta de 
dåvarande kartorganisationerna.40 1885 års riksdag 
avvisade återigen en proposition där en samman
slagning av organisationerna föreslogs.41 År 1893 togs 
frågan upp igen. Denna proposition innehöll ett för
slag om hur en ny kartorganisation skulle se ut. Under 
titeln Rikets allmänna kartverk anslogs 178 600 kro
nor42 och slutligen hade år 1895 Generalstabens topo
grafiska avdelning slagits samman med Rikets ekono
miska kartverk och Norrbottens läns ekonomiska 
kartverk. Den nya organisationen kom att bestå fram 
till dess Lantmäteriverket skapades.

Tidpunkten för kartering

I tabell 2 redovisas tidpunkten för de olika länens 
kartering. Observera att dessa årtal i vissa fall är osäk
ra. På huvudparten av beskrivningarna står det till 
exempel ”kartlagt 1878”. I de äldre beskrivningarna 
finns ibland ingen exakt eller explicit upplysning om 
vad årtalet på beskrivningen till kartan står för. Det 
kan till exempel stå: ”X härad 1899”. I tabell 2 antas 
att årtalet står för kartläggningen. Detta kan också 
vara orsaken till att årtalet från beskrivningen och 
årtalet för karteringen enligt andra källor är olika i 
Uppsala och Örebro län (se tabell 2). Tryckåret för 
både karta och beskrivning ligger oftast ett till tre år 
efter i tid.

Häradskartor i södra Sverige

Nedan skall kartor, producerade av Rikets ekonomis
ka kartverk och Rikets allmänna kartverk över områ
den i Svealand och Götaland, behandlas närmare. Ar
betsgången vid upprättandet av kartorna skall beskri-
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Län Kartering Skala Anmärkning

Uppsala 1860-641 1:50 000
Örebro 1864-702 1:50 000
Kopparberg 1866-773 1:50 000 Enbart Grangärde tingslag tryckt.
Värmland 18Ć7-954 1:50 000 Älvdals norra tingslag i skala 1:100 000. Revideringar av samtliga härader, 

helt eller delvis 1923—39. Stomkarta nytryckt 1991.
Östergötland 1868-77 1:50 000
Skaraborg 1877-82 (1:20 000) Stomkarta tryckt i s/v 1923. Stomkarta nytryckt 1986.
Älvsborg 1890-97 1:50 000 1922—27 revidering av vägar och gränser. Stomkarta nytryckt 1987—88.
Södermanland 1897-1901 1:50 000 1922-43 revidering av vägar och gränser.
Stockholm 1901-06 1:50 000 Öknebo, Svartlösa och Sotholm utgivna även 1869-77.
Västmanland5 1905-11 1:20 000 47 av 89 blad utgivna av Landstinget 1924—46, ej revidering.
Malmöhus 1910-15 1:20 000 Nytryck 1926-49 i s/v finns, ej revidering.
Blekinge 1915-19 1:20 000 1925^13 gavs 20 av 53 blad ut, delvis reviderade.
Halland 1919-25 1:20 000
Kristianstad 1926-34 1:20 000 Några blad utgivna i s/v 1949.
Norrbotten 18Ć8-806 1:100 000

1 1859-63; 2 1864-67; 3 Grangärde 1866-67, Norrbärke
1868—77; 4 1868-95; enl. beskr. Färnebo härad 1867-74 och 
1894-95, tilläggsbladet Gillbergs härad 1890, övriga Värmland 
1883-89; 5 två tryckta varianter finns, en följer konceptkartans 
gränser och en följer jordregistret och fastighetsgränser; 6 1859—78, 
kompletterad och utgiven 1869-80, stomkartan i skala 1:40 000.

Tabell 2. Karteringstillfälle och utgivningsskala för härads- 
kartor i olika län. Tidpunkten för karteringen har tagits från 
beskrivningarna till respektive karta. Noter och uppgifter 
om revideringar efter Kartografiska sällskapet 1922 s.14 ff; 
1948 s. 21 f; RAK 1951.

karterat 
m 1859-1869 

H 1870-1879 

gg 1880-1889 

g\] 1890-1899 

g 1900-
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vas. Vidare skall kartbildens skalor och innehåll pre
senteras. Dessutom kommer utrymme att ägnas åt 
beskrivningarna till kartorna.

Skalor

Samtliga publicerade kartor i södra och mellersta Sverige 
är karterade i skala 1:20 000. Redovisningsskalan i 
den tryckta kartan varierar dock från 1:20 000 till 
1:100 000. Den vanliga tryckskalan under 1800-talet 
var 1:50 000. Valet av tryckskala anpassades till om
rådets karaktär. Älvdals norra tingslag i norra Värm
land som gavs ut i skala 1:100 000, var till exempel 
glest bebyggt. De senare kartorna, från och med Väst
manlands län, gavs ut i skala 1:20 000.1 den ursprung
liga instruktionen ansågs 1:50 000 vara den ”allmän
na skalan”, men 1:20 000 och 1:100 000 kunde tillå
tas vid starkt befolkade, respektive glest befolkade 
län.43

Ett flertal utredningar angående karteringsskala och 
utgivningsskala gjordes under hela häradskartans till
komstperiod.44 Karteringsskalan 1:20 000 ifrågasat
tes sällan, utom i norra Sverige där karteringen i Norr
bottens län redan genomfördes i mindre skala (se s. 32 
ff.). År 1871, då utgivningen av kartor i skala 
1:50 000 hade stoppats, föreslogs att endast ekono
miska kartor baserade på generalstabens karta i skala 
1:100 000, skulle ges ut.45 I kommittébetänkandet 
från år 1878 påpekades att det var resursslöseri med 
två typer av stomkartor, en för generalstabens karta i 
skala 1:50 000 och en för häradskartan i skala 
1:20 000. Man föreslog att mätningsskalan 1:50 000 
skulle slopas. Kommittén förespråkade en ekono
misk-topografisk karta i skala 1:20 000 för södra 
Sverige och i skalorna 1:50 000 och 1:100 000 för 
norra Sverige.46 Praktiska försök gjordes också med en 
ekonomisk-topografisk karta i skala 1:20 0 00.47 I det 
kungliga brevet den 25 maj 1894 bestämdes att den 
ekonomiska uppmätningen fortsatt skulle ske i skala 
1:20 000 i Götaland och Svealand, med undantag för 
Kopparbergs län.48 Utgivningsskalorna var dock fort-

skala

1:100 000

1:50 000

1:20 000

100 km

Fig. 8. De tryckta häradskartorna samt deras skalor. Ob
servera att Skaraborg endast finns i svart!vitt tryck av stom- 
kartan.

23



farande beroende av om någon ville finansiera tryck
ningen. Den valda skalan var under 1800-talets slut 
fortfarande 1:50 000 i södra Sverige.

Chefen för Rikets allmänna kartverks avdelning för 
ekonomiska kartarbeten, Zetterstrand, ansåg 1907 att 
den nya kartan över Västmanlands län borde ges ut 
med samma bladindelning som den karterats, det vill 
säga, med 25 blad per generalstabsblad. Huvudargu
mentet från Zetterstrands sida var att ett härad skulle 
vara alltför stort för att publiceras i en större skala än 
1:50 000. Vidare förde han en diskussion kring hur 
blad med lite information skulle kunna undvikas. 
Angående skalan ansåg Zetterstrand att valet stod 
mellan skalorna 1:25 000 och 1:20 000. Ingen infor
mation skulle gå förlorad om man använde skala 
1:25 000 i stället för den diskuterade skalan 1:20 000. 
Zetterstrand förordade skala 1:25 000. Huvudanled
ningen var att bladen skulle bli mindre och mer lätt
hanterliga, 12x16 tum, i stället för 15x20 tum. Denna 
mindre storlek skulle göra att två blad kunde tryckas 
på samma sten. Detta skulle reducera tryckkostnader
na med 15%. Vidare anförde Zetterstrand att kartor
na blev vackrare om man förminskar dem lite från 
originalet.49

Vid 1908 års riksdag ansåg statsutskottet att det var 
tveksamt om det ”betydliga belopp” som gått till eko
nomiska kartan motsvarade resultatet. Man ansåg att 
häradskartorna snarast var översiktskartor och inte 
ekonomiska kartor eftersom de inte redovisade de oli
ka hemmanens andelar. Vidare menade man att en 
anpassning borde ske till det nya jordregistret.50 För 
att enskilda hemman skulle kunna redovisas krävdes 
att utgivningsskalan ändrades till 1:20 000 och att 
kartbilden därmed redovisades i bladform. När denna 
diskussion fördes i kammare, utskott och kommittéer 
så genomfördes karteringen av Västmanlands län. På
pekandena från statsutskottet vägde sannolikt tungt 
och en förändring genomfördes i två steg. Hemmanens 
gränser lades in på kartan och publiceringsskalan änd
rades till 1:20 000. I övrigt följdes Zetterstrands för
slag på hur bladens indelning och utformning skulle 
göras. Senare gjordes ett överlägg med de nya jordre- 
gisterenheterna och fastighetsgränserna. Över Väst-

Fig. 9. Häradskartan över Gullbergs härad, Östergötlands 
län, från år 1878. Skala 1:50 000.

manlands län finns således två tryckta varianter, en 
som ansluter sig till konceptkartan med bygränser och 
hemmansgränser och en som följer jordregistret och 
fastighetsgränser.51

Under sommaren 1908 genomfördes också försök i 
Väsby socken i Malmöhus län med den nya kartans 
utformning. Framför allt gällde det hur fastighetsgrän
ser kartografiskt skulle redovisas när publiceringsska- 
lan hade förändrats.52
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Fig. 10. Södertäljeområdet omkring år 1877. Detalj ur hä- 
radskartan över Öknebo härad, Stockholms län, Rikets eko
nomiska kartverk, skala 1:50 000.

Fig. 11. Södertäljeområdet år 1906. Detalj ur häradskartan 
över Öknebo härad, Stockholms län, Rikets allmänna kart
verk, skala 1:50 000.

Arbetsgång

Arbetsgången vid framtagandet av den äldre ekono
miska kartan har delvis förändrats över tiden. I princip 
har dock de viktigaste arbetsmomenten varit desamma 
från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet.

Kartarbetet inleddes med att en stomkarta upprät
tades. Denna stomkarta bestod av förminskade, pan- 
tograferade, geometriska kartor, det vill säga i huvud
sak skifteskartor från lantmäteriförrättningar. I mind

re utsträckning användes även andra typer av kartor.53 
Dessa förminskningar, eller transporter, gjordes i ska
la 1:20 000, oberoende av publiceringsskala. Med 
kartorna över Norrbottens län förhöll det sig lite an
norlunda (se s. 32 f.). Där geometriska kartor saknades 
gjordes fältmätningar för att fylla ”luckan” innan 
stomkartan sattes samman. Valda delar av den geome
triska kartan avritades med ljus tusch eller blyerts.54
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Fig. 12. Häradskartan i Hallands län, blad 67, karterat år 1920, skala 1:20 000.

Hänsyn togs också till att de äldre kartorna kunde ha 
krympt olika mycket.55 På baksidan av transporterna 
finns ibland en procentsats angiven. Denna skall troli
gen sättas i samband med hur mycket originalkartan 
har krympt. De geometriska kartorna var av skiftande 
kvalitet och ålder. Detta innebar att så gott som samtli
ga transporter blev felaktiga på ett eller annat sätt. 
Stomkartepusslet krävde därutöver geodetiskt fast
ställda punkter för att man skulle kunna relatera un- 
derlagskartorna till varandra. Det skedde dels genom 
triangelmätningar, dels genom så kallade väg- och 
konnektionsmätningar.56 Stomkartan delades sedan in

i kartblad. Kartbladen var formade som rektangel
blad, och var anpassade till den bladindelning som 
generalstabens karta hade.57 I sydligaste Götaland, 
som karterades åren 1910-34, var de emellertid i form 
av gradblad som var fem bågminuter höga och 10 
bågminuter breda.

Utgångspunkten vid fältmätningen var stomkartan. 
Fältarbetet eller rekognosceringen gick ut på att notera 
förändringar som inträffat efter den geometriska kar
teringen. Dessa förändringar registrerades och inmät
tes. I några fall var den äldre uppmätningen så bristfäl
lig att en helt ny fältkartering måste genomföras. För
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att göra stomkartorna hanterliga i fält, så bröts de isär 
till tavelupplägg.58 Detta möjliggjordes genom att man 
använde ett särskilt lim, så kallat munlim när man 
sammanfogade transporterna.59

Det bör observeras att stomkartan för de tidigaste 
häradskartorna hopfogades efter rekognosceringen. 
På transporterna inmättes förändringarna i fält och 
senare sammansattes de till en stomkarta. Då utnyttja
des inte de noggranna ortsbestämmelser och väg- och 
konnektionsmätningar som senare gjordes inför stom- 
kartearbetena. Det nya sättet att arbeta infördes från 
och med karteringen av de västra och norra delarna av 
Örebro län och i Östergötlands län.60 Som särskilt 
dåligt karterat utpekas ofta Örebro län, Uppsala län 
och Skaraborgs län.61 Dessa län var helt eller delvis 
karterade med en äldre teknik.

Projektionen i kartorna var ursprungligen Spens 
konforma, koniska projektion. För de senare kartorna 
över Blekinge, Kristianstads, Malmöhus samt Hal
lands län användes Gauss hannoverska projektion.62

Exemplet Åkers härad, Södermanlands län

För att belysa arbetsgången redovisas här arbetsmo
menten samt vid vilken tidpunkt de utförts i Åkers 
härad i Södermanlands län. Två saker bör observeras. 
Det första är att arbetet är uppdelat på två säsonger; en 
vintersäsong och en sommarsäsong, där sommaren, 
vanligen från maj till oktober, är avsedd för fältarbete. 
Det andra är att arbete bedrevs parallellt inom flera 
härader, vilket försköt arbetstakten något eftersom 
vissa moment samordnades för större områden.

Vintern 1893—94 gjordes jordeboksutdrag som se
dan skulle ligga till grund för beskrivningen. Följande 
vinter genomfördes ett omfattande arbete då man ned- 
transporterade befintliga lantmäteriakter till skala 
1:20 000. Sommaren 1896 sammansattes dessa trans
porter till en stomkarta. Denna stomkarta komplette
rades efter fältkontroller vintern 1896-97. Sommaren 
1897 genomfördes rekognosceringen eller fältmät
ningen. Under vintern 1897—98 ritades stomkartan 
färdigt. Vintern 1898—99 påbörjades arealuträkning

arna, vilka slutfördes under vintern 1899—1900. Och 
därmed hade beskrivningen fått sin slutgiltiga form. 
Samma vinter gjordes förberedelserna för tryckningen. 
Under vintersäsongen 1900—01 hade Åkers härads 
karta slutligen gjorts färdig och var klar att tryckas.63 
På den tryckta beskrivningen står det: ”Upprättad i 
Rikets Allmänna Kartverk År 1900. Häradet kartlagdt 
år 1897.”

Stomkartor

Stomkartorna i södra Sverige är i skala 1:20 000. 
Stomkartorna i Svealand och norra Götaland är i for
men av rektangelblad och följer bladindelningen av 
generalstabens karta. En storruta, motsvarande ett 
tryckt generalstabsblad i skala 1:100 000, är indelad i 
25 stomkartor. En sådan stomkarta betecknas först 
med generalstabsbladets namn och beteckning, exem
pelvis MALMKÖPING IV.Ö.33, senare nummer 66 i

5 1 2 3 4 5

4 6 7 8 9 10

3 11 12 13 14 15

2 16 17 18 19 20

1 21 22 23 24 25

I II III IV V

Fig. 13. Bladindelningen för häradskartans stomkarta i Svea
land och norra Götaland. Bladnumreringen 1—25 är yngre. 
Blad 19 betecknades således tidigare IV.2. Ibland ställdes de 
romerska siffrorna först och sedan de arabiska siffrorna. För 
att skilja storrutorna från stomkartebladet så skrevs de sena
re upphöjt: IV.Ö.,v 332.
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Fig. 24. Stomkarta till häradskarta, storrutan Askersund, 
bladet Nysund (2), "Värmlands och Örebro län. Skala 
1:20 000. Västra delen karterat år 1883, östra delen karterat 
år 1868.

Generalstabens södra del, och sedan stomkartans 
namn och beteckning, exempelvis Husby IV.2, senare 
nummer 19 (se fig. 13). I Södra Götaland följer stom- 
kartorna parallellcirklar och meridianer och kallas 
följaktligen gradblad. Beteckningarna följer också 
egna nummerserier. Stomkartor finns för alla områden 
som har en tryckt karta, men också för områden som 
saknar publicerad karta. Ett välkänt sådant område är 
Skaraborgs län, där stomkartan har tryckts upp under 
1980-talet. Över Norrbärke tingslag i Kopparbergs 
län finns också stomkartor.

Sammanlagt finns det cirka 1600 stomkartor i skala 
1:20 000 i södra Sverige.

Över Gotland finns också en stomkarta men över 
vissa delar redovisas ej markanvändningen. Endast vä
gar och byggnader är utsatta. Dessa områden är: Alva, 
Hablingbo, Slite, Lau, Hemse, Östergarns, Väte och 
Hogräns socknar; samt delar av Alskogs, Norrlanda, 
Gothems, Rute, Lärbro, Stenkyrka och Bunge socknar 
(se fig. 15).

Syftet med karteringen är oklart, men det anges i viss 
litteratur att Gotland, liksom norra Bohuslän, kartera
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des av topografiska skäl 1887—88.64 Detta stämmer 
överens med karteringen för motsvarande general
stabsblad. Det finns två möjliga förklaringar till att 
kartorna upprättades. Rikets ekonomiska kartverk 
kan ha haft avsikten att göra en häradskarta över 
Bohuslän och Gotland. Man kan i så fall ha ansett att 
det inte vore ekonomiskt att göra en stomkarta i skala 
1:50 000 för generalstabens karta, som senare inte går 
att använda vid arbetet med en kommande häradskar
ta. Detta förfarande skulle ligga helt i linje med betän
kandet från 1878 (se s. 21). En alternativ förklaring är 
att stomkartan har gjorts av arbetslösa kartografer. 
Det förekom uppenbarligen att chefen för generalsta
ben kunde utnyttja sin personal på det viset. När Ska
raborgs län karterades, 1877—82, arbetade arbetslös 
personal med stomkartor för generalstabens karta.65

Kvaliteten hos dessa stomkartor i skala 1:20 000, 
som var avsedda för generalstabens karta, skall i det 
följande undersökas i två kartblad, ett från Bohuslän 
och ett från Gotland.

Exemplet norra Bohuslän

Det första kartbladet som analyseras är stomkartan. 
Stomkartan III.V.33, II.3 Strömstad, Lommeland (12), 
i norra Bohuslän är utformad som de senare stomkar- 
torna till generalstabens kartor, med svårupptäckta 
vägar och bebyggelse (se s. 39). Vissa områden, trans
porter, följer häradskartans manér, till exempel Hålta- 
ne och Presteröd, med tydliga vägar, bebyggelsesym
boler och typsnitt. En jämförelse mellan skifteskartor 
och stomkartan visar att informationen är identisk i 
dessa. Kartbilderna över Östra och Norra Lommeland 
är från 1794, 1844 och 1852; Mosstorp från 1853; 
Västra Marvik från 1829 och 1850; Finpå, Röd och 
Känserud från 1836.

Håltane, ett av områdena där maneret på transpor
ten avvek, saknar äldre skifteskarta. På baksidan av 
transporten står det 1888, det vill säga samma år som 
karteringen genomfördes. Det troliga är att det verkli
gen har skett en nymätning i Håltanefallet.

Exemplet Gotland

Maneret på stomkartebladet VI.Ö.36 III.5, Visby lik
nar det från Bohuslän. Jämförelser mellan stomkartan 
och lantmäterikartor visar att Ekeby socken i sin hel
het är identisk med en karta över socknen i två delar 
från åren 1873 till 1883. Bussarve, Norrbys och En- 
fa j enne i Barlingbo socken överensstämmer med laga- 
skifteskartan från 1863.

Dessa två jämförelser mellan stomkartor och skif
teskartor leder till slutsatsen att informationen i dessa 
båda områden helt kommer från de underliggande 
kartorna. Ingen fältrevidering förefaller ha skett utom 
i de fall där en äldre storskalig karta helt saknades.

Beskrivningar

Till samtliga tryckta och till vissa otryckta kartor finns 
en textbeskrivning som innehåller statistisk informa-

AAnne.0^

Fig. 15. Centrala delen av Anga socken, Gotlands län. Stom
karta i skala 1:20 000 avsedd för topografisk kartläggning.
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Fig. 16. Andrarum, detalj ur stomkartan till bäradskartan, 
bladet Andrarum, Kristianstads län. Kartlagt år 1931.

tion. Beskrivningarna består dels av uppgifter från jor- 
deboken, från och med 1910-talet fastighetsregistret, 
dels av uppgifter hämtade direkt från kartan eller som 
framkommit vid fältrekognoscering. 1 de äldre 
beskrivningarna kommer först mantalet fördelat på 
jordnaturerna krono, skatte eller frälse. Från och med 
karteringen av Västmanlands län åren 1905—11 har 
även jordregisternumret införts. Av stort intresse är de 
arealberäkningar som finns över olika markslag. Des
sa är vanligen fördelade efter hemman eller senare på 
fastighet. Dessa arealuppgifter finns vidare summe
rade för socken och härad eller motsvarande.

Beteckningarna för och definitionerna av olika 
markslag varierar över tiden. I huvudsak är innehållet 
jämförbart. I beskrivningen redovisas bland annat 
byggnadstomt, trädgård, naturlig äng, betesmark, 
åker, mosse, skog och kala berg samt vägar och järnvä
gar. Vidare anges i de äldsta beskrivningarna bebyg
gelsen med antalet bebyggda lägenheter och bruk
ningsdelar, dock ej Uppsala län där denna uppgift sak
nas. I en särskild kolumn finns de i kartarbetet använ
da lantmäteriförrättningarna redovisade. Slutligen 
finns en kolumn för särskilda anteckningar, komplet
teringar och förklaringar till de övriga kolumnerna.
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Det bör påpekas att arealerna är beräknade utifrån den 
färdiga stomkartan i skala 1:20 000 och inte den 
tryckta kartan. Denna beräkning utfördes för hand av 
en kartograf. I en inventarieförteckning från 1895 
finns en rad olika instrument för beräkningar av area
ler: planimeter av Wredes modell, cirkelplanimeter, 
polarplanimeter, polettcirklar med och utan räknar- 
hjul och slutligen Liedbäcks ytberäknare.66 Kartogra
fens beräkningsarbete kontrollerades senare av en 
andra person och i vissa fall av en tredje.67

Beskrivningarna skiftar i utförande. I några fall är 
inte uppgifterna satta, man har gjort ett faksimilav- 
tryck av ett handskrivet manuskript. Detta förfarande 
hör sannolikt samman med tidvis dåliga finanser. Det 
finns även exempel på att beskrivningar gavs ut trots 
att ingen karta trycktes. Detta gäller till exempel Ska
raborgs län. Det är värt att nämna att det finns socken
beskrivningar av samma typ även över Göteborgs och 
Bohus län. Kartan till detta län är dock av en helt 
annan karaktär. Den har flygfotobild som grund, och 
är föregångaren till den moderna ekonomiska kartan.

Till de senare kartorna över sydligaste Götaland, 
från och med 1910, finns bilagor till beskrivningarna. 
Denna bilaga består av en förteckning på avvägda 
punkter. Till Malmöhus och Blekinge län finns dessut
om en tabell där jordbruksfastigheter är sammanförda 
eller uppdelade i brukningsdelar.68

Ekonomiska problem under 1870-talet

Under 1860-talet bedrevs kartering i sex län: Uppsala, 
Örebro, Kopparbergs, Värmlands, Östergötlands och 
Stockholms län. När beslutet om indragna medel till 
tryckning av kartorna kom år 1870, så påverkade det 
den fortsatta utgivningen. Arbetena i Uppsala och 
Örebro län var färdiga och kunde ges ut. Samma sak 
gällde Grangärde tingslag i Kopparbergs län. Norr- 
bärke tingslag i samma län däremot karterades färdigt 
under 1870-talet, men gavs aldrig ut. Karteringen av 
Färnebo härad i Värmland slutfördes också under 
1870-talet, men gavs inte ut förrän kompletteringar

gjordes under 1890-talet, dvs. efter det att övriga 
Värmland hade karterats. I Stockholms län avslutades 
karteringen i och med att de tre sydligaste häraderna 
gavs ut. I Östergötland förefaller karteringen ha fort
satt planenligt även om beskrivningarna till fyra hära
der gavs ut som avtryck av skrivstil (se s. 29 ff.).

Karteringen i Stockholms, Värmlands och Koppar
bergs län avslutades när de påbörjade häraderna var 
klara. Endast fyra av sex härader gavs ut. Resurserna 
koncentrerades till Östergötlands län. I det fortsatta 
arbetet karterades enbart ett län i taget, med endast 
marginella överlappningar.

Tidiga kartor i Stockholms län

Stockholms län kardades åren 1901-06 av Rikets all
männa kartverk. För Södertörn finns dessutom en tidi
gare generation häradskartor. De tre sydligaste hära
derna i länet: Öknebo, Svartlösa och Sotholm kartera
des 1869—77. Beskrivningarna är avtryck av skrivstil, i 
enlighet med beskrivningen ovan (se s. 29 ff.). Bak
grunden till dessa kartor är inte klarlagd. Gerd Ene- 
quist anser det troligt att de har getts ut av Hushåll
ningssällskapet eftersom de senare kartorna har 
tryckts med bidrag därifrån.69 Den avbrutna karte
ringen av Stockholms län skall sättas i samband med 
de organisatoriska förändringarna under 1800-talets 
slut då Rikets ekonomiska kartverk knöts närmare 
topografisk kåren. Öknebo härad är således karterat 
både år 1877 och år 1906. Detta var en mycket expan
siv period och många förändringar kan iakttas i kart
bilden. Vad gäller odlingslandskapet så minskade 
ängsmarken kraftigt, trots att andelen äng redan år 
1877 var liten. Vidare hade en rad utdikningar av sjöar 
och sankmarker skett. Nya järnvägslinjer hade anlagts 
och små bebyggelsecentra hade bildats längs järnvä
gen, exempelvis Järna Villastad. Bebyggelsen i Söder
tälje hade växt till och fabriker och stickspår hade 
tillkommit omedelbart söder om Södertälje. För stu
dier av förändringar av redovisningssätt i kartan läm
par sig Södertörnskartorna bra, bland annat är textens 
placering och typsnitten mycket olika.
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Fig. 17. Trakten kring Bollebygds kyrka. Stomkarta till hä-
radskartan, storrutan Borås, bladet Bollebygd, 1894. Skala
1:20 000.

Norrbottens läns ekonomiska 
kartverk

Norrbottens läns ekonomiska kartverk har som tidiga
re påpekats haft en särställning. Som styresman för
ordnades den första tiden landshövding P. H. Wid- 
mark.70 Ekonomin har varit tryggad. När Rikets eko
nomiska kartverk upphörde att få statligt stöd för 
tryckning gavs statligt stöd fortfarande till Norrbot
tens läns ekonomiska kartverk.71 När Rikets allmänna 
kartverk bildades så fanns från år 1895 till år 1907 en 
särskild Norrbottensavdelning, den så kallade Luleå- 
expeditionen.'2

I ett betänkande anges att: ”Koncept kartorna öfver 
kustlandet sammandragas sockenvis efter befintliga 
geometriska kartor efter verkställda mätningar, dels i 
skalan 1:20 000 och dels i 1:40 000.”71 Vidare anges 
att mindre bebyggda områden kunde karteras i skala 
1:50 000.74 På sammanställningskartan, utarbetad av 
Kartografiska sällskapet, anges också att stomkartan 
är i skala 1:40 000.7:1 Det är alltså uppenbart att karte
ringen utfördes i flera olika skalor. Nästa steg blev att 
de olika kartorna transporteras till skala 1:100 000.
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F/g. 18. Trakten kring Bollebygds kyrka. Häradskarta över 
Bollebygds härad, Älvsborgs län, 1894. Skala 1:50 000.

Områden Fllb: 1—2
Koncept

FIIb:3 Tryckt

Nederluleå 1846-72 1868 1868
Overluleå 1867-71 1867-71 1872
Råneå 1869 1869
Nederkalix 1871 1871 1872
Arvidsjaur

O
O 1893-1904 1882-99

Nedertorneå och Carl Gustaf 1874 1874
Overkalix 1876 1876
Korpilombolo 1877 1877
Overtorneå 1878
Piteå (inkl. Älvsbyn) 1880
Tärendö kapell 1882-97 1882-97
Pajala 1882-97 1882-97
Gällivare 1884-97
Jokkmokk (01:1) 1898-1904 1889-1904
Arjeplog (Öl: 1) 1899-1907 1899-1907

a kasserad

Tabell 3. Beskrivningar över om
råden i Norrbotten med årtal en
ligt anteckningar/tryck på 
beskrivningarna. Det finns dels 
tryckta beskrivningar, dels kon
cept från Norrbottens läns eko
nomiska kartverk och Rikets all
männa kartverks Luleåexpedi- 
tion. Beteckningarna FIIb:l—2 
och FIIb:3 hänför sig till RA, 
Ekonomiska kartverket i Norr
bottens län. Beteckningen ÖI:1 
står för en volym i RA, Rikets 
allmänna kartverk, avdelningen 
för ekonomiska arbeten.

3-929054 RAÄ 33



2°5'Ö I

XXVIIIXXVII

XXXII

Fig. 19. Det rekonstruerade bladindelningssystemet för 
Norrbottens läns ekonomiska kartverk.

Denna konceptvariant bestod av 32 blad där varje blad 
var 2 längdgrader och 30 breddminuter.76 Av dessa 32 
kartblad skulle 22 fullritas medan 10 stycken skulle 
vara fyllda till mindre delar. Det skulle alltså finnas en 
stomkarta och en konceptkarta. Stomkartorna har 
inte påträffats vid denna inventering. De tryckta hä- 
radskartorna är i skala 1:100 000 och följer härader 
(egentligen tingslag). Kartorna finns enbart för områ
den i länets kustland (se s. 23).

I ett kungligt brev av den 21 maj 1874 ändrades 
föreskrifterna för Norrbottens läns ekonomiska kart
verk. I kustområdena skulle häradskarta i skala 
1:100 000 ges ut planenligt. I inlandet pekar man på 
att det är väsentligt att topografin redovisas. Det är för 
kostsamt att genomföra kartering för både topografis
ka och ekonomiska kartor i så vidsträckta områden. 
Vidare pekar man på behovet av konceptkartorna vid 
avvittringarna. Kartor över lappmarkerna och Pajala 
socken skulle alltså innehålla både topografisk och

ekonomisk information. Utgivningen skulle ske tings- 
lagsvis och i skala 1:200 000.77

Efter 12 år hade fortfarande inga kartor givits ut. 
Huvudorsaken var att avvittringarna ännu inte var 
avslutade. Gränserna var därmed inte fastställda. Som 
ett resultat av en skrivelse till Kungl. Maj:t den 14 
oktober 1886 beslutades i ett kungligt brev av den 10 
december 1886 att stora delar av bestämmelserna 
kring kartverket skulle förändras. Kritiken mot de 
gamla bestämmelserna kan sammanfattas i fyra punk
ter:

— olika delar av länet skulle få olika skala.
— häradskartans format ansågs olämpligt.
— den föreslagna stengravyren var olämplig vid en 

längre tids användning.
— olämpligt att ha bladkartor upp till Norrbotten, 

men där ha kartor i form av tingslag.

Fig. 20. Konceptblad till Norrbottens läns ekonomiska kart
verk, skala 1:100 000. Betecknas i arkivet som stomkartor. 
Vissa områden är karterade av Rikets allmänna kartverks 
norrbottensavdelning.
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Det beslutades att skalan skulle bli 1:200 000 och att 
kartan skulle ges ut i form av gradblad. Trycket skulle 
vara heliogravyr med övertryck. Vidare bestämdes att 
topografin skulle redovisas med backstreck. På kala 
berg skulle dock höj dkurvor förekomma. Åkrar, ängar 
och gränser kunde utlämnas om häradskarta fanns 
över området eller om kartan blev otydlig.78

Konceptkartorna

Bland stomkartorna till Generalstabens karta påträffa
des några kartblad som avvek från de övriga. De var 
större till formatet och dessutom föreföll de att vara 
äldre. Skalan var 1:100 000. Dessa kartor täckte delar 
av Norrbottens län; vid länsgränsen slutade kartorna 
abrupt. De påträffade kartorna bestod inte av sam
manfogade hemmanskartor, och var därmed, per defi
nition, inte stomkartor. I de norra delarna av länet 
samt i fjälltrakterna var inte kartorna fullständiga. 
Dessa kartor hör sannolikt till Norrbottens läns eko
nomiska kartverk. Att kartorna kommit att hamna 
bland generalstabens stomkartor kan förklaras med 
att de utgör grunden för generalstabens kartor i Norr
botten. Det är ju till och med så att det på generalsta
bens karta över dessa områden står ”Norrbottens 
ekonomiska kartverk” (se vidare s. 37 ff.).

Utifrån de funna bladen kan hela bladsystemet re
konstrueras. Bladgränserna följde meridianer och pa
rallellcirklar. Bladen var 2° i längd och 30’ i bredd. På 
de återfunna bladen finns beteckningarna XIV, XVIII 
(från 1° Ö), XIX, XX, XIII-XXV samt XXVI-XXXII. 
Av det kan man sluta sig till att det totala antalet var 
32 (jämför ovan).

Valet av bladgränser är något förbryllande. Räknat 
från Stockholms gamla observatorium, den då gällan
de 0-meridianen, ligger bladgränserna i ett rutnät med 
meridianer på 1° 55’ V, 0° 5’ Ö, 2° 5’ Ö, och 4° 5’ Ö. 
Orsaken till valet av denna ojämna bladindelning är 
okänd. Meridianen 4° 5’ Ö om Stockholms observato
rium går rakt genom Luleå stadskärna. Faktum är att 
den går mer eller mindre parallellt med Residensgatan. 
Kanske ville landshövdingen P. H. Widmark, som var 
före detta lantmätare, markera sin ställning som styres
man för kartverket genom att inte beräkna kartblads- 
gränserna från Stockholm utan från Luleå. Vid beräk
ningen av parallellcirklarna har man dock använt sig 
av ekvatorn.

En del av dessa kartor är sannolikt gjorda under 
perioden då Norrbottens ekonomiska kartverk gått 
upp i Rikets allmänna kartverk. Vissa blad förefaller 
också justerade så att de skall stämma med generalsta
bens kartas bladsystem.
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4. Generalstabens karta över Sverige

De officiella namnen på denna kartserie är: General
stabens karta över Sverige, södra, respektive norra de
len i skala 1:100 000, samt Karta över Norra Sverige i 
skala 1:200 000. På kartorna från södra delen stod 
från början Topografiska Corpsens karta över Sverige. 
Efter år 1873 ändrades det till Generalstabens karta 
över Sverige. Den norra delens kartor bar fram till år 
1896 beteckningen: Norrbottens läns kartverk, efter 
detta år är de märkta med Rikets allmänna kartverk. 
Före 1857 betecknades kartserien som Svenska mili- 
tärkarteverket.79 Generalstabens karta kan räkna sina 
anor från 1600-talets militära rekognosceringskartor. 
Hur Fältmätningskåren skapades under tidigt 
1800-tal, samt hur den utvecklades till Topografiska 
Corpsen, har på ett förtjänstfullt sätt beskrivits av Ulla 
Ehrensvärd.80 Jag avser inte här att gå igenom hela 
produktionen av generalstabens karta eftersom intres
set i det här fallet är riktat mot kartor med information 
om markanvändning.

Tryckta kartor och konceptkartor

Generalstabens karta är uppdelad i en nordlig och en 
sydlig del. Bladindelningar och skala skiljer de båda 
delarna åt. Den södra har rektangelblad och den norra 
gradblad. De tryckta kartorna, med undantag för övre 
Norrland, saknar i stort sett intresse vid en detaljstudie 
av markanvändningen. Endast öppen mark kan sär

skiljas från skog. I praktiken är även detta svårt då 
gränsen mellan skog och öppen mark ofta är diffus.

Generalstabens karta är först och främst en topogra
fisk karta. Höjderna markeras vanligen med back
streck; höga, kala fjäll markeras dock med höjdkur- 
vor. Kartorna är informationstyngda, i några fall rent 
av överbelastade med information. I områden med hög 
relativ relief, och därmed många och täta backstreck, 
kan annan information vara svår att urskilja. Förutom 
topografin är vägnätet och bebyggelsen detaljerat åter
givna.

I den norra delen av det norra verket, bladen 1—64 
(norr om 63° 30’ nordlig bredd), gjordes däremot ett 
kompletterande påtryck av det svart/vita originalet 
med gul färg för åker och grön färg för äng. Skalan var 
1:200 000 (se fig. 22). De generalstabskartor som gavs 
ut i Norrbottens län hade åtminstone delvis tryckta 
och otryckta häradskartor som underlag. De har också 
ett påtryck som visar att de gavs ut av Norrbottens läns 
ekonomiska kartverk. Kartorna betecknas ofta som 
ekonomisk-topografiska kartor. Ingen påtaglig skill
nad i utförande kan påvisas i kartorna när Norr
bottens läns ekonomiska kartverk övergår till Rikets 
allmänna kartverk (se s. 35).

Skalan 1:200 000 gör det relativt svårt att urskilja 
olika markanvändning. Det finns emellertid en serie 
konceptkartor som redovisar markanvändningen i 
motsvarande område. Dessa är huvudsakligen i skala 
1:100 000, i fjällkedjan dock i vissa fall i skala 
1:50 000 (se fig. 24).
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100 km

Fig. 22. Generalstabens karta med åker och äng redovisade i 
form av övertryck. Äldre länsgränser.

Fig. 23. Trakten kring Umeå. Generalstabens karta, norra 
delen, ”ekonomisk-topografisk karta”, bladet 63 (Umeå). 
Skala 1:200 000.

Fig. 24. Konceptkartor till generalstabens karta i norra 
Norrland, som redovisar markanvändning.
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Stomkartor

Underlagskartorna är av två typer: dels stomkartor, 
dels konceptkartor, som behandlades ovan. Stomkar- 
torna består av transporter, förminskningar, av lant
mäterikartor, som klistrats ihop till kartblad. De äld
sta stomkartorna, före 1880-talet, redovisar i allmän
het inte markanvändning. De visar vanligen enbart 
vägar och bebyggelse och saknar i det här samman
hanget intresse. De senare kartorna, från 1880-talet 
och framåt, följer i stort sett samma manér som hä- 
radskartans stomkarta, med det undantaget att skalan 
var 1:50 000. Likheten mellan de båda stomkartorna 
är naturlig eftersom båda gjordes av samma avdelning 
inom Rikets allmänna kartverk. Avdelningen för eko
nomiska arbeten och stomkartearbeten svarade såle
des även för stomkartorna till generalstabens karta, 
medan ansvaret för produktionen i övrigt låg hos topo
grafiska avdelningen.81 Redan före sammanslagningen 
gjorde Rikets ekonomiska kartverk stomkartor till ge
neralstabens karta över områden där häradskarta sak
nades (se s. 27 ff.).

På några punkter skiljer sig dock generalstabens 
stomkartor från häradskartornas stomkartor. Den 
största skillnaden är att bebyggelsen kan vara svår att 
återfinna i generalstabens stomkarta. I konceptkartan 
kan man däremot se samma bebyggelsesymboler som 
finns i den tryckta kartan. Dessutom har bebyggelse
symbolerna, i konceptet, ofta färgmarkeringar som 
kan relateras till ett namn, som är understruket med 
samma färg. Konceptkartan har dessutom de för gene
ralstabens karta så karaktäristiska backstrecken.

I områden där häradskarta fanns användes vanligen 
denna i förminskad form. Inga nya transporteringar 
från lantmäterikartor gjordes således. Det förekom 
dock att nya stomkartor, med karttransporter, fram
ställdes över områden där det redan fanns en härads
karta. Exempel på sådana områden är Uppsala och 
Örebro län. Arbetena är där huvudsakligen utförda 
under 1920- och 3 0-talen. Orsaken är sannolikt att 
dessa tidiga häradskartor hade ett sämre geodetiskt 
underlag (jfr s. 26 f.). Dessutom var innehållet i hä-

Fig. 25. Generalstabens stomkartor med information om 
markanvändning. Äldre länsgränser. Skala 1:50 000.
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radskartorna mycket föråldrat. Revideringen av dem 
skulle sannolikt ha blivit mycket omfattande. Det an
förs ofta att de tidiga häradskartorna var av undermå
lig kvalitet.82

Information om markanvändning

Generalstabens karta har alltså producerats på ett fler
tal sätt och i ett flertal skalor. När det gäller innehållet i 
kartan finns det anledning att ställa några kritiska 
frågor. I enlighet med den inledande diskussionen (se s. 
11) så kan man säga att metod a har använts i fjällke
djan, det vill säga, att ingen stomkarta har upprättats. I 
de övriga områdena har metod c använts. Den stora 
skillnaden är att man i vissa fall har använt storskaliga 
lantmäterikartor och i vissa fall äldre småskaliga kar
tor. Den befogade frågan, med hänsyn till resultatet av 
analysen av stomkartorna i Bohuslän och på Gotland 
(se s. 29), är nu hur pass grundligt de äldre småskaliga 
och storskaliga kartorna har reviderats i fält? I det 
följande skall frågeställningen behandlas i några olika 
områden.

I Norrbottens kustland finns utomordentligt bra 
möjlighet att kontrollera hur man har använt sig av 
informationen i häradskartans konceptkarta vid pro
duktionen av generalstabens karta. Som ett exempel 
väljs här Korpilombolo socken där det finns en tryckt 
häradskarta och ett koncept från 1877 samt en kon
ceptkarta till generalstabens karta från 1888, samtliga 
i skala 1:100 000.

Överensstämmelsen mellan konceptet till härads- 
kartan och den tryckta häradskartan är god. En viss 
förenkling av informationen kan dock iakttas; vissa 
punktlinjer har inte tagits med i den tryckta kartan. 
Dessutom har vägnätet gjorts enklare. Dessa uteslutna 
vägar är i häradskartans koncept inte som de övriga 
vägarna markerade med brun färg. I generalstabens 
karta återfinns dock samtliga dessa refuserade vägar. 
Möjligen är det enbart planerade vägar. Det kan också 
vara ett misstag vid reproduktionen.

Det intressanta är dock att se om markanvändning
en har förändrats under de elva år som gått mellan 
karteringarna. Förutom i de fall då sjöarna Teurajärvi, 
Jerijärvi och delar av Myllyjärvi blivit sänkta och för
vandlade till ängar, så har inte markanvändningen för
ändrats. Däremot har bebyggelsen ökat kraftigt. I den 
centrala delen av Teurajärvi är åkerarealen oföränd
rad medan hemmansåbyggnaderna har ökat från fem 
stycken 1877, till elva stycken 1888. Att bebyggelsen 
skulle ha ökat med över hundra procent utan att mark
användningen har förändrats förefaller helt orimligt. 
Jag vill påstå att generalstabens karta i Korpilombolo 
socken visserligen är karterad år 1888, men att mark
användningen i huvudsak speglar förhållandena 1877. 
Detta är sannolikt fallet också i stora delar av Norr
botten.

Inom kartbladet Åre (66) återfinns ett tydligt exem
pel på att informationen är hämtad från kartor av 
olika ålder. Södra Hara är kraftigt uppodlat, medan 
Norra Hara, Nygård och Bräcke har mycket stor andel 
äng. Detta beror på att kartbilden över Södra Hara 
kommer från en karta karterad år 1898, medan de 
övriga områdenas kartbild kommer från 1830—31. 
Samma förhållanden har upptäcks i andra kartblad 
som undersökts i mellersta och norra Norrland, nämli
gen Jörn 43 (Västerbottensdelen) och Hede 77.

Slutsatsen blir att markanvändningen i generalsta
bens stomkarta och i den ”ekonomisk-topografiska” 
kartan utanför Norrbottens län inte speglar en tids
bild. I Norrbotten återges visserligen markanvänd
ningen i huvudsak som en tidsbild, men bebyggelsen är 
generellt baserad på yngre karteringar.

Övningsstomkartor

I Lantmäteriets kartarkiv finns en kapsel märkt med 
”28B. Sekt.A.2 [röda bokstäver], Stomkartor; Stock
holms omgivningar, 1:20 000; Öfningsafdelningens 
öfningsritningar, 1:20 000; Stadsplaner, 1:20 000; 
Positionsmätningar, 1:20 000 [svart tusch], Omkr. 
1860 [annan hand]”. I den kapseln återfinns en vikt
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Fig. 26. Trakten kring Ockelbo, Gävleborgs län. Stomkarta 
till generalstabens karta i skala 1:50 000. Karterad år 1896.

pappmapp märkt: ”III, Stomkartor till Övningsavdel- 
ningens övningsmätningar, skala 1:20 000”. I mappen 
finns 13 stomkartor. Av dessa redovisar tio kartor 
markanvändning. Varje karta täcker ett fåtal byar. 
Vissa består endast av hopfogade transporter, andra är 
uppklistrade på underlag och skurna till rektanglar. 
Kartan över Gissjön är indelad i mindre rutor, som har 
gjorts av olika personer.

Kartorna, som redovisar markanvändning, har 
gjorts över tio områden från Falun i söder, via ett 
flertal platser i Hälsingland, trakten kring Gissjön vid 
Ljungan, Gällö och Östersund, till Krokom i norr. 
Spridningen av kartorna gör att man kan misstänka att 
en resa i utbildningssyfte har företagits i södra Norr
land. Kartorna är ju dessutom samlade i en kapsel. 
Samtliga platser ligger dessutom nära järnvägar. De
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rm 1910-19

Fig. 27. Karteringstillfälle för generalstabens karta i meller
sta ocb södra Norrland samt Kopparbergs län (jfr Helmfrid 
1990 s. 44).

två nordligaste kartorna i Gävleborgs län är exempel
vis gjorda där järnvägen till Bergsjö slutar.

Vid vilken tidpunkt karteringen är gjord framgår 
endast på kartan över Krokom och Dvärsätt. På den 
står med bläck: ”Krokom och Dvärsätt 1:20 000 
1900”. Utformningen talar också för att kartorna har 
tillkommit kring sekelskiftet. Anteckningen på kapseln 
”Omkr. 1860” kan inte gälla dessa övningskartor. På 
generalstabens karta över Sverige i skala 1:100 000 
återfinns ofta, i nedre delen av de tryckta bladen, en 
ruta som visar vilka som kartlagt olika delar av bladet. 
Det är då relativt vanligt att det förekommer öfvnings- 
afdelningar under befäl av en major eller kapten. Ut

50 km

Fig. 28. Övningsstomkartor i kapseln ”Övningskartor ocb 
andra stomkartehandlingar”. Kartorna saknar egentliga 
namn. I följande uppräkning har kartorna namngetts efter 
byar, städer, sjöar eller socknar inom kartan. Från söder 
räknat: Falun, Lingbosjön, SöderalalBergviks socknar, Dels
bo, Bergsjön, Älgered, Gissjön, Gällö, Östersund och Kro- 
kom/Dvärsätt.

ifrån denna ruta kan man få mera information kring 
några av övningskartorna.

De två nordligaste kartorna i Gävleborgs län, från 
trakten kring Älgered och kring Bergsjön, är gjorda 
under befäl av kapten E. W. Bergström. Enligt den 
tryckta kartan är fältmätningarna för bladet gjorda 
åren 1896—97. Kartan omedelbart söder om dessa två, 
Delsboområdet, har karterats under ledning av kapten 
C. D. Tottie år 1897. Kartan från Västernorrlands län, 
trakten kring Gissjön, har fältmätts av en övningsav- 
delning under ledning av kapten M. Adlercreutz år 
1903. Den nordligaste kartan, Krokom och Dvärsätt, 
gjordes under ledning av Major C. Tottie83 år 1900,
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vilket också anges på kartan (se ovan). Kartan över 
Östersund har uppenbarligen inte använts vid produk
tionen av generalstabens karta. Vid de ovan nämnda 
övningsstomkartorna har inte alltid hela kartbilden 
använts vid kartproduktionen. För de övriga kartorna 
i fig. 28 finns inga uppgifter eftersom den tryckta kar
tan saknar den informativa rutan längst ner på bladet.

Övningsavdelningar förekom under hela den period 
som generalstabens karta producerades. Frågan är om 
de här diskuterade kartorna har tillkommit samtidigt 
som den övriga karteringen av kartbladet eller om de 
har tillkommit under en fältsäsong enligt resonemang
et ovan angående närheten till järnvägar, samt sprid

ningen av kartorna som synes beskriva en resväg. Den
na resa borde då ha inträffat före sekelskiftet. Den kan 
dock inte ha skett långt innan den övriga karteringen 
ägde rum, eftersom man var beroende av triangel
punkter, som möjligen inte sattes ut av övningsavdel- 
ningen. Om inte ändringen av Totties titel är en efter- 
handskonstruktion så talar allt för att övningsstom
kartorna gjordes i anslutning till den övriga kartering
en, men att inte samtliga höll måttet för att tas med vid 
kartproduktionen. En mer ingående studie skulle san
nolikt kunna kasta ljus över ett flertal frågetecken 
kring övningsstomkartorna.
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5. Övriga tryckta kartor

Kartorna under denna rubrik kan till större delen åter
finnas i Krigsarkivet. När det gäller kartor gjorda av 
Fortifikationskåren är det naturligt att de hamnar där. 
Man kan vidare förmoda att de flesta kartor som pub
licerades under 1800-talet hamnade hos Försvaret, ef
tersom detta hade ett konstant behov av goda, aktuel
la, kartor över landet. Ett flertal kartor i inventeringen 
finns också på bibliotek eller andra institutioner. 
Kungliga Biblioteket har till exempel en stor samling 
tryckta kartor. Geografiska institutionsgruppens kart
arkiv vid Stockholms universitet är också värt att näm
na i sammanhanget. På Lantmäteriverket i Gävle finns 
också huvuddelen av alla publicerade kartor i landet.

Avgränsningar

I Krigsarkivet finns en mängd handritade kartor som 
täcker mindre områden kring exercisplatser och andra 
militärt viktiga områden. Flera av dessa kartor är av 
intresse vid studiet av odlingslandskapet. Dessa kartor 
kommer dock inte att redovisas i det här sammanhanget.

En annan kategori kartor som faller utanför denna 
inventering är avvittringskartorna. Det finns två skäl 
till det. För det första är de oftast storskaligare än 
1:10 000. För det andra är de svårhanterliga. Akterna 
är ofta mycket stora och kartorna är vanligen upp
splittrade på olika avvittringslag. När man studerar 
dessa kartor är det inte alltid lätt att snabbt sätta de 
olika delarna i relation till varandra. Om man däremot 
ger sig tid att studera det omfångsrika materialet kan

mycket information tas fram. Syftet med kartläggning
en var att skilja mellan kronans mark och enskild 
mark. Speciellt intresse har riktats mot skogsmarken, 
men åker och äng redovisas regelmässigt.

”Liunggrens Atlas över 
Sveriges städer ”

Sockenkartorna från mitten av 1800-talet följer vanli
gen strikt sockengränserna. Därmed hamnar köpingar 
och städer med tillhörande landsbygdsområde utanför 
karteringen, vilket innebär att det kan bli luckor i 
kartbilden för de socknar som innesluter en stad eller 
en köping. Vid den här tiden var många av stadsjor- 
darna relativt omfattande. Lyckligtvis finns ett kart
verk som täcker in samtliga Sveriges städer vid mitten 
av 1800-talet. Bakom detta verk ligger Gustaf Liung- 
gren84. Syftet med kartornas tillkomst anges på varje 
karta med en text som med variationer lyder: ”På 
föranstaltande av committien för undersökning af 
grunderna till städernas beskattning...”

Liunggren blev under kartverkets tillblivelse styres
man för det nyupprättade Rikets ekonomiska kart
verk. Stadskartorna blev tryckta och föreligger därför i 
ett flertal kopior, vilket ökar dess tillgänglighet och 
därmed dess värde. Samtliga kartor har dessutom bun
dits in och kom då att benämnas: Atlas öfver Sveriges 
städer med deras alla egor och jordar, jemte areal- 
beskrifvningar innefattande 89 kartor, upprättade un
der åren 1853—1861.85
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Fig. 29. Skänninge, Östergötlands län, karterat 1854. Liung- 
grens Atlas över Sveriges städer. Skala 1:20 000. Stadspla
nen i skala 1:10 000.
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Innehållet i kartorna, liksom utformningen, är 
mycket homogent. Hela den karterade kartbilden är 
infärgad. Skogen är beige; åkern gul; ängen grön och 
vatten blått. Vidare skiljer kartorna på lövskog och 
barrskog. Långa backstreck redovisar schematiskt höj
derna. På högre berg (kala berg?) förekommer ”moln
lika” markeringar som även påträffas i generalstabens 
kartor (se fig. 29). Hela utformningen av kartorna 
följer det manér som Gustaf Liunggren använde vid 
framtagandet av sockenkartor i Stockholms län.

Li unggrens kartor visar staden och dess omgivning i 
skala 1:20 000, samt en stadsplan i skala 1:10 000. 
Storleken på städernas jordar varierar markant, be
roende på hur stor donationsjorden varit från början 
samt på hur mycket som redan hade övergått i privat 
ägo. Värt att notera är att städer och köpingar, grun
dade efter år 1860, inte har några donationsjordar.86

Läns- och landskap stäckande 
kartor

Av särskilt intresse är de kartor som täcker större 
områden. Sådana tryckta kartor finns över Jämtlands, 
Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län.

Jämtlands län

Fig. 30. Tryckta kartor över mellersta Sverige. Årtal för 
publicering samt skala. Kartan över en del av Kopparbergs 
län behandlas på sidan 50.

Kartan över Jämtland föreligger i två versioner. Båda 
kartorna är i skala 1:200 00087 och redovisar åker och 
äng. Kartan är gjord av förste lantmätaren J. A. Albin 
1846—58 och kapten E. T F. Nordbeck 1861—66. Kar
teringen påbörjades av Albin. Enligt en uppgift från 
den 6 maj 1843 skulle en karta över Jämtlands län 
upprättas i samband med avvittringen.88 Vid hans död 
inköptes materialet för 4 500 Rdr av generallantmäte- 
ristyrelsen. Kapten Nordbeck fick 1 500 Rdr för att 
göra kompletteringar.89 Den största skillnaden mellan 
de båda versionerna är utformningen av topografin. 
Den äldre kartan (1866 ?) har skuggningar för höjder,

medan den senare (1885) har långa backstreck. Den 
senare utgåvan, som är utgiven av Generalstabens lito
grafiska anstalt, är även enligt påskrift: ”Försedd med 
jernvägar samt i öfrigt rättad och fullständigad...”

Gävleborgs län

Över Hälsingland finns en karta i skala 1:200 000, 
upprättad av P. H. Widmark 1851. Kartan är revide
rad och utgiven ett flertal gånger. Detta är den tidig
aste tryckta kartan av sitt slag, gjord nio år före den 
första kartan från Rikets ekonomiska kartverk. Wid-
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Fig 31. Trakten kring Hammerdals socken. Läns karta över 
Jämtlands län, karterat 1846-1858 ock 1861-1866, tryckt 
1878, utarbetad av Albin och Nordbeck. Skala 1:200 000.

mark blev sedan landshövding i Norrbottens län och 
gjorde där ytterligare ett pionjärarbete genom att driva 
detta läns ekonomiska kartverk (se s. 32).

År 1857 utgavs en karta i skala 1:100 000 över 
Gästrikland av L. E. Åhrman. Åkrar och ängar särre- 
dovisas. I en senare omarbetad version markeras en
bart inägomark. Kartan har mycket hög kvalitet och 
står inte långt efter Rikets ekonomiska kartverks kart
produktion några år senare.

Västernorr lands län

Over Västernorrlands län finns två kartor. Den äldre 
är upprättad 1864—65 av M. R. Stiernström i skala 
1:150 000. På kartan har enbart inägomarken redovi

sats. Den senare kartan är enligt Krigsarkivets register 
tryckt år 1889. Kartan är i skala 1:200 000 och är 
upprättad av C. E. Dahlman.90 Här redovisas enligt 
kartan bara inrösningsjord, dvs. mark som av lantmä
taren, vid framför allt lagaskiftesförrättningar, klassas 
som inägomark. En del inrösningsjord har streckad 
linjebegränsning, medan andra har heldragen. Möjli
gen ligger det någon skillnad i markanvändning. Äng
ar har ofta i andra kartor en prick- eller streckbegräns
ning när åkrarna vanligen har heldragna linjer.

Västerbottens län

Kartan över Västerbottens län består av två delar, en 
för kustdelen och en för inlandsdelen. Kartorna är 
upprättade av P. A. Kjellerstedt åren 1870-78 (kustde
len) samt 1876—82 (inlandsdelen). Båda delarna är i 
skala 1:250 000, men enbart kustdelen redovisar åker 
och äng. Skogsmark som är kronoparker, kronoöver- 
loppsskogar och sågverks privilegiiskogar har särredo- 
visats.

Diskussion

Läns- och landskapstäckande kartor av den här typen 
måste ha storskaliga kartor som grund. Det behövs 
helt enkelt en stomkarta. I Jämtlands, Gävleborgs, 
Västernorrlands och Västerbottens län finns det gott 
om sockenkartor. Frågan är om sockenkartorna var 
upprättade med avsikten att de skulle tjäna som under
lag i en småskalig karta eller om man på ett senare 
stadium beslutade att dra samman dem till länstäckan- 
de kartor.

L. E. Åhrman som gjorde kartan över Gästrikland 
har också gjort samtliga sockenkartor i landskapet. 
Andra kartografer har också framställt kartor inom 
sina respektive områden. I Jämtlands län har Albin 
gjort två sockenkartor. 1 Gävleborgs län, Hälsingland, 
har P. H. Widmark gjort fyra sockenkartor. I Väster
norrlands län har M. R. Stiernström gjort tre socken
kartor. Även P. A. Kjellerstedt har gjort en karta i 
Västerbotten.91
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En jämförelse mellan den tryckta kartan från Gäst
rikland, 1857, och sockenkartan från Ockelbo, 1856, 
visar att antalet hemman är identiskt, liksom stavning 
av namn. Markanvändningen är också oförändrad i 
den senare kartan. Några namn saknas dock i den 
tryckta kartan. På denna kan man exempelvis inte se 
till vilket hemman skogsskiftena norr om Vallsbo hör.

Bakgrunden till dessa kartor är oklar. På Dahlmans 
karta över Västernorrlands län står det att den är 
gjord: ”på landstingets föranstaltande.” Kartorna i 
Gävleborgs län har båda fått statsbidrag. Den ansvari
ge för produktionen var P. H. Widmark, även om 
arbetet i Gästrikland utfördes av L. E. Åhrman. Wid
mark fick bidrag till att komplettera med fem socken
kartor i Hälsingland.92

Det förefaller alltså som om en del av den stora 
mängden sockenkartor i dessa områden skulle kunna 
förklaras med att de från början var avsedda som 
underlag till de tryckta kartorna. Emellertid saknas då 
en stor mängd kartor framför allt i Hälsinglandsdelen 
av Gävleborgs län och i Västerbottens län. Möjligen 
ligger dessa sockenkartor på lantmäterienheterna i 
respektive län. Inga lantmäterienheter i området har 
besökts för att utreda detta. Det bör observeras att 
endast en del av Jämtlands läns sockenkartor finns på 
Lantmäteriverket i Gävle. Huvuddelen har påträffats 
av Birgitta Roeck Hansen i Östersund95. Ett alternativ 
är att stomkartorna eller sockenkartorna endast var 
förbrukningsmaterial och har kastats.

Kartor över socknar, härader och 
andra mindre områden

Färentuna härad, Stockholms län

Över Färentuna härad i Stockholms län finns en in
tressant tryckt karta i skala 1:50 000 från 1853. Kar
tan har gjorts av lantmätare V. Dahlgren som även 
förfärdigat en rad sockenkartor i Stockholms län. 
Gerd Enequist vill sätta Färentunakartan i samband

med de kartor över härader och skeppslag i Stock
holms län som gjorts av förminskade sockenkartor, 
vid samma tidpunkt.94 Det finns ingen anledning att 
betvivla detta, i synnerhet när det på kartan står att 
den är ”sammandragen i Kongi. Landtmätericonto- 
ret.” Utförande och skala är i det närmaste identiska 
med de ovan nämnda härads- och skeppslagskartorna.

Det som skiljer Färentunakartan från de övriga är de 
symboler som markerar fornlämningar. I en särskild 
tabell om ”Archeologiska tecknens förklaring” finns 
det inte mindre än 26 olika symboler för existerande 
och borttagna gravar och andra fornlämningar. Ene
quist kan inte ge någon förklaring till att just denna 
karta har tryckts medan de övriga kartorna enbart 
föreligger som handritade exemplar.95

Orsaken till att Färentunakartan publicerades kan 
spåras genom symbolerna för fornlämningarna. Victor 
Dahlgren publicerade nämligen år 1851 ”Försök till 
Antiquarisk-topografisk beskrivning öfver Färentuna 
härad.” Det antikvariska intresset hade Dahlgren ge
mensamt med ett flertal lantmätare och kartografer.96 
I sockenbeskrivningarna finns ofta fornlämningar 
beskrivna och ibland avritade. Färentunakartan är det 
mest ambitiösa försöket att i kartform redovisa forn
lämningar vid denna tidpunkt (se fig. 32).

Stockholms stad med omnejd

Över Stockholms stad med omgivningar finns en kart
serie om 12 blad, karterade under perioden 1917—27. 
Skalan är 1:8 000. Titeln till serien är: ”Stockholms 
stad med omnejd i 12 blad”. Kartan är enligt påskrift 
upprättad av H. Hellberg, arbetschef vid Rikets all
männa kartverk, och A. E. Påhlman, stadsingenjör. 
Kartan är egentligen en plankarta och redovisningen 
sker med samma manér som på de samtida häradskar- 
torna i sydligaste Sverige. Utanför planlagda områden 
särskiljs dessutom: offentliga byggnader eller bonings
hus av sten, boningshus av trä samt ekonomibyggna
der och fabriker. Av markanvändning redovisas: träd
gård, park, åker, hårdvallsäng och sidvallsäng. Skalan 
tillåter en mycket detaljerad information om markan
vändningen.
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Fig. 32. Lovö socken. Detalj ur Karta över Färentuna härad, 
Stockholms län. Utarbetad år 1851 av V. Dahlgren, skala 
1:50 000.

Bromma socken, Stockholms län

Över Bromma socken i Stockholms län finns en tryckt 
karta, upprättad år 1829. Det är sannolikt den som 
Forsell upprättade som en mall för hur sockenkartor 
skulle utformas. Kartan är i skala 1:20 000 och redovi
sar åker och äng (se s. 15).

Kumia socken, Västmanlands län

Över Kumla socken i Västmanlands län finns en tryckt 
karta från år 1828 av G. Säfström. Kartan är svart/vit, 
men åker och äng kan särskiljas. Några luckor i kart
bilden finns: ”Ägor, hvaröfver kartor ej finnes.” Teck
nen för bebyggelse har getts en ovanlig utformning. 
”Punkterna i Bytecknen utmärka grannarnas antal.”
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Trakten kring Siljan, Kopparbergs län

Det finns en tryckt karta över trakten kring Siljan 
(Mora, Våmhus, Sollerö och Siljansnäs socknar, samt 
delar av Leksands, Älvdalens, Orsa, Åls och Rättviks 
socknar). Kartan är upprättad av Fredrik Widmark år 
1909 och är i skala 1:200 000. Den är lite schematisk, 
bebyggelse redovisas inte och sannolikt är det enbart 
inägomarken som har markerats med gul färg.

Orsa socken, Kopparbergs län

1 Kopparbergs län finns även en karta över Orsa sock
en, dock saknas besparingsskogen. Kartan är upprät
tad år 1904 av lantbruksingenjören Axel Palm. Åker 
och äng redovisas och som ett särskilt markslag har 
slåtter på skogsmark tagits med. Kartan redovisar ing
en bebyggelse. Vissa vägar är särskilt markerade. Des
sa ”Angifver de vägsträckor hvilka Svenska Mosskul- 
turföreningen kommer att färdas vid sommarmötet i 
Orsa 1904...”
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6. Sammanfattning

Jag har i denna studie behandlat småskaliga kartor 
med information om markanvändning under perioden 
1800-1934. Målet var att visa vilka kartor som finns, 
vilka områden de täcker samt göra en preliminär be
dömning av kvaliteten i innehållet. För att sätta in 
kartorna i sitt sammanhang presenterades en historik 
över produktionen, så som den speglas i utredningar, 
kungliga brev och instruktioner och liknande.

I det första kapitlet beskrevs vilka förutsättningar 
och avgränsningar som gällde för studien. Vissa opera
tionella begrepp skapades. Vidare beskrevs olika prin
ciper för kartframställning, med eller utan stöd av 
storskaliga kartor, och med eller utan rekognoscering. 
I det inledande kapitlet gavs också en översiktlig histo
rik över periodens kartproduktion.

I det andra kapitlet behandlades sockenkartorna, 
främst inom det så kallade Sockenkartverket 
1827—1859. Förekomsten av sockenkartor med infor
mation om markanvändning presenterades i kartform 
(en förteckning finns som bilaga 3). Det visade sig att 
drygt en fjärdedel av landet har en sockenkarta av den 
här diskuterade typen. Huvuddelen av kartorna kunde 
hänföras till perioden 1845-59. Anslagen till Socken
kartverket påverkade helt produktionen av sockenkar
tor.

I det tredje kapitlet studerades häradskartan. Förut
om en presentation av täckningsgrader och tidpunkt 
för kartering diskuterades förändringarna av skalor, 
innehåll och finansiering. Arbetsgången redovisades i 
detalj och i ett särskilt avsnitt presenterades Norr
bottens läns ekonomiska kartverks arbeten. Kon
ceptblad som framställts av denna organisation åter

fanns i lantmäteriverkets arkiv och den ursprungliga 
bladindelningen kunde rekonstrueras. Relativt stora 
arealer av länet konstaterades vara täckta av denna 
underlagskarta i skala 1:100 000.

I det fjärde kapitlet togs generalstabens karta upp till 
behandling. Denna karta var inte en ekonomisk utan 
en topografisk karta. Underlagskartorna, stomkartor 
och konceptkartor, innehåller dock information om 
markanvändningen. I norra Sverige fanns dessutom en 
version av karta med ekonomiskt innehåll med bland 
annat åkrar och ängar i form av övertryck. En fullstän
dig inventering och delvis en omsortering av lantmäte
riverkets arkiv resulterade i översiktskartor över före
komster av stomkartor, konceptkartor och tryckta 
kartor med information om markanvändning. En ut
vikning kring några övningsstomkartor gjordes också.

Stor möda har lagts ner på att utreda om kartornas 
information har reviderats i fält eller om de enbart är 
baserade på tidigare kartor. Det visar sig att markan
vändningen i stomkartan till generalstabens karta van
ligen inte är reviderad i fält. Skifteskartornas infor
mation har fått stå kvar när det gäller markanvänd
ning, däremot har ny bebyggelse och nya vägar lagts 
in. Inte ens där den är utgiven som så kallad ekono
misk-topografisk karta i norra Sverige har markan- 
vändningsförändringarna karterats.

I det femte kapitlet presenterades kartor som inte 
direkt var kopplade till de övriga karttyperna, även om 
de i vissa fall utförts av personal från de officiella 
kartorganisationerna. En viktig slutsats är att flera 
kartor som täcker län eller landskap i mellersta och 
södra Norrland är baserade på sockenkartor, vilket
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troligen kan förklara den stora mängden sockenkartor 
i dessa områden.

Flera intressanta resultat har nåtts genom dessa för
hållandevis enkelt gjorda rikstäckande sammanställ
ningar. Fortfarande finns dock betydande kunskaps
luckor när det gäller förekomst av kartor, då arkiv i 
flera län inte har besökts. Av stort intresse är att under
söka eventuell ytterligare förekomst av sockenkartor 
och underlagskartor för läns- och landskapskartorna i 
Norrland samt att få fram mer dokumentation kring 
Norrbottens läns ekonomiska kartverk. Möjligheten 
finns alltså att göra ytterligare ”nyfynd” av 1800-ta- 
lets kartor.
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64 Kartografiska sällskapet 1922 s. 114 ff.
65 Underdånigt utlåtande 21 okt. 1882.
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7. Källor och litteratur

Otryckta källor

Riksarkivet, Stockholm
Rikets ekonomiska kartverk (handlingar) 
Ekonomiska kartverket i Norrbottens län (hand
lingar)
Rikets allmänna kartverk (handlingar)

Krigsarkivet, Stockholm
Sverige, topografiska kartor (kartor)
RAK, deposition (kartor)

Lantmäteriverket, Gävle
Lantmäteristyrelsens kartarkiv (kartor och beskriv
ningar)
Rikets allmänna kartverks kartarkiv (kartor och 
beskrivningar)

Lantmäterienheten, Jönköping (kartor och 
beskrivningar)

Lantmäterienheten, Kalmar (kartor och beskriv
ningar)

Lantmäterienheten, Nyköping (kartor och 
beskrivningar)

Lantmäterienheten, Stockholm (kartor och 
beskrivningar)

Lantmäterienheten, Uppsala (kartor och 
beskrivningar)

Lantmäterienheten, Växjö (kartor och beskriv
ningar)

Tryckta källor
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Förordningar, Instruktioner, Författningar och 
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verk.
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Förteckning öfver landtmäteriförfattningar 
1628—1905. Stockholm.

Sverige: geografisk beskrivning. (1929—35). Stock
holm.

Underdånigt betänkande rörande de topografiska, 
geologiska och ekonomiska karteverken, afgivet 
den 6 februari 1871. Stockholm 1871.

Underdånigt betänkande rörande Sveriges offentliga 
karteverk, afgivet den 6 maj 1878. Stockholm 
1878.

Underdånigt utlåtande rörande de ekonomiska och 
topografiska karteverkens framtida bearbetande, 
afgifvet den 21 oktober 1882 af kommissionen för 
de allmänna kartarbetena. Stockholm 1882.
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Utredning af frågan om fortsatt bearbetande af det 
ekonomiska kartverket samt hvad därmed står i 
samband, verkställd af sakkunniga, tillkallade den 
30 maj 1908 af statsrådet och chefen för kungl. 
jordbruksdepartementet: aflämnad den 18 juni 
1909. Stockholm 1909.
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8. Bilagor

1. Länsvis genomgång

I följande avsnitt kommer förekomst av viktigare små- 
skaliga kartor som redovisar markanvändning att re
dovisas för respektive län. I genomgångarna nedan 
hänvisas till översiktskartorna som finns på sidorna: 
17, 22, 23, 38, 39 och 47.

Stockholms län

Länets Upplandsdel täcks till stor del av sockenkartor i 
skala 1:20 000 från mitten av 1800-talet. I fem fall har 
de dessutom dragits samman till fem handritade hä- 
radskartor. De berörda häraderna är: Sollentuna hä
rad (1851), Danderyds skeppslag (1852), Åkers skepp
slag (1853), Lyhundra härad (1854) och Vallentuna 
härad (1855). Dessutom finns en tryckt karta över 
Färentuna härad (1853) i skala 1:50 000.

Liunggren kartlade följande städer: Norrtälje 
(1857), Sigtuna (1857), Stockholm (1861), Södertälje 
(1857) och Vaxholm (1857).

Häradskartor över de tre sydligaste häraderna, 
Öknebo, Svartlösa och Sotholm, gavs ut av Rikets 
ekonomiska kartverk, åren 1869—77, i skala 1:50 000. 
Samtliga härader i länet karterades av Rikets allmänna 
kartverk åren 1901—06, också de i skala 1:50 000.

Uppsala län

Sockenkartor från 1800-talets mitt saknas i stor ut
sträckning i länet. Kartor finns emellertid i de områden 
som överförts från Stockholms län.

Följande städer kardades av Liunggren: Enköping 
(1853), Uppsala (1858), Öregrund (1857) och Öst
hammar (1857).

Rikets ekonomiska kartverk karterade Uppsala län 
redan åren 1859—63 (-64?) i skala 1:50 000.

Med undantag för den nordligaste delen så täcks 
länet av stomkartor till generalstabens karta med in
formation om markanvändning. Denna kartering ge
nomfördes efter sekelskiftet. Kvaliteten kan ifrågasät
tas.

Södermanlands län

Antalet sockenkartor från 1800-talet är mycket få.
År 1857 kardades sex städer av Liunggren: Eskilstu

na, Mariefred, Nyköping, Strängnäs, Torshälla och 
Trosa.

Mellan åren 1897 och 1901 genomfördes kartering
en för häradskartan, som gavs ut i skala 1:50 000.

Östergötlands län

Sockenkartorna från 1800-talets mitt är få och finns 
huvudsakligen över socknar i slättbygden.

Över fem städer finns det stadskartor i Liunggrens 
atlas. Dessa är: Linköping (1853), Norrköping (1853), 
Skänninge (1854), Söderköping (1854) och Vadstena 
(1854).

Östergötlands län kartlades av Rikets ekonomiska 
kartverk åren 1868—77. Kartorna publicerades i skala 
1:50 000.
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Stomkartan för generalstabens karta redovisar 
fläckvis markanvändningen i norra och östra delen av 
länet. Denna ommätning genomfördes sannolikt un
der 1900-talets första decennier. Kvaliteten kan dock 
ifrågasättas.

Jönköpings län

Länet, liksom övriga Småland, har en mycket dålig 
täckningsgrad av småskaliga kartor från 1800-talet, 
med information om markanvändning. Någon härads- 
karta över de tre smålandslänen gjordes aldrig.

Det finns några sockenkartor framför allt i södra 
delen av länet.

Liunggren karterade tre städer i Jönköpings län: 
Eksjö (1858), Gränna (1855) och Jönköping 
(1854-55).

Kronobergs län

Sockenkartor från 1800-talet finns över ett flertal 
socknar i nordöstra delen av länet.

Den enda staden i länet, Växjö, kardades av Liung
gren år 1855.

För den sydligaste delen av länet finns stomkartor 
för generalstabens karta som redovisar markanvänd
ningen. Dessa kartor tillkom sannolikt kring sekelskif
tet. Kvaliteten kan ifrågasättas.

Kalmar län

Antalet sockenkartor på fastlandet är inte så stort. I 
kustområdet närmast Blekinge finns emellertid ett få
tal. För Ölands norra del finns en heltäckande kartse
rie. Dessa kartor är framställda av N. C. Bovallius åren 
1828—33. Deras kartografiska kvalitet har tidigare 
ifrågasatts (se s. 15).

Liunggren kartlade följande städer: Borgholm 
(1854), Kalmar (1854), Oskarshamn (1858) och Väster
vik (1854).

Fastlandets sydligaste del, liksom Ölands sydspets, 
täcks av stomkartor till generalstabens karta, som re
dovisar markanvändning. Dessa kartor tillkom troli

gen under 1900-talet första decennier. Kvaliteten kan 
dock ifrågasättas.

Gotlands län

Sockenkartorna på Gotland är få. Det är enbart i trak
ten kring Visby som man kan få en mer sammanhäng
ande bild av landskapet.

Gotland fick aldrig någon häradskarta. Ändå finns 
stomkartor i skala 1:20 000 upprättade över länet. 
Den gotländska stomkartan förefaller dock inte ha 
blivit avslutad. I ett flertal socknar redovisas enbart 
hus och vägar och markanvändningen saknas helt. 
Denna kartering är sannolikt orsakad av arbeten inför 
generalstabens karta. Tillkomsttiden för dessa stom
kartor är, enligt Kartografiska sällskapet (1922 s. 
115), 1887—88, då även kartläggningen inför general
stabens karta genomfördes. Kvaliteten kan ifrågasät
tas; har ej fältmätts.

Blekinge län

Endast sex sockenkartor från 1800-talet med markan
vändning finns i länet.

Liunggren kardade år 1854 Karlshamn och år 1855 
Karlskrona.

Häradskartan, som gavs ut i skala 1:20 000, är 
mycket informationsrik. Karteringen genomfördes 
åren 1915—19.

Kristianstads län

Länet saknar helt sockenkartor från 1800-talet med 
information om markanvändning.

Städerna Kristianstad och Simrishamn karterades av 
Liunggren år 1854.

Kartläggningen för häradskartan genomfördes åren 
1926—34. Utgivningsskala var 1:20 000.

Malmöhus län

I länet finns ett fåtal sockenkartor.
Städerna Falsterbo, Helsingborg, Landskrona, Mal
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mö, Skanör och Ystad karterades år 1853 av Liung- 
gren.

Häradskartan karterades år 1910—15 och trycktes i 
skala 1:20 000.

Hallands län

Antalet sockenkartor med information om markan
vändning är mycket få.

Följande städer kardades av Liunggren: Falkenberg 
(1858), Halmstad (1855), Kungsbacka (1855), La
holm (1858) och Varberg (1855).

Länet kardades för häradskartan åren 1919—25. Ut- 
givningsskalan var 1:20 000.

Göteborgs och Bohus län

Liksom för större delen av södra Sverige finns det 
endast ett fåtal sockenkartor med information om 
markanvändning.

Liunggren kardade år 1855 följande städer: Göte
borg, Kungälv, Marstrand, Strömstad och Uddevalla.

I norra delen av länet finns stomkartor i skala 
1:20 000, avsedda för generalstabens karta. Endast 
mindre delar har rekognoscerats.

Älvsborgs län

Det finns relativt gott om sockenkartor med informa
tion om markanvändning i länet, främst i Dalsland och 
i Boråstrakten.

Följande städer är kartlagda av Liunggren: Alingsås 
(1856), Borås (1856), Ulricehamn (1856) Vänersborg 
(1856) och Åmål (1857).

Karteringen för häradskartan gjordes åren 
1890-97. Utgivningsskalan var 1:50 000. Stomkartan 
i skala 1:20 000 har på senare tid, 1987—88, tryckts 
upp.

I norra delen av Dalsland finns stomkartor till gene
ralstabens karta som ger information om markan
vändning. Frågan är dock om informationen skiljer sig 
från häradskartan i någon större utsträckning.

Skaraborgs län

Antalet sockenkartor med information om markan
vändning är mycket få i länet.

År 1856 karterades följande städer av Liunggren: 
Falköping, Hjo, Lidköping, Mariestad, Skara och 
Skövde.

Karteringen inför häradskartan genomfördes under 
perioden 1877—82. Någon häradskarta kom aldrig att 
publiceras. (En svart-vit karta trycktes dock på 
1900-talet). Konceptkartan gavs ut år 1986.

Stora delar av västra delen av länet täcks av stom
kartor till generalstabens karta, som redovisar mark
användning. Troligen tillkom dessa kartor efter sekel
skiftet. Ingen fältmätning förefaller ha gjorts.

Värmlands län

Sockenkartorna täcker en stor del av centrala och nor
ra Värmland.

Liunggren kardade städerna Filipstad (1859), Karl
stad (1857) och Kristinehamn (1857).

Karteringen för häradskartan genomfördes åren 
1867—95, vilket var en lång tidsperiod. Kartorna 
trycktes i skala 1:50 000. Ett undantag är Älvdals hä
rads norra tingslag som trycktes i skala 1:100 000.

I norra delen av länet finns stomkartor till general
stabens karta som innehåller information om mark
användning. I stor utsträckning är den emellertid iden
tisk med häradskartan.

Örebro län

Sockenkartorna täcker en del av området kring Öre
bro. Dessutom finns en karta över Nora socken, som 
är mycket vidsträckt.

Liunggren kartlade år 1857 fyra städer: Askersund, 
Lindesberg, Nora och Örebro.

Karteringen för häradskartan genomfördes åren 
1864—70. Kartan gavs ut i skala 1:50 000.

I de östra delarna av länet finns stomkartor till gene
ralstabens karta, som är av intresse. Denna kartering
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genomfördes sannolikt under 1900-talet. Kvaliteten 
kan ifrågasättas.

Västmanlands län

Över länets västra delar finns ett fåtal sockenkartor. 
De flesta framställda av N. Ch. Bovallius på 1820-talet 
(jfr s. 15).

Följande städer karterades av Liunggren: Arboga 
(1853), Köping (1854), Sala (1854) och Västerås 
(1854).

Länet kartlades av Rikets allmänna kartverk för hä- 
radskartan åren 1905—11. Utgivningsskala var 
1:20 000.

Kopparbergs län

Över Kopparbergs län finns ett stort antal sockenkar
tor, i huvudsak söder och öster om Siljan.

Följande städer är kartlagda av Liunggren: Falun 
(1858), Hedemora (1857) och Säter (1858).

Någon heltäckande kartering för häradskartan ge
nomfördes aldrig. Endast två tingslag karterades, 
nämligen Grangärde och Norrbärke. Arbetet genom
fördes 1866—77, men enbart kartan över Grangärde 
publicerades. Utgivningsskalan är 1:50 000.

Stomkartorna till generalstabens karta med infor
mation om markanvändning täcker i princip hela lä
net. Endast ett litet område vid värmländska gränsen 
saknar stomkarta. Karteringen genomfördes troligen 
under 1900-talets två första decennier. Kvaliteten kan 
ifrågasättas.

Från 1909 finns en tryckt karta över ett flertal sock
nar kring Siljan. Skalan är 1:200 000.

Gävleborgs län

I Gävleborgs län finns ett flertal sockenkartor. Hela 
Gästrikland är täckt. Hälsingland saknar i stor ut
sträckning sockenkartor.

Det finns två tryckta kartor som täcker länet, en 
karta över Hälsingland i skala 1:200 000, från år 1851 
och en karta över Gästrikland i skala 1:100 000, från

år 1857. Åtminstone den senare baseras på de ovan 
nämnda sockenkartorna.

Liunggren kartlade följande städer: Gävle (1858), 
Hudiksvall (1857) och Söderhamn (1857).

Stomkartorna till generalstabens karta som redovi
sar markanvändning täcker hela länet. Karteringen ge
nomfördes kring sekelskiftet. Kvaliteten kan ifrågasät
tas.

Västernorr lands län

Länet har en förhållandevis god täckningsgrad av 
sockenkartor.

Liunggren karterade städerna Härnösand och 
Sundsvall år 1857.

Det finns två tryckta kartor över länet, en i skala 
1:150 000, från åren 1864-65 och en karta i skala 
1:200 000, från år 1889.

Hela länet täcks av stomkartor till generalstabens 
karta, av god kvalitet. Över den norra delen finns 
dessutom tryckta generalstabskartor med övertryck 
som redovisar åker och äng.

Jämtlands län

Sockenkartor täcker en mycket stor del av landskapet 
Jämtland.

Liunggren kartlade Östersund år 1857.
Från 1866 (omarbetad 1885) finns en tryckt karta 

över länet.
Stora delar av länet täcks av stomkartor till general

stabens karta. Det är enbart över norra delen som 
kartor saknas. Där finns å andra sidan tryckta gene- 
ralstabskartor med information om markanvändning i 
form av övertryck. Kvaliteten kan ifrågasättas.

Västerbottens län

Antalet sockenkartor är få men eftersom socknarna är 
mycket stora, så täcks stora arealer.

Liunggren kartlade städerna Skellefteå och Umeå år 
1857.
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Det finns en tryckt karta som är uppdelad på två 
delar över länet. Kustdelen redovisar markanvänd
ning, medan informationen är enklare i den andra. 
Båda delarna är i skala 1:250 000. De var färdiga år 
1878, respektive år 1882.

Stomkartan till generalstabens karta redovisar 
markanvändningen i större delen av länet. I stort sett 
saknas enbart fjällkedjan. Den tryckta generalstabs- 
kartan redovisar markanvändning i hela länet. Kvali
teten kan ifrågasättas.

Norrbottens län

Sockenkartorna täcker kustdelen av länet.
Liunggren kartlade Haparanda, Luleå och Piteå år 

1857.

De tryckta häradskartorna i skala 1:100 000 finns 
över socknarna i kustdelen. En konceptkarta till hä- 
radskartan i skala 1:100 000 täcker däremot större 
arealer inåt landet.

Konceptkartor i skala 1:50 000 och 1:100 000 till 
generalstabens karta täcker större delen av Norr
bottens län. I kustdelen finns dessutom stomkartor i 
skala 1:50 000, som redovisar markanvändning. Ge
neralstabens karta med ekonomiskt övertryck, i skala 
1:200 000, finns för hela länet. Markanvändningen är 
identisk med häradskartans konceptkarta.
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2. ”Liunggrens Atlas över Sveriges städer”

Följande förteckning tar upp de kartor som redovisas i 
Atlas öfver Sveriges städer med deras alla egor och 
jordar, jemte arealbeskrifvningar innefattande 89 kar
tor, upprättade under åren 1853—1861. Denna kart
samling brukar för enkelhetens skull benämnas: 
”Liunggrens Atlas över Sveriges städer”. Informatio
nen i kartorna är mycket homogen, därför görs ingen 
beskrivning av varje enskild karta. Enbart årtal för

Alingsås, 185 6 Härnösand, 1857
Arboga, 1853 Jönköping, 1854-55
Askersund, 1857 Kalmar, 1854
Borgholm, 1854 Karlshamn, 1854
Borås, 1856 Karlskrona, 1855
Eksjö, 1858 Karlstad, 1857
Enköping, 1853 Kristianstad, 1854
Eskilstuna, 1857 Kristinehamn, 1857
Falun, 1858 Kungsbacka, 1855
Falkenberg, 1858 Kungälv, 1855
Falköping, 1856 Köping, 1854
Falsterbo, 1853 Laholm, 1855
Filipstad, 1859 Landskrona, 1853
Gränna, 1855 Lidköping, 1856
Gävle, 1858 Lindesberg, 1857
Göteborg, 1855 Linköping, 1853
Halmstad, 1855 Luleå, 1857
Haparanda, 1857 Lund, 1853
Hedemora, 1857 Malmö, 1853
Helsingborg, 1853 Mariefred, 1857
Hjo, 1856 Mariestad, 1856
Hudiksvall, 1857 Marstrand, 1855

kartering redovisas. Varje kartbild redovisar staden 
med omgivningar i skala 1:20 000, dessutom finns en 
specialkarta över stadsplanen i skala 1:10 000. I kar
torna kan man skilja på åker och äng, lövskog och 
barrskog, samt ett flertal olika bebyggelsetyper. Ne
dan följer en sammanställning av städerna i bokstavs
ordning, samt vid vilket tillfälle de är karterade.

Nora, 1857 Sölvesborg, 1854
Norrköping, 1853 Torshälla, 1857
Norrtälje, 1857 Trosa, 1857
Nyköping, 1857 Uddevalla, 1855
Oskarshamn, 1858 Ulricehamn, 1856
Piteå, 1857 Umeå, 1857
Sala, 1854 Uppsala, 1858
Sigtuna, 1857 Vadstena, 1854
Simrishamn, 1854 Varberg, 1855
Skanör, 1853 Vaxholm, 1857
Skara, 1856 Vänersborg, 1856
Skellefteå, 1857 Västervik, 1858
Skänninge, 1854 Västerås, 1854
Skövde, 1856 Växjö, 1855
Stockholm, 1861 Ystad, 1853
Strängnäs, 1857 Åmål, 1857
Strömstad, 1855 Ängelholm, 1854
Sundsvall, 1857 Örebro, 1857
Säter, 1858 Öregrund, 1857
Söderhamn, 1857 Östhammar, 1857
Söderköping, 1854 
Södertälje, 1857

Östersund, 1857
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3. Förteckning över sockenkartor från 1800—1900

Förutsättningar
Inventeringen genomfördes som en första fas i en 
utvärdering av lantmäterikartor som källmaterial 
inom framför allt kulturmiljövården. Inventeringen, 
som även har inbegripit andra kartor, har utförts un
der de tre första månaderna 1991.

Inventeringen
Inventeringen har haft tre riktlinjer att gå efter.

1. tidpunkten; 1800-tal
2. innehållet; markanvändningen
3. skalan; ca 1:10 000 —1:200 000

Ingen av dessa tre punkter har följts helt slaviskt. Kar
tor från sent 1700-tal och tidigt 1900-tal förekommer, 
men redovisningen där är sannolikt inte fullständig. 
Hela 1800-talet är dock inventerat. Där skall inga 
luckor finnas. Skalan ger sig självt eftersom kartor i 
mindre skala än 1:200 000 inte redovisar markan
vändning. Gränsen nedåt har dragits så att lantmäteri- 
förrättningar undviks. I några fall har ändå storskaligt 
material kommit med eftersom det täcker en hel sock
en. Avvittringskartor har däremot inte tagits med. När 
det gäller markanvändningen så har kartor som saknar 
information om markanvändning uteslutits. I några 
fall finns även sådana kartor med i förteckningen. Det 
beror på att kartan t.ex. är en förlaga till en sockenkar
ta eller liknande.

Avgränsning
Denna inventering har inte omfattat Jämtlands län, 
eftersom Birgitta Roeck Hansen redan har genomfört 
en inventering av landskapet Jämtlands lantmäterima- 
terial (Sporrong, U. & Roeck Hansen, B., Mitt i Sveri
ge. Gamla jämtländska lantmäteriakter: en rik källa 
för forskning. Rapport 1990:1. Dokumentation och 
forskning. Jämtlands läns museum. Östersund). De 
övriga länen har dock inventerats.

Arkiv
Huvuddelen av förteckningen består av kartor som har 
påträffats på Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gäv
le. Kompletteringar har skett på några lantmäterienhe- 
ter (överlantmäterimyndigheter). Följande kontor har 
besökts: Uppsala, Stockholm, Nyköping, Växjö, Jön
köping och Kalmar. Om inget nämns i registret så har 
kartan påträffats på lantmäteriet i Gävle.

Arbetsgång
Arbetet inleddes med att två äldre förteckningar excer- 
perades. Dessa två handskrivna förteckningar finns i 
forskningsarkivet på LMV i Gävle. Den ena förteck
ningen tar upp kartor och den andra tar upp beskriv
ningarna. De två förteckningarna heter: ”Register öf- 
ver de från länens lantmätare ritade och till rikets 
generallantmäterikontor inlämnade sockenkartor. 
Uppr. 1905” samt ”Register till Beskrifningar öfver 
sockenkartor upprättadt år 1910. Lådan N:o 22”.

Förteckningarna ordnades med socknarna i bok
stavsordning och sedan vidtog en genomgång av hu
vudregistret. Hela registret bläddrades igenom. Samtli
ga kartor som verkade intressanta markerades. Urva
let av kartor var inte snävt utan snarare i bredaste 
laget. Till exempel markerades samtliga sockenkartor 
med okänt årtal samt huvuddelen av sockenkartorna 
från 1800-talet. Undantag gjordes för vägdelningskar- 
tor, rågångsbeskrivningar och liknande, som saknar 
intresse i det här sammanhanget. De markerade kar
torna plockades sedan fram ur arkivet. Huvuddelen 
visade sig genast vara oanvändbara vid en analys av 
markanvändningen. Den resterande delen fördes in i 
det upprättade registret. En hel del kartor i det ur
sprungliga registret kunde efterhand strykas då de inte 
motsvarade de krav som ovan redovisats.

Förklaring till registret
Kartorna i registret följer en mall som består av uppgif
ter i en bestämd ordning. Ingången till registret är
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sockennamnet. Socknarna är ordnade alfabetiskt inom 
respektive län. Följande uppgift är ett årtal som visar 
på tillkomståret för kartan. Som tredje uppgift kom
mer skalan, och sedan lantmätaren/kartografens namn. 
Om lantmätarens namn saknas kan i vissa fall anges 
om kartan är upprättad i generallantmäterikontoret, 
gen. Im. kont.. Efter dessa tre uppgifter följer informa
tion om innehållet i kartan. Den följer inventeringens 
kriterier till inventeringen. Den första uppgiften tar 
markanvändningen som utgångspunkt. Om kartan 
särredovisar åker och äng används termen markan
vändning. Vissa kartor redovisar enbart var inägomar- 
ken fanns, då kan det stå enbart inägomark. Andra 
förklaringar kan också ges under denna punkt, t.ex. 
schematisk markering för åker, svårtolkad markan
vändning eller liknande. Med termen bebyggelse me
nas att bebyggelse är redovisad så att enskilda byggna
der kan iakttas. Andra termer under denna punkt är: ej 
bebyggelse, symbol för bebyggelse. Om hägnader finns 
med på kartan så har det redovisats. Slutligen redovi
sas om det finns en beskrivning till kartan samt vilket 
år denna är upprättad, om det inte är samma år som 
kartan. Om författaren till beskrivningen är en annan 
än den som upprättat kartan anges det också. Ytterli
gare anteckningar förekommer, t.ex. om det finns 
luckor i kartbilden. I form av noter redovisas om karta 
över socknen återfinns under en annan socken i regist
ret.

AB STOCKHOLMS LÄN

Adelsö, 1829, 1850, 1:20 000, M. O. W. Christiernin 
(kompletterat av V. Dahlgren 1850. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Adelsö (Sätra by), årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman 
okänd. Markanvändning och bebyggelse (transport).

Ångarn, 1837, 1:20 000, gen. Im. kont. Markanvändning 
och bebyggelse.

Ångarn, 1854-55, 1:20 000, Oscar Kruuse. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Blidö, 1854-56, 1:20 000, Oscar Kruuse. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Bromma, 1826, 1:16 000, O. Almquist. Markanvändning 
och bebyggelse.

Bromma, 1846, 1:20 000, gen. Im. kont. Markanvändning 
och bebyggelse.

Bromma, 1846,1851*, 1:20 000, Osc. v. Sydow. Markan
vändning och bebyggelse.

Danderyd, 1846-51, 1:20 000, V. Dahlgren. Markanvänd
ning och bebyggelse.

Danderyd, 1851, 1:20 000, Osc. v. Sydow. Markanvänd
ning och bebyggelse.

Djurgården, 1851, 1:20 000, Osc. v. Sydow. Markanvänd
ning och bebyggelse.

Ed, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. Mark
användning och bebyggelse.

Ed, 1851, 1:20 000, Osc. v. Sydow. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Ekerö (Rockholms sätra), 1:8 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse (transport).

Ekerö, okänt årtal, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse, med beskrivning.

Estuna, 1852, 1:20 000, Gustaf Liunggren. Markanvänd
ning och bebyggelse.1 2

Fresta, 1832-50, 1:20 000, A. E. Schwabitz. Markanvänd
ning och bebyggelse.

Frösunda, 1851, 1:20 000, Joh. Nilsson. Markanvändning 
och bebyggelse.

Frötuna, 1851, 1:20000, K. E. Markström. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Färentuna, 18??, 1842, Anders Alreik (kompletterad av 
V. Dahlgren 1842), med beskrivning.3

Garn4, 1840, 1:20 000, P. O. Kruuse. Markanvändning och 
bebyggelse.

Garn, 1852,1:20 000, Osc. v. Sydow. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Hammarby, 1837, 1:20 000, gen. Im. kont. Markanvänd
ning och bebyggelse.

1 ”Rekognoscerad och rättad” 1851. Till kartan finns också ett 
svart/vitt koncept.

2 Med diverse transporter, årtal saknas, 1:20 000, med markan
vändning och bebyggelse.

3 Med transport över Kongsberga by.
4 Nu i Össeby-Garns församling.
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Hammarby5, 1853, 1:20 000, P. B. Hegardt. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Hillersjö, 18??, 1842, Alreik (kompletterad av V. Dahlgren 
1842). Markanvändning och bebyggelse.

Hillersjö, 1847, 1:20 000, O. Ljunglöf. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Husby-Lyhundra, 1852, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse.

Husby-Lyhundra, 1852,1:20 000, Gustaf Liunggren. Mark
användning och bebyggelse, med beskrivning.

Häverö, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse (koncept?).

Hölö, 1860,1:20 000, P. W. Åkervall. Markanvändning och 
bebyggelse (enbart fotokopia på LMV-Gävle).6

Järfälla7, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse (koncept?).

Järfälla, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse.

Karl8, 1844, 1:20 000, Osc. Kruuse. Markanvändning och 
bebyggelse.

Karl, 1852, 1:20 000, Gustaf Liunggren. Markanvändning 
och bebyggelse.

Kulla, 1844, 1:20 000, V. Dahlgren. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Kårsta, 1841, 1:20 000, P. O. Kruuse. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Kårsta, 1852, 1:20 000, Osc. v. Sydow. Markanvändning 
och bebyggelse.

Lidingö9, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse (koncept?).

Lidingö, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse (koncept?).

Lidingö, 1846, 1:20 000, V. Dahlgren. Markanvändning 
och bebyggelse.

Lidingö, (tryckt) 1846, 1:20 000, V. Dahlgren. Svart/vit 
(koncept ?), ej markanvändning, med bebyggelse.

Lohärad, 1839, 1:20 000, förrättningsman okänd. Markan
vändning och bebyggelse, med tabell.

Lohärad, 1850, 1:20 000, P. Sundequist. Markanvändning 
och bebyggelse.

Lovö, 18??, 1:20 000, förrättningsman okänd. Markan
vändning och bebyggelse (koncept ?).

Lovö, 1846, 1:20 000, gen. Im. kont. Markanvändning och 
bebyggelse.

Lunda, 1842, 1852, 1:20 000, V. Dahlgren (kompletterad 
av Osc. v. Sydow 1852). Markanvändning och bebyggel
se, med beskrivning.

Länna, 1854—56, 1:20 000, Oscar Kruuse. Markanvänd
ning och bebyggelse.

Maista, 1839, 1:20 000, gen. Im. kont. Markanvändning 
och bebyggelse.

Maista, 1852, 1:20 000, Gustaf Liunggren. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Markim, 1837, 1:20 000, förrättningsman okänd. Markan
vändning och bebyggelse.

Markim, 1856, 1:20 000, Oscar Kruuse. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Munsö, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse.

Norrsunda10 11, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman 
okänd. Markanvändning och bebyggelse, med beskriv
ning.

Närtuna, 1840, 1852, V. Dahlgren (kompletterad av Osc. v. 
Sydow 1852), med beskrivning från 1852.

Orkesta, 1837, 1851 u, Joh. Nilsson. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Riala, 1849, 1:20 000, V. Dahlgren. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Rimbo, 1838, 1:20 000, V. Dahlgren. Markanvändning och 
bebyggelse.

Roslags-Bro (diverse transporter), årtal saknas, 1:20 000, 
förrättningsman okänd.

Roslags-Kulla, 1847, 1:20 000, V. Dahlgren. Markanvänd
ning och bebyggelse.

Roslags-Kulla, (tryckt) 1847, 1:20 000, V. Dahlgren. 
Svart/vit (koncept ?), ej markanvändning, med bebyggelse.

Rådmansö, årtal saknas, 1:20 000, rekognocerat av Oscar 
Kruuse. Markanvändning och bebyggelse.

Rö12, 1855, 1:20 000, gen. Im. kont. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Sickla, 1846, 1:20 000, V. Dahlgren. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

5 Finns även i Stockholm.
6 Överförd från Södermanlands län.
7 Ej heltäckande, ej färdig?
8 Nu Söderby-Karls församling.
9 Med Kungliga Djurgården.

10 Dessutom finns diverse transporter med markanvändning och 
bebyggelse.

11 Kompletterad 1851.
12 ”Vit lucka”; Väsby, Härsby.
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Skepptuna, 1838, 1:20 000, V. Dahlgren. Markanvändning 
och bebyggelse.

Skepptuna, 1856, 1:20 000, Oscar Kruuse. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Skrederid13, 1841, 1:20 000, Oscar Kruuse. Markanvänd
ning och bebyggelse.

Skå, 18??, 1:20 000, kongi. Im. kont. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Skånela, 1853, 1:20 000, Gustaf Liunggren. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Stockholm-Näs14,1854, 1:20 000, C. Edling. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Sollentuna, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse (koncept?).

Sollentuna, 1851, 1:20 000, Osc. v. Sydow. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Solna, 1837, 1:20 000, förrättningsman okänd. Markan
vändning och bebyggelse.

Solna, 1851,1:20 000, Osc. v. Sydow. Markanvändning och 
bebyggelse.

Sorunda, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse.

Spånga, 1850, 1:20 000, E. Schwabitz. Markanvändning 
och bebyggelse.

Sånga, 18??, 1:20 000, gen. Im. kont. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Söderby15,1852,1:20 000, Gustaf Liunggren. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Söderby-Karl16
Täby, 1837, 1:20 000, förrättningsman okänd. Markan

vändning och bebyggelse.
Täby, 1851,1:20 000, Osc. v. Sydow. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.
Vada, 18??, 1:20 000, gen. Im. kont. Markanvändning och 

bebyggelse.
Vada, 1854—55, 1:20 000, Oscar Kruuse. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Vallentuna, 1851, 1:20 000, Joh. Nilsson. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Vidbo, 1839, 1:20 000, V. Dahlgren. Markanvändning och 

bebyggelse.
Vidbo, 1855, 1:20 000, G. Klein. Markanvändning och be

byggelse, med beskrivning.
Vidbo, 1855, 1:20 000, Oscar Kruuse. Markanvändning 

och bebyggelse.
Vårdinge, 1823-25, 1:20 000, N. Chr. Bovallius. Markan

vändning, hägnader och bebyggelse.

Väddö17, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 
Markanvändning och bebyggelse (koncept?).

Vätö, 1843, 1:20 000, Oscar Kruuse. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Ytterenhörna, 1822, 1:20 000, N. Chr. Bovallius. Markan
vändning, hägnader och bebyggelse.18

Åker, 1850—51, 1:20 000, A. E. Schwabitz. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1851.

Össeby19, 1854—55, 1:20 000, Oscar Kruuse. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Össeby-Garn20
Östra Ryd, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 

Markanvändning och bebyggelse (koncept).
Östra Ryd, 1848, 1:20 000, V. Dahlgren. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Östra Ryd, 1849 (tryckt), 1:20 000, V. Dahlgren. Markan

vändning och bebyggelse.
Överenhörna, 1822-27, 1:20 000, N. Chr. Bovallius. Mark

användning, hägnader och bebyggelse.21

Häradskartor sammansatta av sockenkartor
Sollentuna härad, 1851,1:50 000, A. G. Ramsten. Markan

vändning och bebyggelse.
Danderyds skpl, 1852, 1:50 000, A. G. Ramsten. Markan

vändning och bebyggelse.
Åkers skpl, 1853, 1:50 000, A. G. Ramsten. Markanvänd

ning och bebyggelse.
Lyhundra härad, 1854, 1:50 000, A. G. Ramsten. Markan

vändning och bebyggelse.
Vallentuna härad, 1855, 1:50 000, A. G. Ramsten. Mark

användning och bebyggelse.

13 Några ”vita luckor”.
14 Överförd från Uppsala län.
15 Nu Söderby-Karls församling.
16 Se Söderby, respektive Karl.
17 Dessutom finns ett flertal transporter.
18 Överförd från Södermanlands län.
19 Nu i Össeby-Gams församling.
20 Se Össeby, respektive Garn.
21 Överförd från Södermanlands län.
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C UPPSALA LÄN
Enköpings-Näs22, 1854, 1:20 000, Carl A. Edling. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.
Faringe, 1853, 1:20 000, Carl Gustaf Reinberger. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.
Harg, årtal saknas, 1:20 000 (?), förrättningsman okänd. 

Markanvändning och bebyggelse (koncept).
Holm23, 1786.87, 1:4000, J. A. Pousett. Markanvändning, 

hägnader och bebyggelse (ägodelningskarta).
Husby-Långhundra, årtal saknas, 1:20 000, förrättnings

man okänd. Markanvändning och bebyggelse (koncept ?).
Husby-Långhundra, 1852, 1:20 000, Osc. v. Sydow. Mark

användning och bebyggelse.
Hökhuvud, årtal saknas, 1:20 000, P. M. Rossander. Ej färg

lagd (koncept).
Hökhuvud, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 

Markanvändning, ej bebyggelse (koncept, ej färdigt?).
Lagga, årtal saknas, 1:20 000, förrättningsman okänd. 

Markanvändning och bebyggelse (koncept ?).
Lagga, 1852, 1:20 000, Osc. v. Sydow. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Skokloster24,1802-04,1:4 000, J. A. Pousett. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Skokloster, 1848, 1:20 000, O. Ljunglöf. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Tuna25, 1853, 1:20 000, H. Taube. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.
Vaksala26, 1860, 1:20 000, K. Didrikson. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Vårfru kyrka, 1850, 1:20 000, Arvid Norén. Markanvänd

ning och bebyggelse.
Åkerby, 1822-25, 1:20 000, N. Chr. Bovallius. Markan

vändning, hägnader och bebyggelse.

D SÖDERMANLANDS LÄN
Överselö, 1854,1:20 000, N. F. Liedbeck. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.

E ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Björkeberg, 1853,1:20 000, Carl Er. Öhrling. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Fornåsa, 1854, 1:20 000, P. G. Hylin. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.
Häggby27, ej karta, endast beskrivning av C. A. W. Swanberg.

Kaga, 1830, 1:20 000, C. J. B. von Konow. Markanvänd
ning och bebyggelse.

Konungsund28, 1854, 1:20 000, J. G. Klein. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Krokek29, 1845-48, 1:20 000, Carl Öhrling. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1848.

Kuddby, 1847-49, 1:20 000, G. E. Greveil. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1849.

Kumla30
Kärna, 1853, 1:20 000, Jacob Kraft. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.
Normlösa, 1853, 1:20 000, J. F. Schött. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Nässja31
S:t Lars32, 1856, ca 1:20 000, J. F. Schött. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Skrukeby33, ej karta, beskrivning av C. A. W. Swanberg.
Styrstad, 1850, 1:20 000, Gustaf Jonzon. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Svanhals34, 1853, 1:20 000, C. A Ölander. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.35
Törnevalla, 1854, 1:20 000, Carl Dahlquist. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Öberga36, 1857, 1:20 000, A. M. Lindeblad. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.

22 Finns även i Uppsala.
23 Finns även i Uppsala.
24 Arealavmätning och storskiftesdelning, några ”vita luckor”, 

finns i Uppsala.
25 Finns även i Uppsala. Uppsalaexemplaret ofullständigt (kon

cept?). Vissa delar fyllda med blyerts. Består av transporter.
26 Med några små transporter. Kartan finns även i Uppsala.
27 Finns i Linköping.
28 Två litografier, en med blyertsanteckningar.
29 Med därinom belägna allmänningen till Lösings härad. Några 

”vita luckor".
30 Se Svanhals.
31 Se Öberga.
32 Linköpings stadsplan, men runt staden (stadens ägor) en ”vit 

fläck”.
33 Finns på i Linköping.
34 Med Kumla.
35 Beskrivning endast för Kumla, 1855.
36 Med Näsja.
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F JÖNKÖPINGS LÄN
Alseda37, 1849—53, 1:20 000, Wilh. Wideén. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1853.
Dannäs, 1852, 1:20 000, G. F. Gyllenbåga. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Forsheda38, 1850, 1:20 000, L. Adlerstam. Markanvänd

ning, hägnader och bebyggelse, med beskrivning från 
1855.

Hjelmseryd, 1853, 1:20 000, G. W. Hedberg. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Järsnäs, 1834, 1:20 000, Nils Job. Montelin. Ej färglagda 
åkrar som är markerade men svåra att tolka, med bebyg
gelse, med beskrivning från 1835.

Kulltorp, 1837, 1:20 000, Job. Stork. Enbart inägor, symbo
ler för bebyggelse, med beskrivning.

Kållerstad39, 1853, 1:20 0 00, Wilh. Kollerström. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning.

Kävsjö, 1850, 1:20 000, J. W. Åkerhjelm. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Lekeryd40, ej karta, endast beskrivning.
Ramkvilla, 1850, 1:20 000, J. Ernst Teilander. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.
Rogberga, 1851, 1:20 000, G. A. J. Seth. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Skede41
Skirö42, 1852, 1:20 000, G. Wetterström. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Tofteryd43, 18 5 8, ca 1:20 000, A. Nyander. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Visingsö, 1853, 1:20 000, Th. Elfström. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1858.
Värnamo44,1852—53,1:20 000, H. W. Andersson. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1857.
Ökna, 1852, 1:20 000, Aug. Reborg. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.

G KRONOBERGS LÄN
Drev45,1861,1:20 000, C. E. Westerdahl. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Dänningelanda, 1849, 1:20 000, C. Björkman. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.
Ekeberga46, 1851-55, 1:20 000, Carl Ibohm. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1855.
Furuby47, 185 6, 1:20 0 00, A. Liedberg. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1860.

Granhult48,1850, 1:20 000, A. J. Westerdhal. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Hovmantorp49, 1850-55, 1:20 000, A. Liedberg. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1855.

Härlöv, 1850, 1:20 000, C. Hagman. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Ljuder50, 1847—49, 1:20 0 00, Frans Adolf Lönegren. Mark
användning, hägnader och bebyggelse, med beskrivning 
från 1850.

Ljungby51, 1849, 1:20 000, A. E. Modée. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Ormesberga, 1852, 1:20 000, J. C. Branthsson. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning.

Sjösås52, 1855, 1:20 0 00, Alfred Lekander. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Söraby53, 1848, 1:20 000, N. J. Lindvall. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Tegnaby54, 1848, 1:20 000, Carl Åberg. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1850.

37 Med Skede.
38 Finns även i Jönköping.
39 Finns även i Jönköping. Jönköpingsexemplaret består av hop

klistrade transporter (backstreck, träd).
40 Finns på i Jönköping.
41 Se Alsheda.
42 Finns även i Jönköping.
43 Klistrade transporter.
44 Finns även i Jönköping. I beskrivningen en karta över fornläm- 

ningsområde vid Moslelund, treuddar, högar, resta stenar osv. 
Jönköpingsexemplaret består av hopklistrade delar (backstreck, 
träd).

45 Finns i Växjö.
46 Finns även i Växjö. Växjöexemplaret består av hopklistrade 

delar (backstreck, träd).
47 Finns även i Växjö. I beskrivningen står det att kartan är upprät

tad i provinslantmäterikontoret (backstreck, träd).
48 Nu i Nottebäck.
49 Finns även i Växjö. Växjöexemplaret kallas ”Koncept till sock

enkarta...”, ej sammansatt av transporter.
50 Färglagd fotokopia finns i Växjö.
51 Med plan till Ljungby köping.
52 Finns även i Växjö.
53 Förrut benämnt Norra och Södra Rottne.
54 Nu i Hemmesjö.
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Uråsa, 1848,1:20 000, P. M. Nordin. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning från 1850.

Vissefjärda55

H KALMAR LÄN
Alböke, 1831—32, 1:20 000, N. C. Bovallius. Markanvänd

ning, hägnader och bebyggelse, med beskrivning av J. 
Lyberg från 1832.

Bredsätra56
Böda, 1828—29, 1:20 000, N. C. Bovallius. Markanvänd

ning och bebyggelse.
Egby57, ej karta, endast beskrivning av N. Lindgren från 

1834.
Egby58, 1830, 1:20 000, N. C. Bovallius. Markanvändning 

och bebyggelse.
Frödinge, 1857, 1:20 000, M. Rosin. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.
Föra59, 1829, 1:20 000, N. C. Bovallius, Markanvändning 

och bebyggelse.
Förlösa60, 1856—57, 1:20 000, M. Forsman. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1857.
Gladhammar61, 1856, 1:20 000, Rober Crois (?). Markan

vändning och bebyggelse.
Glömminge, 1831-33, 1:20 000, Anders August Asplund. 

Markanvändning och bebyggelse, med beskrivning från 
1831.

Gärdslösa62, 1833, 1:20 000, N. C. Bovallius. Mestadels 
enbart konturer, se not.

Hagby63, 1854, 1:20 000, Erl. Dryselius. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Halltorp64,1859,1:20 000, J. F. Schwart. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Hossmo, 1843,1:20 000, C. J. A. Magnet. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1848.

Högby, 1829, 1:20 000, N. C. Bovallius. Markanvändning 
och bebyggelse.

Källa, 1829, 1:20 000, N. C. Bovallius. Markanvändning, 
hägnader och bebyggelse.

Köping65
Löt66, 1830, 1:20 000, C. N. Bovallius. Markanvändning, 

hägnader och bebyggelse.
Norra Möckleby, 1834,1:20 000, C. M. Grönberger. Mark

användning och bebyggelse.
Persnäs67
Söderåkra68, 1852, 1:20 000, P. E. Strömstedt. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.

Vissefjärda (SV-del)69, 1860,1:20 000, Chytraeus. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning.

I GOTLANDS LÄN
Ekeby, 1849—50, 1:20 000, P. G. Falk. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1850.
Sjonhem70, 1856, 1:20 000, A. Kollberg. Markanvänding 

och bebyggelse, med beskrivning.71
Viklau72
Visby73, 1849—51, 1:20 000, A. Asplund. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1852.
Västerhejde, 1858, 1:20 000, A. Kylander. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.74

K BLEKINGE LÄN
Elleholm75
Hjortsberga, 1854, 1:20 000, O. H. Altin. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1855.

55 Nu i Kalmar län.
56 Se Gärdslösa.
57 Finns enligt registret i Kalmar. Har ej återfunnits.
58 Med Köping.
59 Med Persnäs.
60 Finns även i Kalmar. Kalmarexemplaret är hopsatt av transpor

ter. I beskrivningen teckningar av fornlämningar och kyrkan.
61 Finns i Kalmar. På kartan finns syftlinjer och blyertsstreck.
62 Endast en by med markanvändning, nämligen Bredsätra i Bred

sätra sn.
63 Finns även i Kalmar.
64 Finns i Kalmar. Är enligt beskrivningen ofullständig (backstreck 

i vissa fall i blyerts).
65 Se Egby.
66 Med flera ”vita fläckar”.
67 Se Föra.
68 Finns även i Kalmar. Kalmarexemplaret är en renritning. I 

beskrivningen teckningar av Djursvik och Bergkvara.
69 Finns även i Kalmar. Kalmarexemplaret är hopklistrat av trans

porter. På kartan står ”Concept karta öfver Wissefierda sock
en...”

70 Med Viklau.
71 Finns även i Visby.
72 Se Sjonhem.
73 Med norra och södra landsförsamlingarna.
74 Finns även i Visby.
75 Se Mörrum.
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Kristianopel76, 1854—55, 1:20 000, Carl Sylvén. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning.

Listerby, 1850, 1:20 000, O. E. Ödman. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Mjällby, 1857, 1:20 000, B. Holmer. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Mörrum77, 1860, 1:20 000, C. H. Norin. Markanvänding 
och bebyggelse.

L KRISTIANSTADS LÄN
Länet saknar sockenkartor.

M MALMÖHUS LÄN
Hemmesdynge78, 1857, 1:20 000, Herman J. Kull. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1858.
Källs-Nöbbelöv, 1853, 1:20 000, F. Hackewitz. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.
Klagstorp79, 1854, 1:20 000, O. Gustafsson. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1855.
Norra Nöbbelöf80,1848, 1:20 000, Olof Gustafsson. Mark

användning och bebyggelse, med beskrivning från 1849.
S:t Ibb81, 1848, 1:20 000, Olof Gustafsson. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1849.
Södra Åby82
Tygelsjö83
Östra Karaby, 1853, 1:20 000, F. Hackewitz. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.

N HALLANDS LÄN
Hunnestad, 1860,1:20 000, E. Wallmark. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Söndrum, 1850, 1:20 000, C. A. Apelstam. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Träslöv84, 1857, 1:20 000, K. F. Björnberg. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Vallda, 1856, 1:20 000, J. S. Wallmark. Markanvändning 

och bebyggelse.
Ås85, 1852, 1:20 000, C. F. Boman. Markanvändning och 

bebyggelse.

O GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
Askim, 1855,1:20 000, O. W. Hällström. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Brastad, 1848-49, 1:20 000, J. M. Nordvall. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1849.

Frölunda, 1847, 1:20 000, Adolf Helander. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Klövedal, 1847, 1:20 000, B. Hansson. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1848.

Ucklum, 1858,1:20 000, Sv. N. Bårström. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1860.

P ÄLVSBORGS LÄN
Bälinge86, 1849, 1:20 000, L. L. Ljunggren. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Dals-Ed87, 1822, 1:40 000, S. P. Nordstedt. Enbart inägor, 

bebyggelsen schematisk.
Gunnarsnäs, 1848, 1:20 000, A. L. Gyllenhoff. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.
Hedared kapellag88, 1856-57, 1:20 000, O. Ericzon. Mark

användning och bebyggelse.
Knätte, 1847, 1:20 000, F. H. Öhrvall. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1848.
Murum, 1855, 1:20 000, Karl Lundblad. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Norra Björke, 1856-58, 1:20 000, Olof Sandblom. Mark

användning, med beskrivning från 1847 av C. Ljungdal.
Norra Säm89
Nössemark, 1850, 1:20 000, F. Wilh. Berger. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Revesjö, 1855, 1:20 000, Gustaf Lindquist. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Rännelanda, 1848, 1:20 000, C. Lindeblad. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1849.
Sandhult90

76 Socken och köping.
77 Med Elleholm.
78 Med Södra Åby.
79 Med Tygelsjö.
80 Se även Kjells.
81 Eller ön Ven.
82 Se Hemmesdynge.
83 Se Klagstorp.
84 ”Vit lucka”; Varbergs ägor.
85 Två kartor finns. Den ena är hopsatt av transporter.
86 Ingår nu i Alingsås församling.
87 Del av socknen samt del av Töftedal socken.
88 Ingår nu i Sandhults församling.
89 Se Skölvene.
90 Se Hedared.
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Siene, 1856, 1:20 000, C. J. Wennergren. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1860.

Skölvene91, 1856, 1:20 000, F. A. Chytraeus. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1857.

Steneby, 1847-48, 1:20 000, Hilm. Marim. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1848.

Surteby92, 1848, 1:20 000, Carl Stöör. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Sätilä, 1856, 1:20 000, N. E. Leeander. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1857.

Toarp93, saknar årtal, 1:20 000, saknar förrättningsman. 
Markanvändning och bebyggelse.

Tydje94, 1854, 1:20 000, Axel Tiodolf Sneidern. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning.

Tämta, 1853, 1:20 000, J. A. Bergstedt. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1854.

Toftedal95
Vänga, 1856, 1:20 000, O. Ericzon. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning från 1859.
Åmål, 1851, 1:20 000, J. M. Lagervall. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Ånimskog, 1854,1:20 000, Axel Tiodolf Sneidern. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.

RSKARABORGS LÄN
Björsäter96, 1857, 1:20 000, Carl G. Palmgren. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.
Brevik, 1858, 1:20 000, N. Wingård. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.
Bäreberg97, 1852, 1:20 000, F. A. W. Hjulström. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.
Främmestad98 99
Gerum"
Hångsdala100,1848,1:20 000, Isac Friberger. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Kleva101, 1853, 1:20 000, J Kolthoff. Markanvändning och 

bebyggelse med beskrivning.
Leksberg102
Rackebyl03, 1849, 1:20 000, C. G. Mellbin. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Rådane104, 1849—51, 1:20 000, Th. Ljunggren. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1851.
Salunda105
Sil106
Sjögestad107
Södra Körstorp108

Ullervad, 1848, 1:20 000, B. G. von Knorring. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning.

Önum, 1856,1:20 000, R. J. Geintschein. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

S VÄRMLANDS LÄN
Boda, 1850, 1:20 000, Samuel Dahlgren. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Bjurtjärn109, 1857, 1:20 000, C. W. Fröman. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1860.
By110, 1848, 1:20 000, A. Norström. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning från 1849.
Ekshärad, 1849, 1:50 000, A. F. Stenbeck d. y. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning.
Frykerud,1853, 1:20 000, E. A. Noreen 6c C. E. Dahlman. 

Markanvändning och bebyggelse, med beskrivning av 
Dahlman från 1855.

Fågelvik, Östra, 1850,1:20 000, Joh. Roman. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Gräsmark111,1857,1:20 000, C. E. Dahlman. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1859.

Hammarö, 1838-39, 1:8 000, Sven Kolhtoff. Markanvänd
ning och bebyggelse.

91 Med Norra Säm.
92 Nu i Surteby-Kattunga församling.
93 Södra delen av socknen, med kronoallmänningarna Gålasveden 

och Trehörningen m.m.
94 Nu i Tösse församling.
95 Del av socken, se Dals-Ed.
96 Med Leksberg.
97 Med Främmestad.
98 Se Bäreberg.
99 Se Hångsdala.

100 Med Södra Körstorp och Gerum.
101 I Kinne härad, med Sil socken.
102 Se Bjärsäter.
103 Med Salunda.
104 Med Sjögestad.
105 Se Rackeby.
106 Se Kleva.
107 Se Rådaned.
108 Se Hångsdala.
109 Förut i Örebro län.
110 Nu Säffle.
111 ”Vit fläck” Metbäcken och Ulfsby.

70



Huggenäs, 1846, 1:20 000, C. Em. Björck. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1847.

Högerud, 1855, 1:20 000, N. M. Frykberg. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1856.

Kil, 1853, 1:20 000, J. F. Ekman & O. L. Brattén. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning av Brattén.

Lysvik, 1857, 1:20 000, C. A. Schyllander. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Norra Finnskoga, 1854, 1:40 000, Ch. Maule. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1855.

Ny112, 1851-56, 1:20 000, Gust. Lindmark. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1860.

Ny113, 1860, 1:40 000, O. G. Södergren. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Nyed114, 1847—50, 1:40 000, J. Lindberg. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1851.

Råda115, 1839, 1:20 000, E. J. Hedborg. Markanvändning 
(dock ej färglagd) och bebyggelse, med beskrivning.

Segerstad, 1851, 1:20 000, Nicol. Bergman. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Skillingmark, 1850, 1:20 000, L. Ernfrid Ekelund. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning.

Stavnäs, 1849,1:20 000, B. A. Zetterberg. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Sunnemo, 1857, 1:50 000, A. F. v. Vachenfeldt. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1858.

Säffle116
Trankil, 1847, 1:20 000, E. S. Björk. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning från 1848.
Värmskog, 1852,1:20 000, P. J. Warberg. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1853.
Väse, 1858, 1:20 000, E. G. Montan. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning från 1859.
Västra Ämtervik, 1854,1:20 000, O. Ignelius. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Älvsbacka117

T ÖREBRO LÄN
Almby, 1830,1:20 000, F. W. Sundblad. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
B jurt järn118
Ekeby, 1857,1:20 000, Jacob Schütz. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning som finns i Örebro.
Hackvad, 1848, 1:20 000, Er. Bergsten. Markanvändning 

och bebyggelse.

Gällersta, 1849, 1:20 000, Theodor Romell. Markanvänd
ning och bebyggelse.

Hardemo, 1848, 1:20 000, Er. Bergsten. Markanvändning 
och bebyggelse.

Nora, 1838-40 (tryckt 1939), 1:50 000, E. E. Öman & A. 
Olsson. Svart/vit, men åkrar kan urskiljas, bebyggelse.

Nora, 1838—40, 1:50 000, Er. Em. Öman. Enbart inägor, 
med bebyggelse.

Nora, 1854, 1:20 000, Er. Em. Öman. Markanvändning odi 
bebyggelse, med beskrivning.

Nysund, 1852,1:20 000, G. Kolthoff. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning.

Tångeråsa, 1854, 1:20 000, H. Wetterström. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning som finns i Örebro.

Ånnestad119, 1830, 1:20 000, N. Södergren. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Ödeby120, 1858, 1:20 000, J. Sundström. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1859 som även 
finns i Örebro.

Örebro121

U VÄSTMANLANDS LÄN
Badelunda122, 1827, 1:20 000, N. Chr. Bovallius. Markan

vändning, hägnader och bebyggelse.
Hubbo, 1827, 1:20 000, N. Chr. Bovallius. Markanvänd

ning, hägnader och bebyggelse.
Irsta, 1827, 1:20 000, N. Chr. Bovallius. Markanvändning, 

hägnader och bebyggelse.
Kungsåra123, 1825, 1:20 000, N. Chr. Bovallius. Markan

vändning, hägnader och bebyggelse.
Kärrbo124, 1826—27, 1:20 000, N. Chr Bovallius. Markan

vändning, hägnader och bebyggelse.

112 Jösse härad.
113 Älvdals härad.
114 Nyeds härad med Älvsbacka.
115 Visnums härad.
116 Se By.
117 Se Nyed.
118 Nu i Värmlands län.
119 Med Örebro stad.
120 Med ritning av Kägleholms slott.
121 Se Ånnestad.
122 Några jordregisterenheter saknas, ”vita fläckar”.
123 Några ”vita fläckar”,
124 Felaktig sammandragning, Nyby saknas.
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Kärrbo, 1852, 1:20 000, P. F. Lindström. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning.

Sala125, 1849-53, 1:20 000, Y. G. Dalqvist. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1853.

Tillberga, 1827, 1:20 000, N. Chr. Bovallius. Markanvänd
ning och bebyggelse.

Västerås-Barkarö, 1851, 1:20 000, T. H. Broberg. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning.

W KOPPARBERGS LÄN
Aspeboda, 1805—06, 1:16 000, A. J. Ridderbielke. Enbart 

inägor, symboler för bebyggelse.
Avesta, 1855, 1:20 000, Hjalmar Bellander. Markanvänd

ning och bebyggelse.
Bjursås, 1852, 1:20 000, Carl Egnell. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning från 1850.
By, 1853-54,1:20 000, Knut Leopold Bladin. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1854.
Enviken126, årtal saknas, 1:40 000, förrättningsman okänd. 

Enbart inägor, ej bebyggelse.
Floda, 1812, 1:20 000, C. Nygren, Nils Lindbergh 8c N. M. 

v. Schildt. Enbart inägor, symbol för bebyggelse.
Floda, 1836, 1:40 000, C. G. Måssberg. Markanvändning 

och bebyggelse.
Floda, 1858, 1:40 000, A. G. Flodin. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning av R. Haak från 1859.
Gagnef, 1853, 1:40 000, Vilh. Virgin 8c C. W. Lundmark. 

Markanvändning och bebyggelse, med beskrivning från 
1854.

Grangärde, 1831, 1:40 000, Jacob Jacobsson. Enbart in
ägor, symboler för bebyggelse.

Grytnäs127, beskrivning av H. Bellander från 1856.
Gustafs128, 1851, 1:20 000, Fr. Sundvallson. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Idre129, 1880-93, 1:80 000, Adolf Adde. Enbart inägor, ej 

bebyggelse.
Idre130, (tryckt) 1885-95, 1:200 000, Wilhelm Pettersson. 

Enbart inägor, ej bebyggelse.
Järna, 1852, 1:40 000, S. A. Forsling. Markanvändning och 

bebyggelse.
Leksand, 1832, 1:100 000, A. Steffenborg. Enbart inägor 

och bebyggelse.
Leksand131, årtal saknas, 1:40 000, F. Widmark. Enbart in

ägor, ej bebyggelse.
Lima, 1865-66132,1:40 000, C. G. Klingvall, B. H. Klingvall 

8c C. G. Clason. Enbart inägor, symbol för bebyggelse.

Malung, 1846—52,1:40 000, B. H. Klingvall. Enbart inägor, 
ej bebyggelse.

Malung, 1852-57, 1:40 000, Carl W. Richman. Markan
vändning och bebyggelse.

Mora (Västbygge fjärding), 1844—54, 1:40 000, J. de Laval. 
Enbart inägor, ej bebyggelse.

Mora (Östbyggefjärding), 1844—54, 1:40 000, C. Setter- 
qvist. Enbart inägor, ej bebyggelse.

Mora133 (tryckt) 1906, 1:40 000, F. Widmark. Enbart in
ägor, ej bebyggelse.

Norrbärke, 1831-32, 1:32 000, Jacob Jacobsson. Enbart 
inägor, symbol för bebyggelse.

Nås, 1809,1:20 000, Peter Jacobsson, Enbart inägor, gröna 
ängar finns dock utanför inägomarken, hägnader (?), ej 
bebyggelse.

Orsa, 1872, 1:40 000, E. M. Cederstam 8c C. G. Klingvall. 
Enbart inägor, ej bebyggelse.

Rättvik, 1851,1:40 000, J. de Laval 8c B. R. Kreij. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1849.

Siljansnäs134
Sofia Magdalena135, 1855, 1:20 000, Knut Leop. Bladin.
Sollerön136
Stora Tuna137, 1854—55, 1:40 000, Alrik Hallander. Mark

användning och bebyggelse, med beskrivning från 1856.
Svärdsjö138
Säfsnäs, 1827,1:64 000139, Jacob Jacobsson. Enbart inägor, 

symbol för bebyggelse.
Särna140

125 Gruve-frälsejordar till staden Sala samt Sala socken.
126 Med Svärdsjö.
127 Ej karta, endast beskrivning, se Avesta.
128 Med Tuna, utan Brodelen.
129 Med Särna.
130 Med Särna.
131 Med Siljansnäs.
132 Kartan kopierad på vaxduk 1891.
133 Med Vomhus socken.
134 Se Leksand.
135 Eller Sollerön.
136 Se Sofia Magdalena.
137 Ovan Brodelen, jfr Gustaf.
138 Se Enviken.
139 Enligt blyertsanteckning på kartan skala 1:37 142.
140 Se Idre.
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Säter stad och socken, 1847, 1:20 000, Georg, de Laval. 
Markanvändning och bebyggelse, med beskrivning från 
1848.

Torsång, 1806, 1:16 000, A. J. Ridderbielke. Enbart inägor, 
symboler för bebyggelse.

Transtrand, årtal saknas, 1:40 000, förrättningsman okänd. 
Enbart inägor, ej bebyggelse.

Vika141, 1905, 1:40 000, C. J. Nauclér. Markanvändning 
och bebyggelse.

Vomhus142
Vänjan, 1860, 1:40 000, A. Oscar Berg. Markanvändning 

och bebyggelse.
Ål, 1857, 1:20 000, A. S. Godenius. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning av D. Kjellin från 1859.
Åre, 1832, 1:100 000, Eric Elzvik. Enbart inägor, bebyggelse.
Åre, 1851, 1:40 000, Adam Wilhelm Göös. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning av F. Forsell från 
1852.

Älvdalen, 1890, 1:40 000, C. Didriksson. Enbart inägor, ej 
bebyggelse.

X GÄVLEBORGS LÄN
Bergsjö, 1846, 1:50 000, P. H. Widmark. Markanvändning 

och bebyggelse.
Färila, 1833-51, 1:16 000, P. H. Widmark mfl. Markan

vändning dåligt återgiven, ej bebyggelse.
Färila, 1843, 1:40 000, J. P. Bergman. Markanvändning och 

bebyggelse.
Färnebo, 1855—56, 1:40 000, L. E. Åhrman. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1855.
Gnarp, 1846, 1:50 000, P. H. Widmark. Markanvändning 

och bebyggelse.
Gävle143
Hamrånge, 1848, 1:40 000, C. J. Björkmanson. Markan

vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1849.
Elarmånger144, 1846, 1:50 000, P. H. Widmark. Markan

vändning och bebyggelse.
Hassela, 1846, 1:50 000, P. H. Widmark. Markanvändning 

och bebyggelse.
Hedesunda, 1855, 1:40 000, L. E. Åhrman. Markanvänd

ning och bebyggelse.
Hille145, 1856, 1:40 000, L. E. Åhrman. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1855.
Hög, 1850, 1:20 000, P. E. Dahlberg. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning från 1851.
Jättendal146

Ockelbo, 1856, 1:40 000, L. E. Åhrman. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1855.

Ovansjö, 1856, 1:40 000, L. E. Åhrman. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1855.

Ovanåker147, 1859, 1:50 000, C. O. Widmark. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1860.

Torsåker, 1859, 1:40 000, E. A. Blomgren. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Valbo148
Voxna149
Årsunda, 1857, 1:40 000, L. E. Åhrman. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1855.

Y VÄSTERNORRLANDS LÄN
Arnäs, 1851, 1:40 000, J. G. Wiklund. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1852.
Attmar, 1851,1:40 000, E. Backman. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.
Bjärtrå, 1849, 1:20 000, C. A. Engblom. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Björna, 1844—48, 1:64 000, Laur. Östlund. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1851.
Boteå, 1849, 1:40 000, C. A. Tidén. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning från 1850.
Dal, 1853, 1:20 000, O. E. Näslund. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.
Ed, 1851, 1:40 000, M. R. Stiernström. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Grundsunda, 1841—50, 1:40 000, E. U. Ottman & C. A. 

Åstrand. Markanvändning och bebyggelse, med beskriv
ning från 1850 av Liljeblad.

Haverö, 1853, 1:40 000, A. Branded. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning från 1856.

141 Med Hosjö kapell samt en del av St. Skedvi.
142 Se Mora.
143 Se Hille och Valbo.
144 Med Jättendal.
145 Med Gävle stad och Valbo socken.
146 Se Harmånger.
147 Med Voxna.
148 Se Hille.
149 Se Ovanåker.
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Helgum, 1849, 1:40 000, P. E. Sidenbladh. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning.

Holm, 1859-60, 1:40 000, Laur. Östlund. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1860.

Häggdånger, 1859, 1:20 000, Aug. Backman. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1860.

Hässjö150, 1855—58, 1:40 000, M. R. Stiernström. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1858.

Högsjö, 1853, 1:40 000, J. Omberg. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning från 1854.

Indal, 1859, 1:40 000, Karl Forsseen. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning från 1860.

Liden, 1859-60, 1:40 000, F. V. Jonsson. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1860.

Ljustorp151
Långsele, 1858—59, 1:20 000, C. G. Colleen. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1859.
Mo, 1850, 1:40 000, N. Backlund. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.
Multrå152
Njurunda, 1858, ca 1:40 000, E. Näslund. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1856.
Nora, 1850, 1:40 000, Theodor Sandström. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1852.
Nordingrå, 1855, 1:40 000, C. W. Karsten. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning.
Nätra, 1849-51, 1:40 000, Olof Widmark. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1851.
Resele, 1855, 1:40 000, J. V. Lidblom. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1860.
Selånger, 1851, 1:40 000, Joh. Staaf. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning från 1852.
Själevad, 1852-53, 1:40 000, M. R. Stiernström. Markan

vändning och bebyggelse med beskrivning från 1854.
Sollefteå153, 1856—57, 1:40 000, O. Forslöf. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1859.
Stigsjö154, 1854, 1:40 000, L. A. Åstrand. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Styrnäs155,1852, 1:40 000, C. G. Colleen. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning.
Sånga, 1849, 1:40 000, C. A. Tidén. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning från 1850.
Säbrå, 1856, 1:40 000, Axel Orstadius. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1860.
Sättna, 1852, 1:40 000, Joh. Wilh. Pihlo. Markanvändning 

och bebyggelse, med beskrivning från 1853.

Torp, 1845—55,1:40 000, N. Verner. Markanvändning och 
bebyggelse, med beskrivning från 1853.

Torsåker156, 1851, 1:40 000, O. W. Moritz. Markanvänd
ning och bebyggelse, med beskrivning från 1852.

Tuna, 1855-57,1:40 000, Daniel Åslund. Markanvändning 
och bebyggelse, med beskrivning från 1860.

Tynderö157
Ulånger, 1852, 1:40 000, J. Roman. Markanvändning och 

bebyggelse, med beskrivning.
Viksjö158
Överlännäs159

Z JÄMTLANDS LÄN
Länet har ej inventerats. Här hänvisas till den i inledningen
nämnda inventeringen av Birgitta Roeck Hansen, som täcker
landskapet Jämtland.
Bodum160, 1853, 1:40 000, C. E. Furtenbach. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1854.

AC VÄSTERBOTTENS LÄN
Bjurholm, 1853, 1:40 000, Emil Theodor Tidström.
Burträsk, 1850-69, 1:80 000, Joh. Alb. Linder 8c V. O. 

Vidstedt. Markanvändning och bebyggelse, med beskriv
ning av J. Ljunggren från 1860.

Fredrika, 1876161, 1:80 000, A. Orstadius. Markanvänd
ning, ej bebyggelse.

Jörn, 1869, 1:80 000, A. Orstadius. Markanvändning, ej 
bebyggelse.

Lycksele162, 1876163, 1:80 000, A. Orstadius. Schematiska 
inägor, ej bebyggelse.

150 Med Ljustorp och Tynderö.
151 Se Hässjö.
152 Se Sollefteå.
153 Med Multrå.
154 Med Viksjö.
155 Med Överlännäs.
156 Med Filitierns Allmänning.
157 Se Hässjö.
158 Se Stigsjö.
159 Se Styrnäs.
160 Överförd från Västernorrlands län.
161 Kalkerad av C. H. Huldt 1885.
162 Med Örträsk.
163 Kalkerad av J. A. Dalman 1888.
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Lövånger, 1849—52, 1:40 000, R. Sandström, P. A. Kjeller- 
stedt & C. A. Eriksson. Endast inägor, med bebyggelse, 
med beskrivning av P. A. Kjellerstedt från 1852.

Malå, 1884, 1:80 000, Heri. Rub. Linder. Enbart inägor 
(otydliga konturer), ej bebyggelse.

Skellefteå (södra delen), 1858,1:32 000, J.Klockhoff. Mark
användning och bebyggelse.

Stensele (södra delen),1882 kalkerad 1888, 1:80 000, H. R. 
Linder. Markanvändning, ej bebyggelse.

Sorsele, 1882, 1:80 000, H. R. Linder, Markanvändning, ej 
bebyggelse.

Umeå, 1851—59, 1:40 000, J. A. Linder 8c B. Erenstedt. 
Markanvändning och bebyggelse, med beskrivning av C. 
Löfroth från 1859.

Umeå, 1870, 1:80 000, Daniel Åslund. Markanvändning, ej 
bebyggelse.

Vilhelmina (södra delen), 1879164, 1:80 000, H. R. Linder. 
Markanvändning, ej linje runt åker och äng, ej bebyggelse.

Vilhelmina (norra delen), årtal saknas, 1:80 000, förrätt- 
ningsman okänd, schematiska inägor, ej bebyggelse.

Vännäs, 1869, 1:20 000, Joh. A. Fagenström. Markanvänd
ning, ej bebyggelse.

Åsele165

BD NORRBOTTENS LÄN
Karl Gustav, 1850, 1:40 000, C. F. Bergner. Markanvänd

ning och bebyggelse, med beskrivning från 1852.
Korpilombolo (Övertorneå-delen), 1867—71, 1:40 000, Sel

ling 8c Grape. Markanvändning och bebyggelse.
Korpilombolo (Övertorneå-delen), 1867-71, 1:40 000, 

Selling 8c Grape. Markanvändning och bebyggelse.

Nederkalix, 1849,1:40 000, O. Öhlund 8c P. A. Toll 8c Karl 
Burman. Markanvändning och bebyggelse, med beskriv
ning från 1851.

Nederluleå, 1852,1:40 000, C. G. Hollström, N. P. Bodin 8c 
E. M. Hortlund. Markanvändning och bebyggelse.

Nedertorneå166, 1806-07,1:20 000, A. Fr. Merchell. Mark
användning, symbol för bebyggelse.

Nedertorneå, 1850, 1:40 000, L. H. Lindström. Markan
vändning och bebyggelse, med beskrivning från 1852.

Piteå167, 18 00, 1:8 0 0 00, P. Klingberg. Markanvändning, 
symbol för bebyggelse.

Piteå, 1865-66,1884,1:32 000168, J. W. Lindfors (komplet
tering av U. L. Grape). Markanvändning, ej bebyggelse.

Råneå, 1852-53, 1:40 000, N. P. Bröms 8c L. Ruth 8c J. E. 
Nyström. Markanvändning och bebyggelse, med beskriv
ning från 1853.

Råneå, 1852-53,1:80 000, E. Hallström. Markanvändning, 
ej bebyggelse.

Överluleå, 1855,1:40 000, K. J. Grape 8c Th. Selling. Mark
användning och bebyggelse, med beskrivning från 1856.

Överkalix, 18 67-74169, 1:8 0 0 00, C. W. Holmström 8c J. 
Grape 8c L. Ruuth. Markanvändning, ej bebyggelse.

164 Kalkerad 1885.
165 Se Jörn.
166 Nu i Nedertorneå-Haparanda församl.
167 Del av socknen.
168 Några kartblad saknar skala.
169 Transporterad 1867-71 av Holmström och Grape, komplette

rad 1874 av Ruuth.
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Figurförteckning

Fig. 1. Principer för framställning av en småskalig 
karta.

Fig. 2. Häradskartans och Generalstabens kartas 
produktionsgang.

Fig. 3. Sockenkarta över Kulla socken, Stockholms 
län.

Fig. 4. Sockenkarta över Ovansjö socken, Gävle
borgs län.

Fig. 5. Sockenkartor som redovisar markanvänd
ning.

Fig. 6. Antalet sockenkartor med markanvändning 
utom för landskapet Jämtland.

Fig. 7. Tidpunkten för kartering av häradskartan i 
Svealand och norra Götaland.

Fig. 8. De tryckta häradskartorna samt deras ska
lor.

Fig. 9. Häradskarta över Gullbergs härad, Öster
götlands län.

Fig. 10. Häradskarta över Södertäljeområdet om
kring år 1877.

Fig. 11. Häradskarta över Södertäljeområdet år 1906.
Fig. 12. Häradskartan i Hallands län, blad 67, karte

rat år 1920.
Fig. 13. Bladindelning för häradskartans stomkarta i 

Svealand och norra Götaland.
Fig. 14. Stomkarta till häradskarta, storrutan Asker- 

sund, bladet Nysund (2), Värmlands och 
Örebro län.

Fig. 15. Stomkarta över centrala delen av Anga sock
en, Gotlands län.

Fig. 16. Andrarum, detalj ur stomkartan till härads
kartan, Kristianstads län 1931.

Fig. 17. Trakten kring Bollebygds kyrka. Stomkarta 
till häradskartan. Skala 1:20 000.

Fig. 18. Trakten kring Bollebygds kyrka. Häradskar
ta. Skala 1:50 000.

Fig. 19. Det rekonstruerade bladindelningssystemet 
för Norrbottens läns ekonomiska kartverk.

Fig. 20. Konceptblad till Norrbottens läns ekono
miska kartverk.

Fig. 21. Häradskarta över Piteå år 1880.
Fig. 22. Generalstabens karta med åker och äng re

dovisade i form av övertryck.
Fig. 23. Trakten kring Umeå. Generalstabens karta.
Fig. 24. Konceptkartor till generalstabens karta i 

norra Norrland, som redovisar markan
vändning.

Fig. 25. Generalstabens stomkartor med information 
om markanvändning.

Fig. 26. Trakten kring Ockelbo, Gävleborgs län. 
Stomkarta till generalstabens karta.

Fig. 27. Karteringstillfälle för generalstabens karta i 
mellersta och södra Norrland samt Koppar
bergs län.

Fig. 28. Övningsstomkartor.
Fig. 29. Skänninge, Östergötlands län. ”Liunggrens 

Atlas över Sveriges städer”.
Fig. 30. Tryckta kartor över mellersta Sverige.
Fig. 31. Trakten kring Hammerdals socken. Läns- 

karta över Jämtlands län.
Fig. 32. Lovö socken. Detalj ur Karta över Färentuna 

härad, Stockholms län.

Tabellförteckning

Tabell 1. Antal sockenkartor i landskapet Jämtland 
med beteckningen ”detaljerade”.

Tabell 2. Karteringstillfälle och utgivningsskala för 
häradskartor i olika län.

Tabell 3. Beskrivningar över områden i Norrbottens 
län.

Förkortningar

EKN Riksarkivets förkortning för Ekonomiska 
kartverket i Norrbottens län 

KrA Krigsarkivet
LMV Lantmäteriverket 
RA Riksarkivet
RAK Rikets allmänna kartverk
REK Rikets ekonomiska kartverk
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Ekonomiska kartor 1800-1934
En studie av småskaliga kartor 
med information om markanvändning

Under 1800-talet växte efterfrågan på mo
derna småskaliga kartor från både det militä
ra och civila samhället. Det militära behovet 
gällde främst topografiska förhållanden. Det 
civila behovet var i första hand ekonomiskt. 
Man ville få en samlad bild av markägandet 
och markanvändningen.

I huvudsak saknas ännu en övergripande 
och sammanfattande beskrivning av 1800-ta- 
lets småskaliga kartor. Kunskapen om under- 
lagskartorna till de tryckta kartorna är myck
et lite spridd och som bebyggelsehistoriskt 
källmaterial är dessa kartor helt obeaktade, 
trots deras stora potential.

Denna bok visar att det finns informations- 
rika småskaliga kartor i större omfattning än 
vad som tidigare var känt.

Boken vänder sig till kulturmiljövårdens 
handläggare, till samhällsplanerare, till fors
kare och till alla som är intresserade av kartor 
och av hembygden.
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