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4 Kart-GlS för historiska kartor

Förord
Kulturmiljövårdens behov av kunskaper om tidigare markanvändning ökar ju hårdare landska
pet exploateras. I vårt land finns ett exceptionellt antal historiska kartor som utgör en värdefull 
källa till kunskap. De flesta av kartorna finns i Lantmäteriverkets arkiv på skilda platser.

Sveriges unika historiska kartmaterial har också en naturlig plats i den digitala geografiska data
mängd som är under uppbyggnad i Sverige.

Detta är kortfattat bakgrunden till det utvecklingsarbete som sedan 1988 har bedrivits av Riks
antikvarieämbetet i ett projekt som kallats KartGIS.

Inom projektet KartGIS har förarbeten bestående av inventering av förekomsten av småskaliga 
kartor och deras huvudsakliga innehåll gjorts av FK Ulf Jansson vid kulturgeografiska institutio
nen vid Stockholms universitet på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Resultatet har han 
redovisat i rapporten Ekonomiska kartor 1820-1934, utgiven av Riksantikvarieämbetet 1993.

I sonderingarna efter en metod som lämpar sig för datafångst ur kartmaterialet har Åke Siver- 
tun, Linköpings universitet, Norbert Grinne, Sjöfartsverket, Per Bard, VIAK och Hans Hauska, 
Kungl. Tekniska Högskolan på skilda sätt bistått projektet. Lantmäteriverkets kartavdelning 
med Lars Ottoson, Bengt Rystedt, Jiiri Talts och Bo Malmström har också på olika sätt bidragit 
till att arbetet framskridit. En första version av Handbok för KartGIS för småskaliga historiska 
kartor gavs ut 1992. Denna har gjorts av datakonsulterna Gunilla Stoberski och Örjan Nilsson, 
Programator i samarbete med Monica Bennett Gårdö, Riksantikvarieämbetet.

Avsikten med att publicera den första versionen var att få synpunkter från potentiella använda
re. I praktiska prov har sedan förslaget testats innan erfarenheterna från dessa legat till grund 
för den nu föreliggande reviderade utgåva av handboken.

Den föreslagna datamodellen har praktiskt testats i det projekt som utvärderar den nya livsme- 
delspolitikens effekter på odlingslandskapets natur- och kulturvärden (LiM). Kartdatabasen har 
använts i analyser tillsammans med Geografiska Sverigedata (GSD), digitaliserade IRF-foton och 
punktdata från inventeringar. LiM-rapporten Att mäta förändringar i odlingslandskapet är en 
dokumentation av resultaten. Rapporten ger en god uppfattning om några avsedda använd
ningsområden.

Handboken har disponerats så att kapitlen 1 till 2 behandlar det sammanhang som kartdataba
sen materialiseras i. Kapitel 3 behandlar datafångst. Kapitel 4 beskriver och kommenterar da
tamodellen med sin objektkatalog och förklarar förhållandet till kartan medan kapitel 5 behand
lar tekniska frågor kring geometri och transformationer.

Arbetet med denna version av handboken har bedrivits av Maj-Lis Nilsson och Joakim Sagrén, 
som arbetat med objektkatalog och de historiska kartornas innehåll, Sophie Hohwü-Christen- 
sen, som utfört GIS-tester och utarbetat transformationsmodellen tillsammans med Örjan Nils
son, Cap Programator. Monica Bennett Gårdö har varit projektledare. Arbetet har finansierats 
av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

Handboken publiceras här som en metodredovisning för digitaliseringen av de historiska kar
torna i LiM-projektet. De inledande kapitlen är är dock på grund av arbetets ursprungliga in
riktning mer omfattande än inriktningen på LiM-projektet.



Källmaterialet 5

Källmaterialet

De historiska kartorna

För kulturmiljövården är det angeläget att skaffa sig kunskap om vad landskapet innehåller och 
även vad det står för. Det är också nödvändigt att känna till vad som är bevarat. Kartläggningen 
av vilka miljöer som bevarats bör i motsats till vad som tidigare varit brukligt inom kulturmiljö
vården börja i nutiden för att gå bakåt i tiden.

Arbetet med den kartdatabas som denna handbok behandlar har därför riktats in på de små- 
skaliga kartor som sammanställdes under perioden ca 1850-1930. Tidssnittet har bedömts vara 
lämpligt för att beskriva en antagen största utbredning av jordbruksmarken. Huvuddelen av de 
kartor som föreslagits utgöra underlag för denna ”kartdatabas” är stom- eller konceptkartor 
med uppgifter om markanvändning till tryckta och otryckta kartor. I tryckt form heter de 
häradskartor, eftersom de till att börja med gavs ut häradsvis. Den terminologi som används i 
fråga om häradskartorna är hämtad från Ulf Janssons rapport, Ekonomiska kartor 1820-1934, 
sid 10 ff. Närmare beskrivning av de överväganden som ligger till grund för förslaget finns i 
denna rapport.

Häradskartorna visar markägosystem och jorddelning. Häradskartan var avsedd som ekonomisk 
karta, men med tiden ansågs den inte ha tillräckligt detaljerad fastighetsredovisning. Den 
redovisade den markanvändning som hade störst ekonomisk betydelse dvs åker, äng, tomter och 
med tiden betesmark. Dessutom redogjorde den för naturförhållanden såsom sjöar, vattendrag 
och sanka marker, skog (barr- och lövträd) och flygsandfält. Annat som representerades i kartan 
var bebyggelse och anläggningar, kommunikationer och administrativa indelningar liksom 
namn.

Häradskartans underlag utgörs av geometriska kartor, huvudsakligen skifteskartor av skiftande 
ålder och kvalitet, i allmänhet laga skifteskartor. Underlaget förminskades från originalskalan till 
koncept i skala 1:20 000. Därefter justerades de efter fältrekognosering. I områden som saknade 
geometriska kartor gjordes fältmätningar innan en stomkarta upprättades. De förminskade 
kartorna fogades ihop till sammanhängande sjok som delades in i kartblad. (Se vidare U Jans
son,1993 sid 20 ff). Storleken på dessa kartblad är i allmänhet 44,5x59,5 cm. Det finns dock 
även kartor som är 46,5x51,5 cm bland annat i Malmöhus län. Koncepten kom sedan att 
tryckas antingen i skala 1:20 000 eller 1:50 000.

Ekonomiska kartor 1820-1934 visar att det finns småskaliga kartor som redovisar markanvänd
ning i betydligt större utsträckning än som tidigare varit känt. Koncepten till de sk häradskar
torna och generalstabskartorna täcker tillsammans landets bebyggda yta med undantag av 
Smålandslänen samt delvis Bohuslän och Gotland. Ulf Jansson har i rapporten givit förslag på 
vilka småskaliga kartor som tillsammans kan utgöra underlag för en nationell kartdatabas för 
GIS-användning.

Enligt uppgift från Lantmäteriverkets arkiv i Gävle finns där 1 219 konceptkartor till hä
radskartan. Koncepten har i flertalet fall tryckts och är i dessa fall original till de tryckta kar
torna. De finns emellertid i bästa fall endast att tillgå antikvariskt. I några län trycktes aldrig 
koncepten. Dessa kartor är en förutsättning för att öka kunskaperna om det historiska odlings



6 Kart-GlS för historiska kartor

landskapet under 1800-talets slut och 1900-talets början. För att bli användbara i planeringen 
måste de tryckta kartorna eller koncepten därför göras tillgängliga i olika avseenden.

Det har förutsatts att det är lämpligt att använda generalstabskartans stom- eller konceptkarta, 
som redovisar markanvändning och bebyggelse i begränsad omfattning, för de regioner som 
saknar häradskartor. Generalstabskartans konceptkarta saknar många objekt t ex stigar som 
förekommer i häradskartans konceptkarta.

Någon närmare genomgång av generalstabskartorna har ej gjorts och följaktligen har de ej 
beaktats speciellt i objektkatalogen. Datamodell och objektkatalog har skapats på grundval av 
häradskartan.

Kartdatabas/Kart-GlS

Mångfaldigande av originalkartorna bör ske på ett sådant sätt att framtida behov tillgodoses. 
Grunden till detta har redan lagts genom den inläsning av konceptkartan som Lantmäteriverket 
har genomfört. Kartorna bör också göras tillgängliga i en databas med syfte att ingå i ett digitalt 
geografiskt informationssystem. Med hjälp av GIS-tekniken kommer det då att vara praktiskt 
möjligt att utnyttja det äldre kartmaterialet till riksomfattande eller regionala sammanställningar 
och kvantitativa analyser samt jämförelser med aktuell markanvändning.

En databas bör på något sätt kvalitetsmärkas så att framtida användare vet i vilka syften och i 
vilket skalområde den är lämplig att använda. Databasens kvalitet är helt avhängig av de olika 
delar den består av. Felkällorna är många och för att i någon mån kunna kvalitetsmärka 
databasen bör man ha kontroll över dessa. Därför är det viktigt att känna till så mycket som 
möjligt, inte bara om kartorna utan även om det geografiska området och dess historia samt att 
använda tillgängligt bredvidmaterial för att så korrekt som möjligt kunna tolka kartorna.

Ett annat problem sammanhänger med att underlaget spänner över en lång och händelserik 
period. Markanvändningen som är speciellt intressant att studera är en illustration till detta. 
Under kartverkets 70 år långa tillkomsttid har det inträffat stora förändringar i sättet att an
vända marken. Ängsbruk förekommer i periodens början och då görs åtskillnad på hårdvalls- 
och sidvallsäng i kartan. Betesmarker förekommer endast i de yngsta kartorna eftersom sam
tidigt speciella betesmarker först då har fått den betydelse som gör att de registreras och visas i 
kartan. I gengäld försvinner ängen, som då spelat ut sin roll. Frågan är vilka kunskapskrav som 
ställs på användaren av en historisk kartdatabas. Som exempel på detta generella problem kan 
nämnas frågan: Vad betyder avsaknaden av betesmarker i de äldsta kartorna? Det står klart att 
användaren av databasen måste vara kunnig och källkritisk för att kunna dra korrekta slutsatser.

Huvudfrågor för KartGIS-projektet har förutom att välja karta varit att:

• fastställa om den geometriska noggrannheten i kartorna räcker för analys tillsammans med 
annan lägesbunden information t ex moderna kartor, flygfoton och lägesbestämda invente
ringsdata

• undersöka vilka metoder för vektorisering och kodning som kan användas

• skapa datamodell

• upprätta objekts/begreppskatalog
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När man skapar en sammanhängande karta av kartor över mindre områden eller av ett flertal 
bladindelade kartor avslöjas svagheter i kartläggningen som inte är lika tydliga i de ursprungliga 
kartorna. Några av de metodiska problemen behandlas i följande kapitel. Att läsning av kartor 
är ett samspel mellan kartans generaliseringar och läsarens erfarenhet framstår mycket klart vid 
arbete med att digitalisera kartor speciellt om de skall användas i GIS. Självfallet är problemet 
detsamma vid ”vanlig” läsning men det framstår då inte lika tydligt.

Den historiska kartan innehåller, som alla kartor, avvikelser från verkligheten beroende på vil
ken teknik som använts vid karteringen och på kartans skala. Vid all kartering sker en viss grad 
av generalisering. Man flyttar eller utelämnar objekt för att öka kartans läsbarhet, hur mycket 
beror på kartans skala och i vilket syfte karteringen sker. Denna process sker i flera steg. Som 
underlag för kartdatabasen har vi därför valt att använda koncepten till kartorna, i stället för de 
renritade och tryckta kartorna där man kan anta att kraven på läsbarhet och därmed generalise
ringsgraden är större, inte minst de fall då den tryckta kartan har en mindre skala än koncepten.

De historiska kartornas geometriska tillförlitlighet har varit föremål för spekulationer. Nog
grannheten hos de geometriska kartor som låg till grund för häradskartorna påverkar givetvis 
även noggrannheten hos häradskartorna. Kartornas kvalitet varierar med vilket år och vilket län 
kartan härstammar från. Även de enskilda objektens geometriska och innehållsmässiga kvalitet 
varierar i en och samma karta.

För att kunna jämföra två kartor eller databaser med lägesbunden information med varandra 
krävs det att de har samma geometri. Den geometriska tillförlitligheten är ej 100 procentig vare 
sig i historiska eller moderna kartor. Om den föregivet dåliga geometriska precisionen verkligen 
utgör ett problem bestäms av de frågeställningar som hanteras och övriga data som kartdataba
sen skall jämföras mot. Kartdatabasens geometri måste anpassas till övriga digitala data som 
man avser att använda. Därför är det nödvändigt att användarna generellt enas om vilken geo
metri som skall utgöra norm.

Användningsmöjligheterna påverkas naturligtvis av förhållandet att kartor i ett översiktligt 
skalområde har inte samma detaljering och upplösning som en storskalig karta. Enskilda land
skapselement inte kan bestämmas med större säkerhet än teoretiskt ca 10 m i förhållande till 
GSD, när häradskartans koncept i skala 1:20 000 utgör underlag. Frågeställningarna måste an
passas till denna realitet. Generaliseringen i en översiktlig karta ger dock möjligheter att göra 
sammanställningar över större områden.

Vilken databas med lägesbunden information skall kartdatabasen jämföras med och vilken nog
grannhet bör eftersträvas vid transformering? Det finns metoder att interaktivt kompensera fel
aktigheter genom transformationer av den historiska kartdatabasen. Transformationerna sker i 
tre steg, kompensation för ev papperskrympning, anpassning av hela bladet till rikets nät och 
lokala transformationer med en speciellt utvecklad tilllämpning av gummidukstransformationer, 
se vidare avsnittet Kontroll av gummidukstransformation på sid 42. Moderna GIS-system som till 
exempel Arc/Info kan med upprepade lokala transformationer räkna om geometrin i en kartbild 
mot en uppsättning väldefinierade punkter. Linjer vars position man vet är identiska i två 
kartbilder, kan justeras så att de sammanfaller med den version som fastställts som norm.

På grund av osäkerheterna i det material som här använts är det omöjligt att få ett övergripande 
kvalitetsmått för hela databasen. Därför är det viktigt att kunna spåra vad som har gjorts i olika 
moment och få en möjlighet att kritiskt källgranska materialet. Genom att ha tillgång till ras- 
terbilderna av de historiska kartorna och genom att de olika transformationerna görs digitalt
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och ursprungsfilerna sparas är möjligheten öppen för olika användare att själva granska materia
let och anpassa det till sina behov.

Kortfattat sker datafångsten genom att kartan först läses in till en rasterfil. För att kunna an
vända den i det geografiska informationssystem som används Arc/Info, måste rasterfilen vek- 
toriseras och kodsättas. Objekten förses därefter med nödvändiga attributdata. Vektoriseringen 
görs med V-track, ett halvautomatisk! vektoriseringsprogram, se vidare avsnittet Kartan som 
grund till databasen på sid 17.

En databas är inte givet neutral i sin uppbyggnad — tvärtom är den alltid formad av den miljö 
där den har sitt upphov. Präglingen har oftast skett omedvetet. Alla som försöker använda 
befintliga baser finner att de är mer präglade av sitt upphov än väntat. Det krävs alltså en 
problemanalys för att bygga databaser som inte bara har en dagsaktuell tillämpning. Syftet med 
databasen bör vara klart vid bearbetningen av de historiska kartorna. Vilka frågor är, eller 
kommer att vara, intressanta att ställa? Frågan om vilken tematisk upplösning som kommer att 
bli intressant i framtiden påverkar utformningen av datamodellen. Vilka data från den historiska 
kartan skall göras tillgängliga för analyser i GIS. Hur skall data struktureras?

Arbetet med datamodellen och objektkatalogen för kartdatabasen/Kart-GIS har fått ske utifrån 
antagna användningar och behov. Datamodellen är uppbyggd i flera skikt

• administrativ indelning
• markslag och markanvändning
• hydrografi
• bebyggelse
• anläggningar
• kommunikationer

• diverse

Modellen möjliggör anpassning till olika vektorbaserade GIS-programvaror.

Objekten i databasen skall i huvudsak bestå av kartans begrepp. På ett sätt är uppgiften enkel — 
kartan är redan standardiserad. Samtidigt är dess tillkomsttid så lång och de företeelser som den 
återspeglar så skiftande att vissa objekt måste konstrueras för att möjliggöra nationella 
sammanställningar. För att gruppera vissa objekt som ur kulturhistorisk synpunkt hör samman 
har vissa övergripande objekt konstruerats.

För att man skall kunna använda en rikstäckande databas måste alltså samma klassificering av 
objekten ha tillämpats över landet. Denna klassificerings omfattning i lokala varianter skall 
fastläggas i objektkatalogen. För att inte förvanska den tidsenliga information i markslagsbe- 
nämningar och bebyggelse som finns i de enskilda kartorna har datamodellen utformats med ty
per som återger kartbegrepp, karttexter eller tolkade begrepp under objekten.

Principen har varit att varken tolka eller aggregera kartans information. Helt konsekvent har 
principen dock ej tillämpats.

Objektsbildningar som är alltför tidsbundna till ett aktuellt ämne bör undvikas. Genom objekts
bildning förstör man information som kanske behövs för att sätta samman nya objekt utifrån 
andra kriterier. Hur dessa kriterier kommer att se ut i framtiden är omöjligt att förutsäga. 
Tolkningsproblem kan uppstå om man vill ha en finare klassindelning. Det är för övrigt olyck
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ligt att redan på excerperingsstadiet tvingas till tolkningar. Ett stort undantag från denna linje 
har gjorts för att skapa objektet skog.

Objekten sorteras till de skikt dit de hänför sig. I vissa fall måste objekt från två skikt kombine
ras för att erhålla önskad information. För att se utbredningen av en industritomt och vilken typ 
av verksamhet som bedrivs där kombineras skiktet Markslag ock markanvändning med skiktet 
Anläggningar.
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Målbeskrivning

Mål med Kart-GIS

Det övergripande målet för ett geografiskt informationssystem (Kart-GIS) för småskaliga kartor 
är att göra denna information om historisk markanvändning tillgänglig för användning och 
bearbetning. Detta är en förutsättning för att:

• kunna göra jämförelser mellan historisk markanvändning och aktuell markanvändning över 
större områden och regioner med avsikten att kunna avgöra var äldre markanvändning och 
bebyggelse finns bevarad

• kunna koppla gårdagens markanvändning till dagens natur- och kulturvärden

• ge en grund för miljöövervakning av landskapet

Realiseringen av ett Kart-GIS bidrar även till att:

• öka kunskapen om äldre tiders landskap och markanvändning

• öka förståelsen av varför landskapet ser ut som det gör

• ge förutsättningar för att vårda/ta hand om landskapet

• öka teknisk kompetens hos berörda intressenter

Mål med handboken

• Standardisera och strukturera begrepp i kartmaterialet

• Skapa en neutral informationsstruktur för kartornas grundinformation med minsta möjliga 
tolkning eller förädling av innehållet

• Hitta en miniminivå som motsvarar tänkbara intressenters behov ställt mot kartmaterialets 
kvalitet, kostnader för datainsamling, tekniska begränsningar m.m.
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Datafångst
Datainsamlingen är en resurskrävande process som tar lång tid och kräver goda kunskaper om 
materialet. Datafångsten skall genomföras, praktiskt och tekniskt, på ett så effektivt och för 
kartorna skonsamt sätt som möjligt. Samtidigt måste man även ta ställning till hur kartorna skall 
tolkas för att på bästa möjliga sätt få in så mycket information som möjligt i den standard som 
satts i datamodellen (se avsnittet Kartan som grund till databasen, sid 17).

Digitalisering

Häradskartornas koncept har lästs in på Segersta Telestuga AB under ledning av LMV. Inläs
ningen ger en digital bild, eller rasterbild, utan någon identifiering av objekten i bilden. För att 
kunna skapa ett vektorbaserat GIS måste rasterbilden vektoriseras och ytor, linjer och punkter 
kodas samt topologi bildas.

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 1213141516
Kolumn

Ay

1 4 8 12
■>

x

I rasterbilden lagras värdet för varje bildelement (pixel eller ”ruta”). I vektorbilden finns i stället 
koordinatvärden för brytpunkter eller t ex en cirkels medelpunkt och radie.

Vektoriseringen kan ske på olika sätt. Man kan läsa in originalet och sedan fortsätta med 
halvautomatisk vektorisering, skärm digitalisera med rasterbilden som bakgrund, bordsdig- 
italisera direkt från originalet, eller manuellt rita underlag för inläsning och automatvektori- 
sering. Eftersom de historiska kartorna är ömtåliga och hanteringen av dem bör minimeras, är 
bordsdigitalisering direkt från originalet inte att rekomendera. Att rita digitaliseringsunderlaget 
manuellt är både tidsödande och kräver ett noggrant val av ritmateriel för att den därpå följande 
vektoriseringen skall bli så bra som möjligt. Även med ett perfekt digitaliseringsunderlag uppstår 
dock vid automatvektorisering en hel del fel som måste rättas till i efterhand, vilket ger

1 Topologi är ett matematiskt begrepp som beskriver objekts placering i förhållande till omkring
liggande objekt. Med topologi i GIS-sammanhang menas alltså att det finns ett rumsligt samband 
mellan punkter och linjer, vilket ger ett sammanhängande skikt, till skillnad från en samling lösa linjer 
och punkter utan inbördes relation (spaghettidata).
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merarbete jämfört med övriga metoder. Flertalet linjer och punkter liksom alla ytor måste 
kodsättas manuellt i efterhand, till skillnad från övriga två metoder där merparten av 
kodsättningen kan göras i samband med vektorisering. Dessutom krävs att man har tillgång till 
originalakterna, i det här fallet konceptet till häradskartan, vilket kan innebära långa transporter 
och ökat slitage av kartan. Man inför även en felkälla som ligger i den ritade linjens bredd, 
vilket man undgår vid digitalisering direkt mot ett inläst underlag. Att arbeta direkt mot en 
inläst bild på skärmen ger möjlighet att tillfälligt förstora kartbilden, vilket underlättar vid 
tolkning och avbildning av små ytor eller objekt. Metoden innebär även färre arbetsmoment än 
att rita digitaliseringsunderlag manuellt eftersom man går direkt från den inlästa häradskartan 
till en vektoriserad bild utan att ta omvägen över pappersritningar, vilket minskar felkällorna. 
Jämfört med halvautomatisk vektorisering är skärmdigitalisering en tidskrävande process 
eftersom operatören manuellt måste följa varje linje och sätta brytpunkter. Sammanfattningsvis 
innebär halvautomatisk vektorisering av en inläst färgbild snabbare datafångst och bättre kvalitet 
i slutprodukten än de övriga här nämnda metoderna.

De häradskartor som används inom LiM- och Kart-GIS-projekten vektoriseras halvautomatiskt 
av Kiruna kartcentral som använder programvaran V-track. V-track är ett operatörsstyrt 
linjeföljningssystem som arbetar direkt mot den inlästa färgbilden. Operatören bestämmer 
vilken kod en linje skall ha och anger var linjen börjar. Systemet fungerar på så sätt att en 
markör sedan följer rasterlinjen tills den kommer till en punkt där den inte vet vart den skall ta 
vägen, exempelvis där flera linjer korsar varandra, då operatören får välja vilken linje som skall 
följas. Små ytor och objekt innebär inga problem för V-track eftersom den digitalt ritade linjen 
har en försumbar bredd och operatören kan förstora det aktuella området på skärmen, där man 
vid manuell ritning är begränsad till en enhetlig skala för hela kartbladet.

Tolkning och kodning

Nästa steg i datafångsten är kodsättning av objekten i kartan, vilket sker efter datamodellens 
kodlista. Om man väljer att vektorisera kartan direkt från den inlästa bilden, antingen halvau
tomatiskt eller manuellt, kan en stor del av kodningen göras i samband med vektoriseringen. 
Ytor, linjer och punkter kodas i huvudsak enligt kartbegreppen och de texter som finns i kartan, 
se vidare avsnittet Objektkatalog, sid 34.

Häradskartorna är förhållandevis enkla att tolka eftersom de är standardiserade, men vissa vari
ationer mellan de handritade koncepten, ibland till och med inom ett kartblad, kan förekomma 
på grund av skiftande ritmanér inom de föreskrivna normerna. Kartbladen kan också ha åldrats 
på olika sätt, vilket ökar olikheterna mellan dem. En av fördelarna med att använda koncepten i 
stället för de tryckta kartorna vid datafångsten är att koncepten är i en större skala än de tryckta 
kartorna, 1:20 000 i stället för 1:50 000. Koncepten är även mer obearbetade än de tryckta kar
torna, som kan ha genomgått vissa generaliseringar och därmed förlorat en del information. 
Trädtecken finns till exempel i alla koncept, men endast i en del av de tryckta kartorna. Den 
tryckta kartan kan däremot med fördel användas som jämförelsematerial och som stöd vid 
tolkningen där konceptet är slitet eller blekt, har en inkonsekvent färgsättning eller där objekten 
framträder otydligt.

En del objekt är svårare att tolka än andra. Linjer kan vara svåra att identifiera och följa när 
flera löper längs med varandra. Det kan vara svårt att se deras sträckning, och objektens färger 
är ibland sammanblandade. Då två eller flera linjer sammanfaller måste även en prioritering



Datafångst 13

göras angående vilken kod linjen skall få. Det innebär här att en linje som i kartan anger både 
hemmans- och sockengräns i Kart-GIS-databasen får koden sockengräns (se Administrativ 
indelning, sid 22. Även ytor är ibland svåra att identifiera med ledning av deras färgsättning. 
Detta gäller speciellt mindre åkrar som kan vara ljust gula eller helt vita, och som därmed lätt 
kan förväxlas med objektet övrig mark.

Beskrivningen till kartan har använts som stöd vid tolkning av bebyggelsetyp och texter i kartan. 
I de fall då det är svårt att skilja på större och mindre agrar bebyggelse kan man få viss väg
ledning av beskrivningen, där typ och antal av agrar bebyggelse inom varje hemman anges. 
Framför allt har beskrivningen använts för att kontrollera hemmansnamnen. Då beskrivningen 
redovisar bebyggelse hemmansvis får man ta hjälp av annat källmaterial för att tolka övriga en
skilda bebyggelseenheters namn.

Teckenförklaringar på kartbladen redovisar och förklarar tecken och benämningar. Här finns 
ytterligare en källa till variation eftersom teckenförklaringarna inte är generella för länets hela 
kartserie utan bara redovisar vad respektive blad täcker in. Det kan dock vara till hjälp. Saknar 
kartbladets förklaring till exempel ”Dragontorp” betyder det att inget sådant finns i 
kartområdet.

Till vissa byggnader, såsom skolhus, förekommer förklarande text i kartan. Av rent kartogra
fiska skäl är texten ibland skriven så att det kan vara osäkert vilket objekt en text hänvisar till, 
exempelvis då texten står vid en klunga byggnader. I dessa fall har man valt att ändå markera ett 
av objekten så att det ungefärliga läget blir dokumenterat och kan undersökas närmare vid till
fälle. När ett namn står vid en klunga byggnader har det antagits att alla omfattas av samma 
namn, även när byggnaderna överskrider fastighetsgränser. På samma sätt har det antagits att en 
grupp öar omfattas av samman namn. Om ett objekts typ eller namn har tolkats och därmed är 
behäftat med osäkerhet, anges detta i databasen med en särskild kod.

Tolkning av skog

Skog förekommer inte i kartan som ett kartbegrepp. Vi anser dock att det är så viktigt att sko
gen finns med att den bör tolkas fram. Det är också intressant med differentiering mellan barr-, 
löv-, och blandskog. Den definition på olika typer av skog som finns i Gunnar Almgrens 
”Lövskog. Björk, asp och al i skogsbruk och naturvård”, Jönköping 1990 har använts:

Barrskog: minst 65% barrträd 
Lövskog: minst 65% lövträd 
Blandskog: 35-65% lövträd

Denna definition kan givetvis inte fullt ut tillämpas vid tolkning av häradskartorna men den kan 
verka som riktlinje.
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Lövskog
Barrskog
Blandskog

Skogens utbredning kan i koncepten till häradskartan tolkas fram genom att man kombinerar 
kartbegreppet ”Övrig mark” med de där förekommande löv- och barrskogssymbolerna. Med 
detta följer antagandet att skogssymbolerna är utplacerade på kartan med syftet att en betraktare 
skall kunna få en visuell uppfattning av skogens sammansättning, det vill säga att man på kartan 
skall kunna uppfatta var det finns barr-, löv- respektive blandskog. Skogssymbolerna är 
emellertid inte jämnt utplacerade. På övrig mark, som för övrigt täcks av skogssymboler, 
förekommer ytor utan symboler. Även det omvända förhållandet förekommer, det vill säga att 
en yta huvudsakligen utgörs av övrig mark, med endast ett fåtal skogssymboler. Även detta, 
menar vi, återspeglar verkligheten på så sätt att det är en markering av att det kring eller i 
skogsområden förekommer någon annan typ av mark, trots att det inte finnns någon reell 
avgränsning av de olika markslagen. Erfarenhetsmässigt vet vi att det till exempel kan vara 
skogsbeten, alvarsmarker eller hällmarker. Det är därför önskvärt att områden av övrig mark 
avgränsas från skogsmark.

Definitionen av skogens karaktär är i hög grad avhängig definitionsytans storlek. Är ytorna för 
små, resulterar det i ett stort antal mindre skogsenheter, med växlande definitioner. Avgräns- 
ningarna för övrig mark blir då också mycket frekventa och visar på öppna marker, där ögat 
inte alls uppfattar sådana. Å andra sidan innebär för stora ytor att man inte fångar upp den 
mindre frekventa skogstypen, vanligen lövskogen, utan allting blir barr- eller blandskog. Områ
den med övrig mark blir då ej heller urskiljbara.

För att kunna göra lämpliga avgränsningar har, i exemplet Rytterne, skogen tolkats enligt två 
olika principer.

1. Övrig mark med trädsymboler belägen inom en hundra meters zon från odlingsmark tolkas 
som skog, differentierad enligt normer för barr-, bland- och lövskog som beskrivits ovan. 
Definitionsytan är två hektar. För att särskilja övrig mark inom denna hundrameters zon 
skall ytan bestå av minst två hektar utan trädsymboler.

2. Skog belägen inom hundra meter från odlingsmark. Definitionsytan är fem hektar. Övrig 
mark utgörs av minst tre hektar utan trädsymboler.
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Områden som är mindre än fem hektar, eller smalare än tvåhundra meter, behandlas som en 
definitionsyta.

Det har visat sig vara svårt att hitta en tolkningsmodell som passar för hela Sverige. Olika 
lantmätare har haft olika sätt att redovisa skog och övrig mark. I län med mindre skogsområden 
förekommer trädsymbolerna tätare, än i sådana med större skogsområden. Den modell som 
används för en viss socken kan därför inte direkt appliceras på andra områden.

Vektorisering och tolkning i Rytterne

Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Lantmäteriverket arbetat med testområdet Rytterne. 
LMV har läst in koncepten till häradskartan, vektoriserat och kodsatt de av RAÄ manuellt ritade 
digitaliseringsunderlagen, samt transformerat kartan till rikets nät. För de senare kartorna har 
man frångått denna metod och i stället försökt effektivisera och automatisera datafångsten så 
mycket som möjligt.

Beskrivningen till kartan användes för att kontrollera typ av bebyggelse, text i kartan samt fram
för allt för att kontrollera hemmansnamnen. Eftersom beskrivningen över Rytterne redovisar 
bebyggelsen hemmansvis har den inte varit till någon hjälp vid tolkningen av enskilda byggna
ders namn och inga ytterligare studier av annat källmaterial har gjorts. När ett namn står vid en 
klunga byggnader har det antagits att alla omfattas av samma namn. På samma sätt har det an
tagits att en grupp öar omfattas av samma namn. I Svånö och Horn hemman är skolhusen be
lägna intill andra byggnader och texten ”skolhus” är så placerad att man inte med säkerhet kan 
veta vilken byggnad som avses (se bild på sid 21). Det ungefärliga läget har dokumenterats och 
kan undersökas närmare om så önskas.

Det är viktigt att alla ytor är slutna. I Rytterne upphör hemmansgränsernas markering en bit ut i 
Mälaren. Här har det gjorts en tolkning och gränserna har dragits ut så att de tillsammans med 
sockengränsen bildar en yta.
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Som tidigare nämnts delades koncepten till häradskartan in i kartblad efter fältmätningar. Under 
arbetet med Rytterne socken konstaterades det att det saknas en yta mellan några av kartbladen. 
Detta kan förmodas ha inträffat vid tillskärningen av kartan. Mellan de olika bladen saknas det i 
Rytterne upp till 1 cm (200 m på marken). Det innebär att kartbladen inte riktigt passar ihop. 
Objekt som har sin utbredning över två kartblad kan därför få en konstruerad form just i 
skarven, och de ytor som byter karaktär i en skarv får en tvärt avbruten begränsning som inte 
återger de verkliga förhållandena. Till exempel kan en trädgård börja på ett kartblad, men på 
intilliggande blad finns en åker. Mindre objekt kan också ha fallit bort helt och hållet när kartan 
skars. Inga tolkningar eller vidare efterforskningar har dock gjorts för att kontrollera objekten, 
förutom i fråga om bebyggelsen. Med hjälp av beskrivningen till kartan kunde det konstateras 
att en bebyggelseenhet saknades, Vikhus säteri, vars ungefärliga läge då markerades.

Huvudbyggnaden i Vikhus säteri har fallit bort i skarven mellan två kartblad.
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Kartan som grund till databasen

Förutsättningen för databasen i Kart-GIS är förlagorna till de tryckta häradskartorna, de hand
gjorda koncepten (se avsnittet De historiska kartorna på sid 5). Konceptkartorna kan i princip 
sägas vara en viss mängd information som presenteras grafiskt. Objekt i verkligheten, till 
exempel ett vattendrag, en åker eller en järnvägsstation, har generaliserats och märkts ut på 
kartbladet med formaliserade tecken. För att kunna göra en användbar digitalisering av denna 
karta och sedan tolka databasen, måste kartans generaliseringar och formaliserade tecken vara 
utredda. Med andra ord, kartans relation till verklighetens landskap måste stå klar. I avsnittet 
De historiska kartorna påpekas att databasen inte kan bli neutral i sin uppbyggnad, den präglas 
alltid av sin upphovssituation. Detta gäller sannolikt i ännu högre grad konceptkartorna och de 
tryckta häradskartorna. Ett stort problem med dessa är dock att många av företeelserna som 
markeras, även sådana ur det dagliga livet, är främmande för oss idag. För att få grepp om 
kartans kontext krävs således dåtida källmaterial och analyser som behandlar tiden i fråga.

I det följande ges exempel på information och utredande bakgrundsanalyser som är viktiga när 
man skapar en databas av historiska kartor. Här gäller det häradskartan, men för andra kartor 
kan givetvis frågorna bli annorlunda.

Häradskartornas primära syfte är att redovisa ekonomiska betingelser. I den kungliga skrivelsen 
från 1859 skrivs att lantmätarna som framställde kartorna skulle arbeta med vägledning av, och 
med upplysningar från, Topografiska corpsen, Sjöfartsarkivet, General- och Provinslantmäteri- 
kontoren, enskilda lantmätare, enskilda jordägare samt tillgängliga äldre kartor. Om så krävdes 
skulle också uppmätningar och karteringar göras i fält. Särskild vikt skulle fästas vid ”de före
mål, såsom, åker, äng, skog, m.m., hwilka i ekonomiskt hänseende äro anmärkningsvärda, ...”. 
Lantmätarna fokuserade därmed de objekt och företeelser som hade störst ekonomisk betydelse. 
Vad som inte ansågs vara ekonomiskt värdefullt riskerade därför att hamna i skymundan. Ex
empel på detta är byggnaderna, i synnerhet på de äldre häradskartorna har de en avsevärt högre 
grad av generalisering än åkerytorna eller ängarna.

Det agrara samhället i historisk tid var präglat av den status gårdarnas jord hade. I huvudsak var 
all jordbruksmark indelad i krono-, skatte- och frälsemark. I princip brukades krono- och 
frälsemark av landbor som betalade avrad till jordägaren och skattemark av jordägaren själv, 
han var självägande.

Under medeltiden hade större jordägare börjat föra register, kallade jordeböcker, över sina går
dar och för svenska kronan kom det första rikstäckande registret under Gustav Vasas tid på 
1500-talet. Det var ett register över landets samtliga skattskyldiga gårdar. Skatten var betingad 
av jorden, kallad grundskatt, och i Sverige gällde den i stort sett till 1892 då den började 
avvecklas. I realiteten redovisades den dock med ett urholkat innehåll ända till 1930-talet.

De enhetsbegrepp som gällde i jordeboken var framförallt gård, hemman och lägenhet. Gård 
och hemman motsvarar varandra och avser en enda brukningsenhet av en viss storlek. Båda be
greppen hör med en viss tidsskillnad till medeltiden, men hemman kom att bli rådande i jorde- 
bokssammanhang. För att benämnas hemman krävdes att den jord hemmanet hade skulle kunna 
försörja en given mängd djur och arbetsföra människor. Bonden på en sådan gård kallades be
sutten. Man benämnde alla gårdar, oberoende av jordnatur, allt efter storlek i hela eller delar av 
ett hemman.
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En inte oviktig del av fastighetsregistreringen är ägorätten, att man måste kunna hävda 
besittningsrätt. Enklast gjordes detta med gränsmarkeringar, i historisk tid främst med naturliga 
märken eller av upplagda rösen. Dessa rösen kallades rör och markerade så kallade rågångar, det 
vill säga gränser. Ännu på 1800-talet benämns hemman som ligger på säterimark eller tidigare 
hört till ett sådant som liggande inom ”rå och rör”. De ägorättsliga enheterna kallades sedan 
medeltiden skifteslag och under 1800-talet motsvarade skifteslagen i stort sett de kamerala 
enheterna.

Med publiceringen av de tryckta häradskartorna gavs en särtryckt beskrivning ut. Den listar och 
beskriver kartans utmärkta gårdar, i stort sett motsvarar den jordeboken. I beskrivningarna 
skulle bland annat jordnaturen föras in, hemmanets mantal och antal lägenheter på hemmanen, 
(torp, soldattorp, backstugor, kvarnar, masugnar, bruk med mera). Marktyp för marktyp skulle 
också ägornas storlek redovisas.

Med samhället i övrigt förändrades häradskartorna. Under senare delen av 1800-talet bröt in
dustrialiseringen igenom och därmed förändrades situationen för jordbruket. Stora delar av 
jordbruket inlemmades nu i marknadsekonomin och antalet självhushållande gårdar minskade, 
det vill säga fler producerade för att sälja på marknaden. Lönearbete började också tränga ut 
gamla former av arbetskraft, till exempel torpare, statare och tjänstehjon. 1870 var 71 % av 
Sveriges yrkesarbetande verksamma på landsbygden och 1930 var det 35 %. Befolkningen som 
helhet hade dessutom ökat kraftigt. Resultatet för landsbygden var i praktiken en överbefolk
ning och en ökad mängd människor utan jord. Den i och för sig växande industrinäringen för
mådde inte fullt ut att ge andra försörjningsmöjligheter, så staten tvangs öka ansträngningarna 
för att skapa möjligheter för jordlösa att få mark. En stor mängd människor emigrerade också. 
Det stod under denna period tidigt klart att exempelvis grundskatten, det militära 
indelningsverket och de många beroendeformerna i jordbrukssamhället var föråldrade och 
hämmade utvecklingen.

Skeendena avspeglas givetvis i kartorna. De minsta jordbruksenheterna och jordbruk utan egen 
jord, framförallt torpen (införda som lägenheter i kartan), blir löpande under kartornas 
framställning mer lika hemman. Torpbegreppet är sammansatt. Det har en viss regional beting
else, men överlag avser det en mindre enhet med underordnad status i förhållande till hemman, 
gård och by. Torp finns i olika former till exempel dagsverkstorp där innehavaren gör dagsverk 
åt ägaren och stattorp där innehavaren arbetar mot ersättning in natura. Torpen kunde öka i 
storlek och bli lika stora som ett hemman och en genomgående trend har varit att 
torpenheternas status och rättigheter har förbättrats. Under 1800- och 1900-talet har 
statsmakterna försökt skapa underlag för sämre bemedlade jordbrukare att erhålla jord. 
Egnahemsrörelsen är en del i dessa strävanden. Lägenhet avser ett på en äga avgränsat område, 
eller en definierad rättighet, som inte var mantalsåsatt. Den kan vara en kvarn, rätten till fiske, 
en hytta, en bostad m.m. Den vanligt förekommande termen skattlagd lägenhet avser just en 
tidigare ofri enhet, till exempel ett torp, som i stora delar fått en självägande gårds status. Vid 
tiden för de yngre häradskartorna har följaktligen skillnaden mellan hemman och torp sannolikt 
ofta varit så vag att rubriceringen hemman och lägenhet ansågs förlegad. Efter beslutet om ett 
gemensamt register för stad och landsbygd 1908, där alla fastigheter skulle ingå, oavsett om de 
var krono-, skatte- eller frälsemark, blev den gällande termen fastighet.

Kartbladens angivelser och teckenförklaringar är mer talspråkliga än beskrivningarna. Be
skrivningarna har ett juridiskt och kameralt mer korrekt språk. Förhållandet kan bland annat 
bero på att lantmätaren i sitt kartarbete delvis använde äldre kartor och uppgifter från lokalbe
folkningen. Beskrivningen däremot motsvarar och innehåller uppgifter från gällande jordebok.
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Den talspråkliga benämningen på en gårdsenhet förändras mycket långsamt efter att dess kame
rala eller ägorättsliga status förändrats.

Bortsett från att häradskartorna ändrats med tiden, innehåller kartbladen också varierande ter
minologi beroende på vad som avbildas eller beskrivs. Exempelvis representeras en enda gård på 
den tryckta häradskartan över Östergötland på följande sätt: den avgränsas med markeringar 
rubricerade ”By- och hemmansgräns”, dess bebyggelse markeras av tecken som ospecificerat 
rubriceras ”Byggnader”, och en textförkortning, utskriven ”Uh.” på kartan, vittnar om att det är 
ett utflyttat hemman, det vill säga en gård som med skiftet flyttat ut från den gemensamma 
bytomten. Ett annat av flera exempel är Värmlands läns karta som med gränstecken för en enhet 
anger ”Hemmansgräns”, och med byggnadstecken rubricerar samma enhet som ”Gård”.

Detaljskillnader kan också finnas mellan bladen inom ett läns häradskartor. Som exempel kan 
nämnas Norrbottens läns karta som på några av sina blad har termen ”By- och hemmansrå” 
istället för ”By- och hemmansgräns”. Skillnader av denna typ är förekommande och de verkar 
bland annat bero på den individuelle lantmätaren som framställt kartorna. Lantmätarna hade 
uppgiften att för häradskartan göra en lantmäteriförrättning och sannolikt finns det skillnader 
på kartan som beror på lantmätarens erfarenhet, ålder, det vill säga tidpunkt för utbildning, och 
kanske också intresse.

Följande källor och litteratur är exempel på bakgrundsmaterial:

Germundsson, T., 1993. Landsbygdens egnahem. Meddelanden från Lunds universitets geogra
fiska institutioner. Avhandlingar 117. Lund.

Hannerberg, D., 1971. Svenskt agrarsamhälle under 1200 år. Stockholm.

Jansson, U., 1993. Ekonomiska kartor 1800-1934. Stockholm.

Linde, L.G., 1852. Försök till systematisk framställning av svenska ekonomilagfarenheten.

Palm, G., 1928. Fastighetsregistrering. Svenska lantmäteriet 1628-1928. Stockholm.

Prawitz, G., 1951. Jordfrågan. Utgiven av Sveriges lantmäteriförening.

SFS 1859 No 20. Kongi. Majt:s nådiga Skrivelse till Ofwer-Direktören wid Lantmäteriet, Örebro 
angående bearbetandet af rikets ekonomiska kartverk.

SFS 1908 N:r 74. Kgl. majt. nåd. forordn, angående jordregister.

Thulin, G., 1911. Den svenska skifteslagstiftningen. Stockholm.

Wernstedt, M., 1983. Den svenska fastighetsrättens historia. Stockholm.

Både samtida källor och senare analyser är alltså nödvändiga för att skapa en databas i Kart-GIS. 
Skall man utgå ifrån andra historiska kartor, till exempel storskaliga kartor från 1600- och 
1700-talet, skifteskartor eller stadskartor, är givetvis bakgrunden en annan.
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Informationsstruktur

De småskaliga kartorna är sinsemellan ganska olika mest beroende på vid vilken tidpunkt de 
tillkommit. Avsikten med kartdatabasen är att det skall gå att göra analyser och sammanställ
ningar över större områden än vad varje enskild karta täcker in. Informationen måste därför 
struktureras för att göra detta möjligt på ett smidigt sätt.

Databasen grupperas i olika skikt efter innehåll:

• Administrativ indelning

• Markslag och markanvändning

• Hydrografi

• Bebyggelse

• Anläggningar

• Kommunikation

• Diverse

Hierarki

Inom varje skikt ordnas databasens objekt. I modellen utgörs grunden av objektsnivån som ide
alt skall motsvara kartans begrepp. Men kartorna återspeglar en verklighet som förändras och 
det medför att kartbegreppen förändras likaså. Vi har försökt att gruppera sådana föränderliga 
kartbegrepp till nya samlade objekt som avser de för databasen väsentligaste företeelserna inom 
markanvändning och bebyggelse. De finns som logiska begrepp, ibland i flera nivåer, i databa
sen.

Till exempel inom skiktet Bebyggelse har vi skapat det övergripande objektet Agrar bebyggelse s- 
om fångar in objekt med kulturhistorisk koppling till varandra. Det övergripande objektetAgnzr 
Bebyggelse är i sin tur uppdelat på bland annat Smärre agrar bebyggelse och Större agrar 
bebyggelse. Den senare gruppen innefattar bland annat kartbegreppen gård och hemman. Dessa 
kartbegrepp bildar inte egna objekt utan de finns definierade som typer av objektet Större agrar 
bebyggelse. Detta innebär att om man gör en selektering på objektet Större agrar bebyggelse, får 
man både gårdar och hemman. Om man är intresserad enbart av gårdar får man göra en 
selektering på samma objekt men med specificeringen ”typ = gård”.

Underindelning av objekten i typer görs för att inte förvanska kartans information som har ett 
stort värde eftersom den ger en tidsbunden information, som dessutom kan ha en lokal prägel. 
Typerna återger kartbegreppen eller vissa karttexter. I speciella fall är de tolkningar av flera 
karttecken tillsammans.
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Namn på övergripande objekt

Namn på objektet

Typ av geometri, samt egenskaper hos objektet, t ex
Typ = ’’Huvudbyggnad å brukningdel eller större skattlagd lägenhet”
och
Namn = ”Stenby”

Kodstrukturen

I följande presentation har datamodellen kompletterats med en föreslagen kodning. Den bygger 
på en sexställig objektkod. De tre inledande positionerna avser objekten. I förslaget har plats 
lämnats för tillkommande objekt.

Följande två positioner avser typkoden. Eftersom häradskartan inte är enhetlig kan nya typer 
tillkomma när man går igenom flera kartor. Strukturen tillåter 99 typer per objekt men om ty
perna närmar sig detta antal bör man överväga att skapa ett eller flera nya objekt.

Osäkerhet om geometri eller typ

Den sjätte positionen används för att markera att objektet är tolkat. Detta görs med siffran 9. 
Tolkningen kan gälla osäkerhet om vilket objekt som avses, till exempel vilket hus som avses i 
en klunga där texten skola inte går att säkert hänföra till en viss byggnad. Ett annat exempel är 
beståndgränser i skogen.

Om osäkerheten gäller typningen anges objektkod och 000 som typkod.
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Exempel på kodning:

' \ .

Hemmanet Stenby anges som en punkt i skiktet Bebyggelse. Den får koden 202130 med nam
nattributet Stenby.

202 avser Större agrar bebyggelse.

130 avser Huvudbyggnad, å brukningsdel eller större skattlagd lägenhet.

Kombination av två skikt

För att närmare kunna bestämma karaktären på markägande måste skikten Administrativ indel
ning och Bebyggelse kombineras. På detta sätt kan mark som till exempel tillhör säterier 
särskiljas från byar och vissa enstaka hemman.

Administrativ indelning

Skiktet Administrativ indelning i databasen är viktig för att göra det möjligt att selektera histo
riskt relevanta områden.

I systemet motsvaras den administrativa indelningen av ytor som är bildade av gränser. Såväl 
Administrativa indelningar, det vill säga ytor, som Administrativa gränser är intressanta vid olika 
tillämpningar. Gränser och ytor har därför kodats var för sig. Se modellen.

Hemmansgränserna är som regel inte fullständigt redovisade i vattenytor, de upphör en bit ut i 
vattnet. Detta gör att det krävs en tolkning. Av datatekniska skäl måste en yta alltid vara sluten. 
Hemmansgränsen dras därför ut till sockengränsen eftersom denna alltid anges i vatten.

Både i kartan och i databasen finns en hierarki som innebär att om en sockengräns sammanfaller 
med en häradsgräns kan sockengränsen i det avsnittet utelämnas. Hierarkin är Län, Härad, 
Socken och längst ned Jordregisterenhet.

Objektet Socken med ytgeometri har ett attribut som avser årtal. Detta avser det år som kartan 
upprättats. Skälet till att ta med denna uppgift är att snabbt kunna tidsbestämma även övriga
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objekt inom socknen när så är önskvärt. I bilaga 2 framgår även inom vilka år varje läns kart
serie har tillkommit.

Riksgräns Länsgräns Häradsgräns Sockengräns Gräns för jord- 
registerenhet

Linje-geometri 
Objektkod 401
Typkod XXX

Linje-geometri 
Objektkod 402
Typkod XXX

Linje-geometri 
Objektkod 403
Typkod XXX

Linje-geometri 
Objektkod 404
Typkod XXX

Linje-geometri 
Objektkod 405
Typkod XXX

Typkod: Typkod: Typkod: Typkod: Typkod:
100 Riksgräns 100 Länsgräns

110 Provinsiell läns
gräns

100 Häradsgräns
110 Tingslagsgräns 
120 Härads- och 

tingslagsgräns

100 Sockengräns
110 Provinsiell 

sockengräns

100 By- och
hemmansgräns 

110 Hemmansgräns 
120 Gräns för by, en 

staka hemman, 
skattlagda lägen
heter

130 Provinsiell gräns 
för by m.m.

140 Provinsiell
hemmansgräns

Gräns för stad Gräns för köping Gräns för muni- 
cipalsamhälle

Gräns för övrigt 
samhälle

Gräns för plan
lagt område

Linje-geometri 
Objektkod 406
Typkod XXX

Linje-geometri 
Objektkod 407
Typkod XXX

Linje-geometri 
Objektkod 408
Typkod XXX

Linje-geometri 
Objektkod 409
Typkod XXX

Linje-geometri 
Objektkod 410
Typkod XXX

Typkod: Typkod: Typkod: Typkod: Typkod:
100 Gräns för stad 100 Gräns för 

köping
100 Gräns för muni- 

cipalsamhälle
100 Gräns för villa

samhälle
100 Gräns för plan

lagt område 
inom stad, 
köping eller 
municipal- 
samhälle
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Markslag och markanvändning

Denna grupp täcker in all mark förutom den del som är täckt av vatten. Vatten återfinns inom 
gruppen hydrografi. Fokuseringen är dock på markanvändning. I de flesta fall har objekt skapats 
från motsvarande begrepp i kartan, men i vissa fall har nya objekt tillkommit som inte har 
någon motsvarighet i kartan för att bland annat kunna täcka in hela markytan, t ex tomtområde.

Ett markslag som inte finns i kartan är skog. Vi anser att det är så viktigt att det finns med i mi
niminivån att det bör tolkas fram. Se avsnittet Tolkning av skog på sid 13. I figuren nedan 
framgår hur skogsmarken illustreras i kartan. Utsnittet visar blandningen av skog vid Sundbyvik, 
och åkerholmar SSO därom, med enbart barrskog.

Övrig mark som kan antas vara betad avgränsas inte på kartan med linje och måste därmed tol
kas. Objektet får slutsiffran 9.

Simdh
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Slåttermark Åker Betesmark Skog Tomtpmråde

Ytgeometri
Objektkod 101
Typkod XXX

Namn

Ytgeometri
Objektkod 102
Typkod XXX

Namn

Ytgeometri
Objektkod 103
Typkod XXX

Namn

Ytgeometri
Objektkod 104
Typkod XXX

Namn

Ytgeometri
Objektkod 105
Typkod XXX

Namn

Typkod:
100 Äng
200 Sidvallsäng
210 Sank äng
300 Hårdvallsäng

Typkod:
100 Åker
110 Åker, huvud

sakligen använd 
som betesmark

Typkod:
100 Betesmark

Typkod: Typkod:
100 Lövskog 100 Tomt
200 Barrskog 110 Byggnadstomt
300 Blandskog 120 Industritomt

130 Planlagt delvis 
bebyggt område 

140 Trädgård
150 Tomt och träd

gård

Tätort Flygsand Övrig mark
160 Park
170 Kronopark

180 Fäbodtäkt
200 Militära 

områden
300 Kyrkogård
310 Kyrkogård och

Ytgeometri
Objektkod 106
Typkod XXX

Namn

Ytgeometri
Objektkod 107
Typkod XXX

Namn

Ytgeometri
Objektkod 108
Typkod XXX

Namn

Typkod: 
100 Tätort

Typkod:
100 Flygsand

Typkod:
100 Dagbrott 
110 Stenbrott 
120 Berg och backar 
130 Kala berg

begravningsplats 
320 Ödekyrkogård
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Hydrografi

Denna grupp täcker in vatten och sanka områden. När den kombineras med gruppen 
Markslag/Markanvändning erhålls en fullständig täckning av ytan.

Vattenpunkt Vattendrag Vattenyta Sankmark Vass

Punkt-geometri 
Objektkod 501
Typkod XXX

Namn

Linje-geometri 
Objektkod 502
Typkod XXX

Namn

Yt-geometri
Objektkod 503
Typkod XXX

Namn

Yt-geometri
Objektkod 504
Typkod XXX

Namn

Yt-g Typkod eometri 
Objektkod 505
Typkod XXX

Namn

Typkod: Typkod: Typkod: Typkod: Typkod:
100 Fors
110 Vattenfall

100 Bäck
110 Mindre kanal 
120 Dike

100 Vatten 100 Mosse
110 Myr
120 Mosse, myr och 

kärr
140 Kärr som 

betesmark

100 Vass
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Bebyggelse

Här är vår avsikt att göra det möjligt att lägga bebyggelsehistoriska aspekter på materialet. 
Tyngdpunkten ligger på bebyggelsen i det agrara landskapet. Hela samhället förändrades ju un
der 1800-talet och kartorna har tillkommit under en period när de agrara förhållandena ge
nomgick denna omvandling. För att trots detta göra det möjligt att söka ut grupper över hela 
landet har övergripande objekt skapats. De tidsbundna benämningarna finns definierade som 
typer inom dessa. Se vidare avsnittet Informationsstruktur på sid 20. Bebyggelsen och samhället 
på landsbygden under häradskartans tid tas i väsentliga delar upp i avsnittet Kartan som grund 
till databasen på sid 17.

Bebyggelseskiktet har punktgeometri. Läget utgörs av huvudbyggnadens mittpunkt. Punkterna i 
systemet kan inte alltid ange exakt läge för varje byggnad. De äldre kartorna redovisar nämligen 
inte byggnader för hemman och by, utan i stället byggnadstomten med texten till exempel 3 g, 
det vill säga 3 gårdar. Man får då ange ett uppskattat läge för varje gårds bebyggelsecentrum.

Vill man se den areella utbredningen för olika bebyggelseenheter kan man kombinera med 
Markslag/markanvändning och Tomtområde eller Administrativ indelning och jordregisteren-

jdy Saru

WJG i

En illustration av bebyggelse görs med ett område på Östgötaslätten invid Fivelstads kyrka på 
1870-talet. Här anges bland annat de med laga skifte utflyttade enheterna med den på kartan ut
skrivna förkortningen Ut fl.G.
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Agrar bebyggelse

Smärre agrar Större agrar Boställe Slott och Fäbod
bebyggelse bebyggelse herrgård

Punktgeometri Punktgeometri Punktgeometri Punktgeometri Punktgeometri
Objektkod 201 Objektkod 202 Objektkod 203 Objektkod 204 Objektkod 205
Typkod XXX Typkod XXX Typkod XXX Typkod XXX Typkod XXX

Namn Namn Namn Namn Namn

Typkod: Typkod: Typkod: Typkod: Typkod:
100 Backstuga och 100 Gård 100 Prästgård 100 slott 100 Fäbod

stattorp 110 Utflyttad gård 110 Prästgård 200 Större herrgård
110 Skattlagd 120 Hemmans- (Pastors- 210 Mindre herrgård

lägenhet åbyggnad expidition) 220 Boningshus i
120 Torp 130 Huvudbyggnad, 120 Komminister- verkliga formen
130 Boningshus, hu- å brukningsdel bostad 230 Hus (verklig

vudbyggnad å eller större 130 Kyrkoherde- form att hänföra
jordbruks- skattlagd bostad till annan
lägenhet lägenhet 140 Indelnings- kategori

140 Boningshus, 140 Boningshus, verkets boställe
bostadslägenhet huvudbyggnad å
utan jordbruk brukningsdel

150 Torp, annan 150 Utflyttat
lägenhet (även 
viillä) eller 
backstuga

hemman Ospecificerad agrar 
bebyggelse

(boningshus)
160 Torp och 

lägenhet
170 Jordtorp
300 Indelningstorp

Punktgeometri 
Objektkod 201
Typkod XXX

Namn

310 Soldattorp
320 Båtsmanstorp
330 Dragontorp
340 Husartorp

Typkod:
100 Agrar bebyggelse

Kyrkobyggnader Tingshus Kommunika
tionsbyggnad

Övrig officiell 
byggnad

Övrig bebyggelse

Punktgeometri
Objektkod 210
Typkod XXX

Namn

Punktgeometri 
Objektkod 211
Typkod XXX

Namn

Punktgeometri 
Objektkod 212
Typkod XXX

Namn

Punktgeometri 
Objektkod 213
Typkod XXX

Namn

Punktgeometri 
Objektkod 214
Typkod XXX

Namn

Typkod: Typkod:
100 Kyrka 100 Tingshus
110 Moderkyrka 
120 Moderkyrka 

eller enda kyrka 
i pastoratet 

500 Annexkyrka 
600 Annan kyrka 

eller kapell 
700 Kyrkoruin

Typkod:
100 Järnvägsstations 

huvudbyggnad 
110 Station 
120 Banvaktsstuga 
200 Postkontor 
210 Posztanstalt 
300 Gästgivaregård 
310 Gästgivaregård 

med skjuts
station

Typkod:
100 Skolhus 
110 Ålderdomshem 
120 Fattiggård

Typkod:
100 Hotell 
110 Varmbadhus
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Anläggningar

Kartorna redovisar anläggningar för vissa verksamheter, framför allt utanför tätorterna. Hä- 
radskartan anger bara vissa anläggningar, det är dock inte utrett om man vid framställningen av 
kartan varit systematisk i denna fråga.

I databasens gruppering har anläggningarnas verksamhet fokuserats. Endast punkt- och linjege
ometri tillämpas.

Anläggningar representeras huvudsakligen av punkter i databasen. För att se en anläggnings ut
bredning kan punkten kombineras med markanvändning, till exempel Tomtområde eller In
dustritomt.

Antalet typer kan öka eftersom vi inte har gått igenom häradskartans alla kartblad.

losKoUnen

GY*

Anläggningen Tegelbruk, har ett stort antal byggnader på tomten. I databasen representeras det 
av en punkt. Utbredningen framgår vid kombination med objektet ”Industritomt”.
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Gruva Järnverk och 
dylikt

Såg och 
brädgård

Kvarn Sjöfart

Punktgeometri 
Objektkod 601
Typkod XXX

Namn

Punktgeometri 
Objektkod 602
Typkod XXX

Namn

Punktgeometri 
Objektkod 603
Typkod XXX

Namn

Punktgeometri 
Objektkod 604
Typkod XXX

Namn

Punktgeometri 
Objektkod 605
Typkod XXX

Namn

Typkod: Typkod: Typkod: Typkod: Typkod:
100 Järngruva 100 Järnverk 100 Såg 100 Vattenkvarn 100 Brygga
110 Koppargruva 110 Masugn 110 Sågverk 110 Väderkvarn 110 Hamn
120 Zinkgruva 120 Stångjärns- 120 Vädersåg 120 Ångkvarn 120 Ångbåtsstation
130 Silvergruva hammare 130 Vattensåg 130 Lastageplats
140 Stenkolsgruva 130 Manufaktur- 140 Ångsåg 140 Ankarplats

hammare 150 Brädgård 150 Fyr
140 Stångjärnsbruk 160 Båk
150 Stångjärns- och 170 Sluss

manufaktur- 180 Varv
smideshammare

Övriga anläggningar

Militär
anläggning

1

Övrig punkt Övrig linje

Punktgeometri Punktgeometri Linjegeometri
Objektkod 606 Objektkod 610 Objektkod 611
Typkod XXX Typkod XXX Typkod XXX

Namn
1

Namn Namn
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Kommunikation

Under den period som kartorna har tillkommit har också stora förändringar skett inom kom
munikationsväsendet.

Ambitionsnivån har vartit att databasen skall ge en allmän orientering om kommunikations
strukturen. Vi eftersträvar därför att vägnätet skall hänga ihop. Detta medför att avbrott i vägen 
inte sker vid en bro, representerad av en punkt, däremot vid en färja som representeras av en 
linje. Detta underlättar eller möjliggör olika typer av analyser, till exempel avståndsberäkning 
mellan orter och enklare nätverksanalyser.

Om det skall vara möjligt att närmare bedriva forskningar om kommunikationerna måste en 
mer ingående studie göras av denna objektgrupp. En sådan undersökning kan leda till att objekt
strukturen ändras.
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Väg Stig Vinterväg Järnväg Kanal

Linje-geometri 
Objektkod 701
Typkod XXX

Namn

linje-geometri 
Objektkod 702
Typkod XXX

Namn

linje-geometri 
Objektkod 703
Typkod XXX

Namn

linje-geometri 
Objektkod 704
Typkod XXX

Namn

Linje-geometri 
Objektkod 705
Typkod XXX

Namn

Typkod: Typkod: Typkod: Typkod: Typkod:
100 Huvudväg 100 Gångstig 100 Vinterväg 100 Järnväg 100 kanal
110 Landsväg 110 Gångstig och 110 Normalspårig
120 Bygdeväg ridväg järnväg
130 Häradsväg 120 Gångstig och 120 Dubbelspårig
140 Bättre körväg gärdesväg järnväg
150 Försvarlig 130 Gärdesväg (normalspår)

körväg 130 Dubbelspårig
160 Lands- och järnväg

bygdeväg (smalspår)
170 Landsväg och 140 Andra järnvägar

bygdeväg 150 Smalspårig
180 Härads och järnväg

bättre körväg 160 Spårväg, rälsbana
500 Mindre väg o.d.
510 Herrgårdsväg 300 Hästbana
520 Enskild bättre 

körväg
530 Byväg och 

enskild väg 
(bättre)

540 Byväg och
enskild väg 

(sämre)
550 Sämre väg

Färjeled Bro

Linje-geometri Punkt-geometri
Objektkod 706 Objektkod 707
Typkod XXX Typkod XXX

Namn Namn

Typkod:
100 Färja 
110 Dragfärja 
120 Roddfärja

Typkod:
100 Bro 
110 Stenbro 
120 Stenbro eller 

järnbro 
130 Träbro 
140 Bro med 

genomfart 
200 Flottbro 
300 Spång
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Diverse

Namn som inte tillhör den administrativa indelningen men ändå bedöms ha ett stort intresse för 
förståelsen av markanvändningen, registreras som punkter i detta skikt. Ett exempel på sådant 
namn är Kalvholmen. Punkten läggs där texten finns på kartan.

Häck Allé Fornlämning Diverse punkter Övrig text

Linje-geometri 
Objektkod 801
Typkod XXX

Namn

Linje-geometri 
Objektkod 802
Typkod XXX

Namn

Punkt-geometri 
Objektkod 803
Typkod XXX

Namn

Punkt-geometri 
Objektkod 804
Typkod XXX

Namn

Punkt-geometri 
Objektkod 805
Typkod XXX

Namn

Typkod: Typkod: Typkod: Typkod: Typkod:
100 Häck 100 Allé 100 Fornlämning

110 Milstolpe
120 Kilometerstolpe 
130 Minnessten

100 Geodetiska 
punkter
110 Nivellerad 

höjdpunkt 
(Trigononietr. 
höj dbestämd)

120 Triangelpunkt 
130 Riksröse
200 Biologiskt 

naturminne
210 Geologiskt 

naturminne

100 Namn på öar 
110 Namn på vatten
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Objektkatalog

Objektkatalogen nedan visar huvuddragen i den begreppsapparat som använts i Kart-GIS med 
alla övergripande objekt, objekt och ett urval typer. Självklara typer har utelämnats i katalogen.

A

Agrar bebyggelse
Agrar bebyggelse är ett övergripande objekt för 
bebyggelseenheter som tillhör jordbruket. Agrar 
bebyggelse förekommer inte som begrepp i 
kartan.

Allé
Objektet allé har samma innebörd som motsva
rande kartbegrepp.

Annexkyrka
Kyrka i annexförsamling. Angående annexför
samling se moderkyrka. Objektet har samma 
innebörd som motsvarande kartbegrepp.

B

Barrskog
Med objektet barrskog avses kartbegreppet 
övrig mark med minst 65% barrträdstecken.

Betesmark
Objektet betesmark motsvarar kartans begrepp 
betesmark. Det finns bara på den yngsta kartan, 
Kristianstad län.

Blandskog
Med typen blandskog avses kartbegreppet övrig 
mark med 35-65% lövträdstecken.

Boställe
Objektet boställe är ett samlings-begrepp för de 
fastigheter som av kronan anslagits åt ämbets 
och tjänstemän. Boställena represen-teras av 
karttecken eller text och identifieras med hjälp 
av särskild beskrivning.

Bro
Objektet bro är ett samlingsbegrepp för alla 
typer av broar. En bro representeras av en 
punkt som i förekommande fall placeras mitt i 
vattendraget.

D

Diversepunkter
Olika mätpunkter samt objekt som klart

motsvarar en punkt i verkligheten samt 
biologiska och geologiska naturminnen.

F

Flygsand
Objektet flygsand motsvarar kartbegreppet 
flygsand.

Fornlämning
Objektet fornlämning har samma innebörd som 
motsvarande karttecken.

Fäbod
Med objektet fäbod avses bebyggelse som på 
kartan är utmärkt med texten fäbod.

Färjeled
Objektet färjeled omfattar alla typer av färjor. 
Färja representeras på kartan av en linje.

G
Gruva
Objektet gruva avser alla typer av gruvor. 
Gruva finns inte som kartbegrepp.
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H

Häck
Begreppet häck har samma innebörd som 
motsvarande karttecken.

Härad
Med begreppet härad avses här enbart den 
areella administrativa enhet som bildas med 
hjälp av kartbegreppet häradsgräns.

J
fo rdregisterenbet
Objektet jordregisterenhet är ett sammanfat
tande begrepp för ytor bildade av By och 
hemmansgräns, Hemmansgräns, Gräns för by, 
en-staka hemman och skattlagd lägenhet. 
Hemman som ligger inne i en by kan inte sär
skiljas.

järnverk och dylikt
Objektet järnverk och dylikt är ett samlingsbe
grepp för anläggningar som bearbetar järn och 
järnmalm. Järnverk och dylikt finns inte som 
kartbegrepp.

Järnväg
Objektet järnväg är ett samlingsbegrepp för 
järnvägar.

K

Kanal
Objektet kanal har samma innebörd som mot
svarande kartbegrepp.

Kvarn
Objektet kvarn är ett samlings-begrepp för 
kvarnar. Begreppet kvarn finns inte på kartan.

Kommunikationsbyggnad
Kommunikationsbyggnad är ett samlings
begrepp för byggnader knutna till allmänna 
färdmedel.

Kyrkobyggnad
Kyrkobyggnad är ett samlingsbe-grepp för 
kyrkor som tillhör svenska kyrkan.

Köping
Begreppet köping avser ett område med 
köpingsrättigheter.

L

Län
Begreppet län avser den yta som avgränsas av 
en länsgräns.

Lövskog
Med lövskog avses kartbegreppet övrig mark 
med minst 65% lövträdssymboler.

M

Militär anläggning
Objektet är ett sammanhållande begrepp för 
alla militära anlägg-ningar.

Municipalsamhälle
Municipalsamhälle avser ett område med 
rättigheter för en municipalort.

O

Ospecificerad agrar bebyggelse.
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S

Sankmark
Sankmark är ett sammanfattande begrepp för 
våtmark. Kan användas i kombination med 
objektet Äng i gruppen Markslag / mark
användning för att urskilja fuktig ängsmark i de 
äldre kartorna.

Sjöfart
Sjöfart används som ett samman-fattande objekt 
för de kartbegrepp som representerar anlägg
ningar som har med sjöfart att göra. Sjöfart 
finns inte som kartbegrepp.

Skog
Objektet skog finns ej som begrepp i kartan 
utan måste tolkas vid datainsamling. Som skog 
tolkas övrig mark som täcks av trädsymboler i 
viss koncentration. Skog kan ej överlappa andra 
markslag.

Slott och herrgård
Objektet slott och herrgård är ett sammanhål
lande begrepp för större jordbruksenheter med 
större betydande byggnader. Begreppet herr
gård är under kartans tillkomsttid en populär 
beteckning på en större jordegendom med 
ståndsmässig bebyggelse. I objektet ingår föl
jande begrepp från kartan: Slott, Större herr
gård, Mindre herrgård, Boningshus i verklig 
form. Det är oklart vad begreppen på kartan 
står för och innebörden har dessutom föränd
rats genom tiderna. För att till exempel tolka 
vilka herrgårdar som har varit säterier, kan 
kameralt material eller tryckta sammanställ
ningar användas, exempelvis J.E. Almqvist, 
Frälse godsen under stormaktstiden.

Slåttermark
Objektet slåttermark är ett sam-lingsbegrepp för 
olika typer av ängsmark. Slåttermark före
kommer inte som begrepp på kartan.

Smärre agrar bebyggelse
Med objektet smärre agrar be-byggelse avses i 
de äldre kartorna bebyggelseenheter på ofri 
grund. På senare kartor kan en liten jord- 
brukslägenhet avses. Smärre agrar bebyggelse

är ett samlingsbegrepp som inte har någon 
motsvarighet i kartan. Objektet täcker fastig- 
hetsbegrepp som alla står i motsätting till de 
mantalsåsatta by, hemman och gård. I härads- 
artans beskrivning som till stor del skapats av 
jordeböckerna, gäller fastighetsbegreppen 
hemman och lägenhet. Det senare hör till 
smärre agrar bebyggelse. En genomgående 
trend har varit att ofriheten lösts upp och de 
smärre enheterna i högre grad blivit själv
ägande. Det betyder att en inte helt klar gräns 
finns mellan smärre och större agrar bebyggelse. 
Vilka typer som ingår framgår av datamodellen.

Socken
Med begreppet socken avses här den borgerliga 
församlingen.

Stad
Objektet stad motsvarar kartbegreppet och av
ser ett område med stadsprivilegier.

Stig
Med stig avses alla typer av stigar.

Större agrar bebyggelse
Med objektet Större agrar bebyggelse avses be
byggelseenheter som är skattlagda. Begreppet 
finns inte på kartan. Begreppen by, hemman 
och gård avser alla en brukningsenhet av till
räcklig storlek för att betala skatt. Hemman och 
gård motsvarar varandra. Byar kan sedan lång 
tid ha olika grad av samarbete och samfällt 
ägande. Med storskifte och laga skifte 
splittrades byarna och gårdsenheterna utlokali
serades till respektive jordägor. Större agrar 
bebyggelse innefattar också skattlagd lägenhet 
vilket är en enhet som tack vare skattläggningen 
kommit att falla under Större agrar bebyggelse, 
istället för Smärre dito. Vilka typer som ingår 
framgår av datamodellen.

Såg och brädgård
Objektet såg och brädgård är ett samlingsbe
grepp för anläggningar som bearbetar och säljer 
virke. Såg och brädgård finns inte som begrepp 
på kartan.
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T

Tingsbus
Med objektet tingshus avses samma sak som 
kartbegreppet tingshus.

Tätort
Med objektet tätort avses en viss koncentration 
av bebyggelse, (ex-klusive by)

Tomtområde
Objektet tomtområde är ett sam-manhållande 
begrepp för ett antal tomtliknande områden. 
Begreppet tomtområde finns inte på kartorna. 
Avsikten med objektet är att få areell utbred
ning på vissa typer av objekten bebyggelse och 
anläggningar, vilka representeras av punkter. 
Förhållandet mellan en viss bebyggelse (punkt) 
och tillhörande tomtområde (yta) kan uppnås 
genom att kombinera de olika grupperna med 
varandra.

V

Vass
Objektet vass har här samma betydelse som 
motsvarande kartbegrepp. Vass kan överlagra 
större vattendrag och sjöar.

Vattendrag
Vattendrag är ett samlingsbegrepp för vatten
drag som på kartan är representerade av en 
linje.

Vattenpunkt
Med objektet vattenpunkt avses företeelser i 
vattendrag som re-presenteras av en punkt, till 
exem-pel fors eller vattenfall. Vattenpunkt är 
inte något kartbegrepp.

Vattenyta
Objektet vattenyta är ett sam-lingsbegrepp för 
vattendrag, sjöar och kust som i kartan är repre 
senterade av yta. Objektet har samma innebörd 
som motsvarande kartbegrepp.

Vinterväg
Objektet vinterväg har samma innebörd som 
motsvarande kartbegrepp.

Väg
Det övergripande objektet väg är ett samlings
begrepp för alla typer av körvägar. Begreppet 
finns inte på kartan.

A

Åker
Med objektet åker avses samma begrepp som på 
kartan.

Ä

Äng
Objektet äng motsvarar begreppet äng på 
kartorna. Detta omfattar alla typer av ängsmark 
i de äldre kartorna. Man har där inte gjort 
åtskillnad på de olika typerna av

ängsmark som finns i de yngre kartorna. 
Genom att kombinera med objektet sankmark 
från gruppen Hydrografi kan man utläsa om 
ängsmarken är fuktig. Jämför Sidvallsäng.
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Ö

Övrig bebyggelse
Objektet övrig bebyggelse är ett 
samlingsbegrepp för bebyggelse som inte passar 
in i någon av de andra grupperingarna.

Övrig mark
Objektet övrig mark är ett samlingsbegrepp 
främst för att göra det möjligt att täcka in all 
markyta. Övrig mark i kombination med olika 
symboler ger andra typer av ytor såsom 
sidvallsäng, lövskog med mera. Se vidare 
Administrativ indelning, sid 22.

Övriga anläggningar
Övriga anläggningar är ett sam-lingsbegrepp för 
anläggningar som inte passar in i någon av de 
andra grupperna.

Övriga officiella byggnader
Detta är ett samlingsobjekt för officiella 
byggnader som inte passar in under de andra 
objekten.

Övriga samhällen
Övriga samhällen avser sådana som inte faller 
under övriga grupper.

Övrig linje
Objektet övrig linje är ett samlingsbegrepp för 
anläggningar som bör representeras av linje.

Övrig punkt
Övrig punkt är ett samlingsbegrepp för 
anläggningar som bör representeras av en punkt 
och ej passar in under andra begrepp i gruppen.

Övrig text
Objektet övrig text är ett samlingsbegrepp som 
skapats för att fånga upp text som inte är knutet 
till ett kartbegrepp, t ex namn på öar.
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Geometrisk anpassning

Kortfattat om kartprojektioner

Eftersom jorden inte är platt utan närmast kan approximeras med en rotationsellipsoid, kan 
man som bekant aldrig framställa en plan avbildning som återger verkligheten exakt och utan 
några geometriska avvikelser. För att ändå så korrekt som möjligt återge den krökta jordytan på 
ett papper används vid kartering olika kartprojektioner. Vilken projektion som väljs beror på 
kartans skala och på vilket geografiskt område som skall karteras. En storskalig primärkarta i 
skala 1:1 000 framställs till exempel i en annan projektion än en ekonomisk karta i skala 
1:10 000. Rent praktiskt innebär detta att man inte kan förminska den storskaliga kartan i en 
kopiator och förvänta att denna geometriskt stämmer överens med den småskaliga.

Ju större yta som skall karteras, desto större blir den geometriska avvikelsen. Alltså är valet av 
projektion viktigare ju mindre kartskala man vill ha. Beroende på vilken projektion man väljer 
kan en karta kan vara ytriktig, vinkelriktig eller längdriktig:

Längdriktig (ekvidistant) projektion återger vissa linjer i en viss riktning skalenligt. Alla linjer i 
kartan kan alltså inte avbildas längdriktigt.

Ytriktig (ekvivalent) projektion innebär att en yta på kartan i dess skala är lika stor som 
motsvarande yta på jorden. Det bör observeras att ytorna däremot inte har samma form.

Vinkelriktig (konform) projektion innebär att en vinkel mellan två skärande linjer i kartan 
motsvaras av samma vinkel på referensellipsoiden.

Vinkel- och ytriktighet kan inte förenas. Däremot kan såväl vinkel- som ytriktighet förenas med 
en viss grad av längdriktighet.

Två projektioner som är aktuella vid arbetet med häradskartan och dagens ekonomiska karta är:

Spens projektion-. Detta är en konisk, vinkelriktig projektion. Med konisk projektion menas att 
jorden avbildas på en kon som sedan vecklas ut till ett plant papper. Denna användes för 
generalstabskartan, södra verket, och för de flesta av häradskartorna.

Konisk resp. transversal cylindrisk projektion
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Gauss projektion: Vinkelriktig, transversal cylinderprojektion. En cylinderprojektion är en 
projektion där man avbildar jordytan på en cylinder som omsluter jorden. Med en transversal 
cylinderprojektion menas att cylindern tangerar jordytan längs med en meridian 
(medelmeridianen). Denna projektion lämpar sig för områden som är långsträckta i nord-sydlig 
riktning. Minst projektionsfei får man närmast medelmeridianen varför Sverige, för 
lantmäterikartor och grundkartor för planändamål, är indelat i sex olika projektionssystem med 
olika medelmeridianer. För mer översiktliga kartor än dessa, till exempel ekonomiska och 
topografiska kartan, används ett enhetligt projektionssystem där medelmeridianen är 2,5 gon 
väster om Stockholms gamla observatorium. Detta innebär att man i Haparandatrakten, som 
ligger ca 350 km öster om medelmeridianen, får ett skalfel på 1,5 meter per km, vilket innebär 
ett ytfel på 30 m2 för en yta på 1 ha. Fördelen med ett enhetligt projektionssystem för de 
översiktliga kartorna är att man kan ha en enhetlig bladindelning utan att det uppstår 
passningsproblem i kartskarvarna.

Ekonomiska kartan

Geometriska skillnader mellan olika kartor beror inte bara på vilken projektion, och därmed 
vilket koordinatsystem, som väljs utan även på produktionssätt. Sedan 1940-talet har den 
ekonomiska kartan grundats på fotokartor framställda av flygbilder fotograferade från 4 600 
meters höjd. Under perioden 1937-1967 framställdes fotokartan genom en mosaik av 
flygbilder, vilket medförde stora geometriska fel vid kuperad terräng. Därefter har 
ortofotokartor, där man rektifierar och korrigerar för variationer i terrängens kupering på en 
liten del av flygbilden i taget, använts som grund. I ortofotokartorna har man i hög grad 
eliminerat de geometriska fel som beror på kuperad terräng och fått en enhetlig skala över hela 
bilden. Dessa skillnader i produktionssätt medför att kartorna avviker geometriskt från varandra 
trots att båda typerna är baserade på flygbilder och har samma projektion.

Transformationer av häradskartorna

För att kunna jämföra ett historiskt kartmaterial med ett modernt kartmaterial måste man först 
justera kartorna så att de geometriska avvikelserna mellan kartorna minimeras. För KartGIS- 
projektet har man valt att använda den digitala versionen av ekonomiska kartan (GSD-Ek) som 
geometrisk referens för det övriga kartmaterialet, och häradskartorna måste alltså anpassas till 
dessa. Häradskartorna har i princip framställts på så sätt att äldre storskaliga lantmäterikartor 
förminskades till skalan 1:20 000 med hjälp av en pantograf och sammanfogades till en 
stomkarta. I samband med detta korrigerade man för eventuell papperskrympning. Vid behov 
gjordes sedan fältmätningar för att komplettera och uppdatera materialet. Kartorna har 
geometriskt god relativ nogggrannhet mellan närliggande objekt, men dålig absolut noggrannhet 
över kartbladet som helhet. Avvikelserna varierar över ett och samma kartblad, vilket gör det i 
stort sett omöjligt att med en enkel matematisk transformation projicera om kartorna så att de 
exakt överensstämmer med exempelvis dagens ekonomiska karta.

2 Omprojicering av flygbilden till idealförhållandet där bilden antas ha exponerats med absolut rät 
kameraaxel. Med andra ord, flygplanet antas inte ha lutat åt något håll vid exponeringstillfället.
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Vid den inläsning som görs i Segersta kompenseras för papperskrympning och varje kartblad 
transformeras till sin ursprungliga storlek. Efter vektoriseringen transformeras kartorna 
ytterligare till koordinatsystemet RT90, 2,5 gon V så att de har samma koordinatsystem som 
GSD-Ek.

Efter denna första transformation återstår dock en hel del osystematiska fel beroende på 
ojämnheten i den geometriska noggrannheten över kartbladet, som tidigare nämndes. Här 
används en så kallad gummidukstransformation för att korrigera för dessa avvikelser. 
Gummidukstransformation (rubber sheeting) är en funktion som sträcker respektive trycker 
ihop kartskiktet som en gummiduk så att det passar in på ett antal givna fasta punkter, eller 
stödpunkter, som bestäms av operatören. Programvaran som har använts här är Arc/Info och det 
är inte säkert att algoritmen för gummiduksjustering är densamma i annan programvara. 
Resultatet av gummidukstransformationen är beroende av att antalet stödpunkter är tillräckligt 
många och av att de är jämnt spridda över kartan.

Åkergränser före respektive efter gummidukstransformation. Streckad linje visar åkergränser från 
GSD-Ek, heldragen linje gränser från häradskartan.

Det är viktigt att man när man väljer stödpunkter tar hjälp av det kartografiska och fotografiska 
material som finns att tillgå. Exempelvis ger en ortofotokarta i skala 1:10 000 en tydligare och 
mer detaljerad bild av landskapet än en bearbetad karta. En topografisk karta ger en känsla för 
områdets kupering och kan vara vägledande i rimlighetsbedömningen om exempelvis en 
vägsträckning har dragits om. Slutligen kan man göra stickprovskontroller ute i fält. 
Kartmaterialet är inte äldre än att ett tränat öga kan se förändringar i landskapet och bedöma 
hur mycket en åkergräns har flyttats eller hur långt från dagens väg den äldre vägen har gått.

Givetvis är inte bara antalet och spridningen av stödpunkter kritiskt för gummidukstransforma- 
tionens kvalitet. Vilka objekt som används påverkar resultatet så att felval da stödpunkter kan 
innebära att kartan deformeras. Eftersom jordbruksmarken var viktig kan man anta att åker
gränser är extra noga karterade och därför en bra riktlinje vid valet av stödpunkter. Man bör 
dock vara försiktig, eftersom gränser kan ha flyttats även om formen har bevarats. Åkerholmar 
bör vara tämligen säkra objekt i så måtto att de inte bör ha förflyttats, däremot finns det ingen 
garanti för att de är korrekt karterade. Diken kan också antas vara någorlunda oförändrade. Vä
gar är mindre lämpliga eftersom det ibland kan vara osäkert om det är mittlinjen på vägen som 
karterats och senare digitaliserats. Det är också osäkert hur exakt husens läge angivits och om
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det verkligen är samma hus trots att de verkar ha samma läge i både det historiska och i det 
nyare kartmaterialet. Här kan man dock få stöd av eventuella inventeringar av jordbruksbygg
nader där husens ålder finns angiven. På grund av att vattenståndet varierar och av osäkerheten 
vid kartering av öar och längs vattenbryn är den geometriska tillförlitligheten här osäker. Därför 
har stödpunkter längs med kustlinjer använts främst för öar där inga andra strukturer i landska
pet kunde återfinnas i de bägge tidsskikten. Viss försiktighet bör även iakttas, så att de stöd
punkter som sätts på öar inte blir för många och därmed påverkar geometrin på fastlandet allt
för mycket. En annan aspekt vid valet av stödpunkter är att de olika kartmaterialen har olika 
grader av generalisering och har karterats på olika sätt. Exempelvis ser man på landskapet på ett 
annat sätt vid kartering från flygbilder än när man står på marken, vilket kan påverka hur områ
det karteras.

Kontroll av gummidukstransformation

Gummidukstransformationen av det historiska kartskiktet är en iterativ process där man fortsät
ter att förbättra resultatet till dess att man når ett resultat som är tillräckligt bra för en viss an
vändning. På grund av osäkerheten och den skiftande noggrannheten i materialet kan man ald
rig få något övergripande kvalitetsmått på resultatet av gummidukstransformationen eller ställa 
några absoluta kvalitetskrav. Alltför många obekanta faktorer spelar in, inte minst att man inte 
säkert vet om en förändring skett i verkligheten eller inte. Fördelen med den metod som här an
vänds för att transformera de historiska kartorna är möjligheten att spåra vad som har gjorts. 
Originalmaterialet finns alltid kvar och det står användaren fritt att gå in och kontrollera, ändra 
och förbättra den gummiduksjustering som är gjord, allt efter behov eller efter att ny kunskap 
om materialet har förvärvats.

Någon form av kontroll av det gummiduksjusterade materialet måste göras för att undvika fel 
beroende på att fel stödpunkter valts. Två olika kontroller görs för att se till att häradskartan 
inte har deformerats alltför mycket vid justeringen. Det bör påpekas att dessa kontroller är rent 
tekniska och endast syftar till att hitta grova fel som gjorts vid själva gummidukstransformatio
nen. De ger ingen indikation om hur bra det faktiska resultatet är eller någon värdering av till
förlitligheten hos häradskartorna. Häradskartorna är, liksom alla andra kartor, behäftade med 
vissa rent kartografiska fel och vi gör här inga anspråk på att försöka hitta eller rätta till dessa.

1. Den ena kontrollen är en jämförelse av ytornas arealer före och efter transformationen. En 
viss arealförändring sker på grund av omskalning, men en onormalt stor förändring är en 
indikation på att någon av stödpunkterna kan vara felaktigt vald.

En yta kan dock ha blivit deformerad och ändå ha oförändrad areal, så denna metod ger en 
långt ifrån tillfredsställande kontroll av justeringen. 2

2. En andra kontroll görs därför där kartskiktet delas in i flera mindre ytor, exempelvis ett 
rutnät, och varje yta bedöms separat. Genom att använda sig av noderna (ändpunkterna på 
linjerna) i ytskiktet får man ett antal punkter i två olika skikt, före respektive efter 
transformationen, som är jämnt spridda över ytan. Dessa punkter används som stödpunkter
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vid en affin transformation1 vilket ger ett numeriskt värde för en strikt affin transformation 
av varje yta. Ett högt kvadratiskt medelfel4 efter den affina transformationen kan peka på 
en deformation av just det området.

Dessa två metoder är en bra kontroll på att man inte har förvanskat det historiska kartmaterialet 
geometriskt, men de ger som tidigare nämnts ingen egentligen indikation på hur bra själva trans
formationen eller justeringen är. Den minsta arealförändringen eller det minsta kvadratiska me
delfelet får man ju i det område där ingen förändring alls har skett vid gummidukstransforma- 
tionen och där objekten kan ha en stor geometrisk avvikelse från GSD-Ek. Man kan verifiera att 
de stödpunkter man har valt är bra, men inte om man har satt ut tillräckligt många. Eftersom 
det inte finns något facit för transformationen måste den slutgiltiga bedömningen av gummi- 
duksjusteringen bli subjektiv och grundas bland annat på operatörens historiska kunnande och 
kännedom om landskapet, både idag och vid tiden för häradskartans upprättande. Det kan vara 
svårt att bedöma om en förskjutning av exempelvis en väg eller en åkerkant beror på kartans 
geometri eller på en faktisk förändring i landskapet. Någon form av rimlighetsbedömning och 
kontroll av analysresultat bör göras när den historiska kartan jämförs med annat material, för att 
på så sätt få ännu en indikation av kvaliteten hos det transformerade materialet.

Man bör även komma ihåg att noggrannheten i slutresultatet aldrig kan bli bättre än noggrann
heten i det sämsta ingångsmaterialet. Koncepten till häradskartan framställdes, i skala 1:20 000, 
vilket innebär att ett streck som är 1 mm brett i kartan motsvarar en bredd på 20 m på marken. 
GSD-Ek framställs bland annat genom att digitalisera befintligt kartmaterial i skala 1:10 000 och 
har ett markfel på cirka ±5 m (felet varierar bland annat med vilken del av landet och vilken typ 
av objekt som avses). Skall man sedan jämföra häradskartan med ett material med ännu sämre 
noggrannhet inser man snabbt att det lämpar sig väl för översiktliga analyser som speglar 
tendenser i landskapet, men att det är mycket vanskligt att försöka dra slutsatser om detaljer 
utan ytterligare kontroller av materialet.

Den noggrannhet som eftersträvas i transformationerna av häradskartan är direkt beroende av 
noggrannheten i ursprungsmaterialet och av de analyser som är möjliga i den aktuella skalan.

Kontroll av geometrisk noggrannhet i Rytterne

Rytterne socken består av fyra kartblad som konnekterats till ett sammanhängande skikt i data
basen. I två av kartskarvarna saknades det en del, vilket man på LMV inte tog hänsyn till vid 
digitaliseringen. I stället drog man helt enkelt ihop kartbladen och bortsåg ifrån att man här 
förlorade två smala, avlånga områden. För Rytterne socken, som har en landareal på omkring 
11 000 ha, valdes till en början omkring 300 stödpunkter för gummiduks-transformationen. För 
att få dessa någorlunda jämnt spridda lades ett rutnät över kartskiktet och målsättningen var att 
ha fyra stödpunkter per km2. Eftersom vissa områden i kartan innehåller en mängd objekt som

Med en affin transformation menas en transformation där ett skikt transformeras till ett referensskikt 
genom en förändring i skala, rotation samt förflyttning i x- och y-led. Minst tre stödpunkter (punkter 
som är väl definierade i båda skikten) krävs för att transformationen skall vara genomförbar.

Det kvadratiska medelfelet är ett mått på hur väl de två skikten överensstämmer efter en 
transformation. Medelfelet beräknas med hjälp av följande formel:
s =d(( A; 2 + A, 2 + ... + 2 + An 2 ) / n ) där A är skillnaden mellan en stödpunkts koordinat i det
transformerade kartskiktet (häradskartan) och punktens koordinat i referensskiktet (GSD-Ek) och n är 
antalet stödpunkter. Vid en perfekt transformation (vilket aldrig uppnås) får man s = 0,00.
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kan användas som stödpunkter och andra områden nästan inga alls, måste avsteg från denna 
princip göras. Rytterne socken innehåller en hel del markslagsgränser som är identiska i härads- 
kartan och i GSD-EK, vilket gjorde valet av stödpunkter förhållandevis enkelt. I de områden där 
markslagsgränser inte kunde användas sattes stödpunkter i vägkorsningar eller hus och i absolut 
sista hand på kustlinjen.

För gummiduksjusteringen sattes till en början gränsvärdet på arealförändring till 10 %, men 
detta fick sedan höjas till 15% då det visade sig svårt att uppnå det för alla ytor. För mindre ytor 
accepterades en ännu större procentuell förändring med motiveringen att värdet av en förbätt
ring var marginellt i förhållande till arbetsinsatsen som krävdes för att uppnå denna förbättring.

För den affina transformationen fick det kvadratiska medelfelet per 1 km2 ruta uppgå till 15 m 
utom för de områden som innehöll öar eller kustområden där ett större medelfel accepterades.

Fältkontroll

För att få en indikation av den absoluta noggrannheten hos det transformerade kartskiktet ut
fördes en fältkontroll av RAÄs fornminnesinventering. 43 punkter i socknen undersöktes, där 
avståndet mellan två element (t ex historisk och nutida väg) mättes både i fält och i kartöver
lägget. Detta visade på ett medelfel i materialet på 10 m med ett största absoluta fel på 30 m. 
Observera att felen endast gäller i jämförelse med GSD-Ek och inte i jämförelse med objektens 
verkliga läge på marken. Efter fältkontrollen förtätades stödpunkterna från 300 till knappt 500, 
vilket förbättrade resultatet till medelfelet på 7,4 m och största absoluta fel på 20 m.

<< <

t* *

Detta kan jämföras med medelfelet före gummiduksjusteringen som var 23 m, med ett största 
absoluta fel på 47 m. De största felen uppstod i anslutning till de skarvar mellan kartblad där en 
del saknas. Försök gjordes också med att skilja på fastland och öar vid justeringen, men det gav 
ingen förbättring av resultatet. Ett medelfel på mindre än tio meter i förhållande till GSD-Ek 
kan nog anses vara fullt tillräckligt för ett kartmaterial i skala 1:20 000 som är avsett för 
översiktliga analyser tillsammans med annat översiktligt kartmaterial.

Valet av stödpunkter är subjektivt och det är svårt att få fram något egentligt kvalitetsmått på 
resultatet av gummidukstransformationen. Därför är det viktigt att både skikten innehållande 
stödpunkterna och de otransformerade kartskikten sparas i databasen så att man senare vid be-
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hov kan lägga till eller dra ifrån stödpunkter och på så sätt förbättra noggrannheten i gummi- 
dukstransformationen.

Kontroll av transformation

Fältkontroll Ryttytek t2 A, Ryttytek_t6 a2
Punkt (m) (m) (m) (m) (m)

1 a-a 0 0 0 0 0
b-b 0 9 9 9 9
c-c 0 0 0 0 0
d-d 0 4 4 6 6

2 a-a 0 5 5 5 5
b-b 0 7 7 5 5
c-c 0 0 0 0 0

3 a-a 0 0 0 0 0
b-b 0 5 5 0 0
C-C 0 2 2 4 4

4 a-a 38 34 -4 35 -3
b-b 0 8 8 12 12
c-c 0 7 7 7 7
d-d 0 9 9 5 5

5 a-a 25 25 0 26 1
b-b 25 24 -1 24 -1
c-c 12 (15) 3 (15) 3

6 a-a 15 25 10 28 13
b-b 0 0 0 0 0

7 a-a 3 18 15 7 4
b-b 10 18 8 0 -10

8 a-a 0 30 30 8 8

9 a-a 22 43 21 41 19

10 a-a 0 21 21 20 20
b-b 0 30 30 15 15

12 a-a 5 9 4 13 8
b-b 5 14 11 9 4

13 a-a 0 9 9 7 7
b-b 0 8 8 6 6

14 a-a 0 6 6 3 3
b-b 0 4 4 4 4
c-c 0 6 6 6 6
d-d 0 3 3 3 3

16 a-a 0 5 5 4 4
b-b 0 5 5 5 5

17 a-a 0 14 14 8 8
b-b 0 8 8 10 10
c-c 0 0 0 0 0

18 a-a 0 5 5 4 4
b-b 0 5 5 5 5

19 a-a 0 0 0 0 0
b-b 0 4 4 6 6
c-c 0 9 9 9 9
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Bilaga 1: Kartbegrepp
Denna lista innehåller ett urval av kartbegrepp eftersom inte samtliga kartblad genomgåtts .

A
"Allé"
Träd som står vid en väg kan ses i alla kartor 
men som särskilt tecken finns allé i följande 
kartor, tryckt häradskarta och stomkarta till hä- 
radskarta 1897-1901, 1915-1934, cirklar på 
jämna avstånd på bägge sidor om en väg.

”Andra järnvägar”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1915, tunnare linje än 
normalspårig järnväg, samt tätare mellan de 
svarta och vita segmenten.

”Arrendegräns ”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1910-1934, linje bestående av 
svarta streck.

B
”Backstuga och stattorp”

a) Tryckt häradskarta 1860-1877, byggnader 
med beskrivande text: T, Bs.

b) Stomkarta till häradskarta 1860-1877, vid 
byggnader, i vissa fall vid ekonomibyggnader 
och boningshus texten: T, Bs. En backstuga 
ligger på andras ägor och saknar eller har en 
mycket liten del jord.

”Banvaktstuga”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1877-1906, liten svart kvadrat med 
texten Bv.

”Barrskog”
a) Tryckt häradskarta 1860-1934 (ej 

Norrbottens och Västmanlands län), kryss 
bestående av tre streck.

b) Stomkarta till häradskarta 1860-1934 (ej 
Norrbottens län), kryss bestående av tre streck

”Berg och backar”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1877, schematisk markering 
med punktlinje eller med bruna skuggor.

”Betesmark”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1926-1934, yta begränsad av 
punktlinje och en grön bård.

”Biologiskt naturminne”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1926-1934, ett kantigt ”B”.

”Boningshus, bostadslägenh. utan jordbr.”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1915-1934, kvadrat med svart 
begränsning fylld med röd färg.

”Boningshus, huvudbyggnad å brukn. del”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1915-1934, rektangel med svart 
begränsning fylld med röd färg.

”Boningshus, huvudbyggnad å jordbr. lägenhet”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1915-1934, kvadrat med svart 
begränsning fylld med röd färg.

”Boningshus i verkliga formen”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1910-1934, svart begränsning fylld 
med röd färg.

”Bro med genomfart”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1934, två svarta tvärstreck på 
bron.

”Brygga”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1906, svart streck med 
tvärstreck längst ut på bryggan.

”Brädgård”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1934, fyra linjer (”brädor”) i 
kors.
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”By- och hemmansgräns”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1877, svart markering tunna 
streck med tunn röd bård. Bybegreppet har 
regionala variationer, men innebär vanligen 
flera enheter med visst samarbete och i viss mån 
gemensamma ägor. I äldre tider har det 
sannolikt också inneburit ensamliggande 
enheter. Hemman avser en besutten gård, vilket 
innebär att den efter värdering av jorden be
funnits tillräcklig för att betala skatt.

”Bygdeväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1897-1901, smal väg med brun 
vägbana begränsad av en tunn och en tjock 
svart linje.

”Byggnader”
Markerar byggnadernas fysiska utbredning. I 
vissa fall förklarade genom förkortningar, som 
beskriver torp, soldattorp, utflyttade gårdar, 
och genom ortnamn där typsnittet står för 
bebyggelsens art (otydligt);

a) Tryckt häradskarta 1860-1877, som svarta 
markeringar i byggnadernas verkliga form.

b) Stomkarta till häradskarta 1860-1877 som 
svarta markeringar i byggnadernas verkliga 
form i delar av Östergötlands och Örebro län 
särskiljs boningshus och ekonomibyggnader.

”Byggnadstomt ”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1877, grön färg ibland oklart 
avgränsad.

”Byväg och enskild väg (bättre)”

Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1926-1934, smal väg med brun 
vägbana begränsad av en svart linje och en svart 
punktlinje.

”Byväg och enskild väg (sämre)”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1926-1934, smal väg med brun 
vägbana begränsad av två svarta punktlinjer.

”Båtsmanstorp”
a) Tryckt häradskarta stomkarta till 

häradskarta 1860-1864 (Uppsala län), vid 
byggnader texten: Btp.

b) Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1890- 1897 (Älvsborgs län), vid 
symbolen för torp. Text: B.T. Se soldattorp.

”Bättre körväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1897-1925 (ej Stockholms län), 
smal väg med brun vägbana begränsad av en 
svart linje och en svart punktlinje.

D
”Dragfärja”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1883-1934 (ej Älvsborgs län), 
dubbla strecklinjer över vatten.

”Dragontorp”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1864-1870, vid byggnader texten: 
dtp. Se soldattorp.

”Dubbelspårig järnväg (normalspår)”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till härads
karta 1910-1934, linje med svarta och vita seg
ment med ett tvärstreck genom det vita 
segmentet.

”Dubbelspårig järnväg (smalspår)”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1915-1934, tunnare linje än 
dubbelspårig järnväg (normalspår), samt tätare 
mellan de svarta och vita segmenten.

E
”Elektrisk telegraflinje”
Tryckt häradskarta och stomkarta till härads
karta 1860-1864, linje med schematiska stolpar 
(punkt).

”Enskild bättre körväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till härads

karta 1901-1906, smal väg med brun vägbana 
begränsad av två tunna linjer.

”Enskild sämre körväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1906, smal väg med brun 
vägbana begränsad av två svart punktlinjer.
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F
”Fastighetsgräns”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1919 (ej Malmöhus län), 
svart streckmarkering med röd bård. Fastighet 
innebär den fasta egendomen och den främsta 
fasta egendomen i äldre tider var jorden. Jorden 
låg till grund för beskattningen.

”Flottbro”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1934, bro med schematiska 
båtar under.

”Flottningsränna ”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1934, vattendrag med 
tvärstreck längs båda kanterna.

”Flygelbyggn. eller hus ej avsett till boningshus 
(verkliga formen)”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1934, svart fylld figur.

”Flygsand”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till härads
karta 1915-1934, yta bestående av svarta 
punkter, begränsad av punktlinje.

”Fornlämning”
Tryckt häradskarta och stomkarta till härads
karta 1859-1864, 1897- 1934, ett ”run-R”.

"Fors”
Tryckt häradskarta och stomkarta till härads
karta 1901-1934, prickad sicksacklinje i vatten.

”Färja”
Tryckt häradskarta samt konceptkarta 1868— 
1880 (Norrbottens län), streckad överfart av 
vatten.

”Försvarlig körväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1883-1897, smal väg med brun 
vägbana begränsad av två tunna linjer.

G
”Geologiskt naturminne”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1926-1934, ett kantigt ”G”.

”Gräns för by, enstaka hemman och skattlagda 
lägenheter”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1919-1934, svart markering 
”streck-punkt-streck” med grön bård. För 
lägenhet, se Torp.

”Gräns för fastighet å särskilt registerupplägg” 
Tryckt häradskarta samt stomkarta till härads
karta 1919-1934, svart streckmarkering med 
grön bård.

”Gräns för köping”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1910- 1934, svart markering 
”streck-streck-punkt-punkt-streck-streck” med 
grön bård.

”Gräns för municipalsamhälle”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1910- 1934, svart markering 
”streck-streck-punkt-streckstreck” med bård 
bestående av gröna segment.

”Gräns för planlagda områden inom städer, 
köpingar och municipalsamhälle”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1915-1934, röd linje utan svart 
markering.

”Gångstig”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1877-1934, svart punktlinje.

”Gångstig och ridväg”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1868-1880 (Norrbottens län), svart 
punktlinje.

"Gångväg och gärdesväg”
Tryckt häradskarta och stomkarta 1860-1877, 
svart punktlinje.
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”Gård"
Kameral term, enstaka hemman eller hemman i 
by. Betecknar ett flertal byggnader (bostadshus 
och ekonomibyggnader).

a) Tryckta häradskarta 1877-1906 i form av 
schematisk öppen fyrkant.

b) Stomkarta häradskarta 1877-1906 
markerat med G, 2G, 3 G osv. vid bostadshus 
och ekonomibyggnader. Gårdsbegreppet är 
medeltida. Det har med tiden i främst kamerala 
sammanhang, avseende en kameral enhet, 
ersatts av termen hemman. Gårdsbegreppet har 
bestått dels ifråga om enstaka enheter, dels 
ifråga om större egendomar som herrgård, 
sätesgård, kungsgård och ladugård.

H
”Hemmansgräns”

a) Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1877-1906, svart markering tunna 
streck med tunn röd bård.

b) Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1919, svart markering 
”streck-punkt-streck” med grön bård.

”Hemmansåbyggnad”
Tryckt häradskarta samt konceptkarta till 
häradskarta 1868-1880 (Norrbottens län), svart 
fylld fyrkant.

”Herrgårdsväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1915-1925, smal väg med brun 
vägbana begränsad av två tunna streck.

”Hus (verkl. formen) att hänföra till annan 
kategori”
Annan kategori syftar på att det inte är: 
huvudbyggnad å brukningsdel eller torp. Tryckt 
häradskarta samt stomkarta till häradskarta 
1905-1911, svart begränsning fylld med röd 
färg.

”Husartorp”
a) Tryckt häradskarta 1864-1870 (Örebro 

län), vid byggnader. Text: htp.
b) Stomkarta till häradskarta 1864-1870 

(Örebro län), vid byggnader, i vissa områden 
boningshus och ekonomibyggnader. Text: htp. 
Se soldattorp.

”Gästgivargård”
Tryckt häradskarta samt konceptkarta till 
häradskarta 1868-1880 (Norrbottens län), 
cirkel krönt av schematiskt dryckesglas.

”Gästgivargård eller skjutsstation”
a) Tryckt häradskarta 1860-1934 (ej i 

Norrbottens län) cirkel krönt av schematiskt 
dryckesglas.

b) Stomkarta till häradskarta 1860-1934 (ej 
Norrbottens län), i vissa fall cirkel krönt av 
schematiskt, i andra fall med texten: 
”Gästgifarg.”.

”Huvudbyggnad å brukn. del el. större skattl. 
lägenhet”
Motsvarar ungefär begreppet gård i de äldre 
kartorna. Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1915, rektangel med svart 
begränsning fylld med röd färg.

”Hårdvallsäng”
Betecknar slåttermark på torr mark till skillnad 
från sidvallsäng och sankäng; tryckt häradskarta 
samt stomkarta till häradskarta 1901-1934, 
grönfärgad yta.

”Häck”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1905-1934, en enkel rad cirklar.

”Häradsgräns”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1915 (ej Stockholms län), 
svart markering ”streck-punkt-streck” med två 
färger på vardera sidan om gränsen (flera 
varianter finns).

”Härads och bättre körväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860- 1897, smal väg med brun 
vägbana begränsad av en tunn och en tjock 
svart linje.



50 Kart-GIS för historiska kartor

”Härads- och tingslagsgräns”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1906 svart markering 
”streck-punkt-streck” med två färger på vardera 
sidan om gränsen.

”Häradsgräns ev. gräns för stad”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1915-1934, svart markering 
”streck-punkt-punkt-punkt-streck” med två 
färger på vardera sidan.

J
”Jordtorp”

a) Tryckt häradskarta 1860 -1877, byggnader 
med beskrivande text: J, Jtp.

b) Stomkarta till häradskarta 1860-1877, 
byggnader och i vissa fall boningshus och 
ekonomibyggnader med texten: J, Jtp. Jordtorp 
är ett torp som på annans äga brukar jord.

”Järngruva”
a) Tryckt häradskarta 1860-1925 (vissa 
län saknar termen), symbolen för järn (cirkel 
med pil).
b) Tryckt häradskarta 1860 -1925 (vissa 
län saknar termen), symbolen för järn i vissa fall 
knutet till byggnader.

”Järnverk”
a) Tryckt häradskarta 1901-1925, punkt med 

hammare.
b) Stomkarta till häradskarta 1901-1925, 

punkt med hammare.

”Järnväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1864-1897, svart streck.

”Järnvägsstations huvudbyggnad”
Avser stationshuset. Tryckt häradskarta samt 
stomkarta till häradskarta 1915-1925, cirkel 
med svart begränsning fylld med röd färg.

K
”Kala berg”
Tryckt häradskarta samt konceptkarta/ 
stomkarta till häradskarta 1868-1880 
(Norrbottens och Västmanlands län), vit yta 
begränsad av punktlinje.

”Kanal”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1883-1934, vattendrag med 
”dubbla” kanter.

”Kilometerstolpe”
Tryckt häradskarta och stomkarta till härads
karta 1915-1919, ett tvärstreck över en väg.

”Koppargruva”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1867-1925, cirkel med kors under.

”Kraftledning”
Tryckt häradskarta och stomkarta till härads
karta 1905-1934, linje med schematiska stolpar 
(cirklar).

”Kyrkogård och begravningsplats”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1934, grön yta med stående 
kors, gravvårdar.

”Kärr som betesmark”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1926-1934, yta begränsad av 
punktlinje med grön bård, betående av tunna 
parallella bruna linjer.
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L
”Landsväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1901, bred väg med brun 
vägbana begränsad av en tunn och en bred svart 
linje.

”Landsväg el. bygdeväg (enl. lag indelt väg)” 
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1915-1925, bred väg med brun 
vägbana begränsad av en tunn och en tjock 
svart linje.

”Landsväg och by de v äg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1915, 1926-1934, bred väg 
med brun vägbana begränsad av en tunn och en 
tjock svart linje.

”Luftbana”
Linbana främst för malmtransport. Tryckt 
häradskarta samt stomkarta till häradskarta 
1905-1934, linje med tvärstreck på ena sidan.

”Länsgräns”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1934, svart markering 
”streck-kryss-streck” med två färger, en på 
vardera sida om gränsen (flera olika 
färgkombinationer finns).

”Lövskog”
a) Tryckt häradskarta 1860-1934 (ej 

Norrbottens och Västmanlands län), som en 
cirkel eller lätt oval form.

b) Stomkarta till häradskarta 1860-1934 (ej 
Norrbottens län), som en cirkel eller lätt oval 
form.

M
”Manufakturhammare”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1867-1895 (Värmlands län), punkt 
med två hammare.

”Masugn”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1877, litet hus eller ”hytta” 
med schematisk rök från taket.

”Milstolpe”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1860-1877, 1919-1934, ett streck 
tvärs över en väg.

”Mindre herrgård”
a) Tryckt häradskarta 1877-1906, schematisk 

plan över byggnad med smala flyglar.
b) Stomkarta till häradskarta 1877-1906, kan 

vanligen ej urskiljas, boningshus och ekonomi
byggnader i deras verkliga form.

”Mosse”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1897-1906, tunna östvästliga 
parallella bruna linjer, begränsade av en 
punktlinje.

”Mosse, myr och kärr”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1934, tunna östvästliga 
ljusbruna parallella linjer, begränsade av en 
punktlinje.

”Mosse och kärr”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1897, tunna östvästliga 
parallella svarta linjer, begränsade av en 
punktlinje.

”Myra”
Tryckt häradskarta och konceptkarta till 
häradskarta 1868-80 (Norrbottens län), tunna 
östvästliga parallella svarta linjer, begränsade av 
en punktlinje.

N
”Normalspårig järnväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1934, linje med svarta och 
vita segment.
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P
"Park"
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1934, grön yta genomkorsad 
av smala vägar ofta många skogstecken i ytan.

”Postanstalt”
a) Tryckt häradskarta 1897—1915, posthorn.
b) Stomkarta till häradskarta 1897-1915, 

posthorn eller vid byggnader texten: 
postkontor.

"Postkontor”
a) Tryckt häradskarta 1868 -1880 

(Norrbottens län), posthorn.
b) Konceptkarta till häradskarta 1868-1880, 

(Norrbottens län), posthorn.

"Prästgård”
a) Tryckt häradskarta 1860-1877, text vid 

byggnader.
b) Tryckt häradskarta 1877-1915, överkorsad 

ring.
c) Stomkarta till häradskarta 1860- 1877, text 

vid byggnader.
d) Stomkarta till häradskarta 1877-1915, text 

vid byggnader, i vissa fall ring med kors över.

"Prästgård (pastorsexpedition)”
a) Tryckt häradskarta 1915-1934, överkorsad 

ring.
b) Stomkarta till häradskarta 1915-1934, 

vanligen hus med texten: ”komministerbostad” 
eller liknande.

R
"Riksgräns” "Roddfärja”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till Tryckt häradskarta samt stomkarta till
häradskarta 1901-1906, svart markering med häradskarta 1883-1934 (ej Älvsborgs län),
kryss efter varandra. enkla brutna streck över vatten.

”Riksröse”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901- 1906, 1915-1925, cirkel 
med punkt i centrum.

S
”Sank äng”
Betecknar slåttermark, fuktig och sank; tryckt 
häradskarta samt stomkarta till häradskarta 
1897-1901, grön yta med svarta tunna 
parallella streck.

"Sidvallsäng”
Betecknar slåttermark, fuktig och sank;

a) Tryckt häradskarta yta med tunna gröna 
parallella streck 1901-1934.

b) Stomkarta till häradskarta 1901-1934, 
grön yta med parallella svarta streck.

”Silvergruva”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1867-1925, tecken i form av en 
halvmåne.

”Skattlagd lägenhet”
a) Tryckt häradskarta 1877-1906, tecknet för 

gård. Text: SL.
b) Stomkarta till häradskarta 1877-1906, vid 

byggnader Text: SL. Se torp.

”Skiftes- och avsöndringsgräns”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1919-1934, svart streckmarkering 
med röd bård.

”Skifteslinje”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1910-1915, svart streckmarkering 
med röd bård.
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”Slott”
a) Tryckt häradskarta 1901-1906, schematisk 

plan av byggnad med torn.
b) Stomkarta till häradskarta 1901-1906, kan 

vanligen ej urskiljas, boningshus och ekonomi
byggnader i deras verkliga form.

”Sluss”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1883-1934, vinkel på kanal.

"Smalspårig järnväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1915-1934. Tunn linje med täta 
svarta/vita segment är normalspårig järnväg.

”Sockengräns”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1934 varierande utformning 
vanligen svart markering med bred röd bård.

”Soldattorp”
Avser i vissa fall samtliga indelningstorp i andra 
fall särskiljs husartorp, dragontorp, ryttartorp 
och båtsmanstorp.

a) Tryckt häradskarta 1860-1901 (ej 
Värmlands län), vid symbol för torp eller 
byggnader texten: Stp, ST.

b) Stomkarta till häradskarta 1860-1901, vid 
symbol för byggnad, boningshus eller ekonomi
byggnad. Text: Stp, ST. Med indelningsverket 
knöts vissa inkomstkällor till vissa utgiftsposter 
och för armén och flottan innebar det att 
lägenheter uppläts av by och hemman för en 
soldats försörjning.

”Spång”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1934, ett svart streck över 
vatten.

”Spårväg, rälsbana å dyl”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1934, två parallella linjer och 
tvärstreck som bildar en ”stege”

”Stenbro”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1897-1901, små snedställda streck 
vid landfästet

”Stenbro eller järnbro”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1901-1934, små snedställda streck 
vid landfästet.

”Stenbrott”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1925, område begränsat av 
svart linje.

”Stenkolsgruva”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1910-1925, ett kors med en punkt 
i origo.

”Stångjärnshammare”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-64, 1877-1901, punkt med 
hammare.

”Stånggång för vattenuppfodring”
a) Tryckt häradskarta 1866-1877.
b) Stomkarta till häradskarta 1866-1877.

”Stångjärnsbruk”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1866-1877, punkt med två 
hammare.

”Stångjärns- och manufaktursmideshammare”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1868-1877, punkt med två 
hammare.

”Större herrgård”
a) Tryckt häradskarta 1877-1906, schematisk 

plan över byggnad med kraftiga flyglar.
b) Stomkarta till häradskarta 1877-1906, kan 

vanligen ej urskiljas, boningshus och ekonomi
byggnader i deras verkliga form.

”Såg”
Tryckt häradskarta stomkarta till häradskarta 
1860-1877, 1901-1906, punkt med såg.

”Sågverk”
Tryckt häradskarta samt konceptkarta till 
häradskarta 1868-1880 (Norrbottens län), 
punkt med såg.
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”Sämjedelningsgräns”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1919-1934, linje bestående av 
korta svarta streck med röd bård. En 
sämjedelning är privat även om den verkställts 
av en lantmätare.

”Sämre körväg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1925 (ej Stockholms län), 
smal väg med brun vägbana begränsad av två 
svarta punktlinjer.

T
”Tingshus”

a) Tryckt häradskarta 1867-1919 (ej 
Stockholms län), öppen rektangel med punkt i 
centrum.

b) Stomkarta till häradskarta 1867-1919, 
öppen rektangel med punkt i centrum eller 
texten: Tingshus vid symbolen för byggnad.

”Tomt:”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1934, orangefärgad yta.

”Torp, annan lägenhet (även villa) eller 
backstuga (boningshus)”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905-1915, kvadrat med svart 
begränsning fylld av röd färg.

”Torp och lägenhet”
a) Tryckt häradskarta 1877-1906, liten svart 

kvadrat.
b) Stomkarta till häradskarta 1877-1906, vid 

byggnader markeringen: T.

”Triangelpunkt”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1860-1934 (ej Stockholms län), en 
svart triangel med punkt i centrum.

”Triangelpunkt (trigonometriskt böjdbestämd)” 
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1901-1906, en svart triangel med 
punkt i centrum.

”Träbro”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1897-1901, schematiska brädor 
tvärs bromarkeringen.

”Trädgärd”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1934, grön yta med 
regelbundet markerade vägar och cirklar.

”Utflyttat hemman”
U
”Utflyttad gård”
Gård utflyttad i samband med skifte.

a) Tryckt häradskarta 1860-1877 (ej Öster
götlands län), vid byggnader. Text: Utfl. g.

b) Stomkarta till häradskarta 1860-1877, vid 
byggnader och i delar av Örebro län vid ekono
mibyggnader och boningshus. Text: Utfl.g.

Hemman utflyttat i samband med skifte.
a) Tryckt häradskarta 1868-1877 

(Östergötlands län), vid byggnader. Text: Uh.
b) Stomkarta till häradskarta 1868-1877 

(Östergötlands län), vid byggnader och i vissa 
fall vid ekonomibyggnader och boningshus.
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V
"Vass"

a) Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1897-1901, yta vid stranden 
begränsad av en punktlinje.

b) Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1901-1906, svarta parallella streck 
i vatten.

c) Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1905-1911, yta med blå streck 
begränsad av en punktlinje.

d) Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1910-1934, yta med svarta 
parallella linjer begränsad av en punktlinje.

"Vatten”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1860-1934, blå yta i vissa fall 
enbart vid stranden, bäckar och mindre 
vattendrag i vissa fall svarta.

”Vattenfall”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1897-1934, heldragen sicksack
linje i vatten.

”Vattenkvarn”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860-1934, sexuddig stjärna.

Z
”Zinkgruva”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1915-1925, cirkel med ”tak”.

Å
"Åker"
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1860- 1934, gulfärgad yta.

”Åker huvudsakligen använd som betesmark”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1926-1934, yta begränsad av linje 
med grön bård samt ett kors i centrum av ytan.

”Vattensåg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1869-1934 (ej Stockholms län), 
punkt med såg.

"Vindmotor”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1905 -1934, schematisk 
vindsnurra.

”Vinterväg”
Tryckt häradskarta och stomkarta till 
häradskarta 1901-1934, två parallella 
strecklinjer.

”Väderkvarn”
Tryckt häradskarta stomkarta till häradskarta 
1860-1934 (ej Östergötlands län), en punkt 
med ett intillliggande kryss.

”Vädersåg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till 
häradskarta 1864-1870, kors med såg.

”Angkvarn”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till härads
karta 1897-1934 (ej Stockholms län), sexuddig 
stjärna med schematisk uppåtgående rök.

"Ångsåg”
Tryckt häradskarta samt stomkarta till härads
karta 1897-1934 (ej Stockholms län), punkt 
med såg samt schematisk rök över tecknet.

Ä
”Äng”
Betecknar slåttermark av ospecificerad typ. I Tryckt karta samt stomkarta till häradskarta 
vissa kartor före år 1901 har ängen ett ”mosse- 1860-1901, grön färg i vissa fall dock inte
övertryck” och då avses sidvallsäng. heltäckande, utan enbart i kanterna på ängen.
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Bilaga 2: Kartbegreppens förekomst i olika 
kartor
Län Kartering Skala Anmärkning

Uppsala (C) 1860-18645 1:50 000

Örebro (T) 1864-18706 1:50 000

Kopparberg (W) 1866-18777 8 1:50 000 Enbart Grangärde tingslag tryckt.

Värmland (S) 1867-1895s 1:50 000 Älvdals norra tingslag

1:100 000. Revideringar av samtliga 
härader, helt eller delvis 1923-39 
Landst.) Stomkarta nytryckt.

Östergötland (E) 1868-1877 1:50 000

Skaraborg (R) 1877-1882 (1:20 000) Stomkarta tryckt i s/v 1923 (Hush.). 
Stomkarta nytryckt 1986.

Älvsborg (P) 1890-1897 1:50 000 1922-1927 revidering av vägar och 
gränser (Landst.). Stomkarta nytryckt 
1987-88.

Södermanland (D) 1897-1901 1:50 000 1922-1943 revidering av vägar och 
gränser (Hush, och Landst.).

Stockholm (AB) 1901-1906 1:50 000 Öknebo, Svartlösa och Sotholm 
utgivna även 1869-1877.

Västmanland (U) 1905-1911 1:20 000 47 av 89 blad utgivna av Landst. 
1924-1946, ej revidering. 5)

Malmöhus (M) 1910-1915 1:20 000 Nytryck 1926-1949 i s/v finns, ej 
revidering.

Blekinge (K) 1915-1919 1:20 000 1925-1943 gavs 20 av 53 blad ut, 
delvis reviderade (Hush.).

Halland (N) 1919-1925 1:20 000

Kristianstad (L) 1926-1934 1:20 000 Några blad utgivna i sv/v 1949.

Norrbotten (BD) 1868-19809 1:100 000

5 1859-1863
6 1864-1867

Grangärde 1866-67, Norrbärke 1868-1877
8 1868-1895; enl. beskr. Färnebo härad 1867-1874 och 1894-1895, tilläggsbladet Gillbergs härad 

1890 övriga Värmland 1883-1889
1859-1878 kompletterad och utgiven 1869-1880, stomkartan i skala 1:40 0009
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CTWES P D ABU M K N L BD

• • •

Bebyggelse 

Prästgård
Prästgård (pastorsexpedition)
Slott
Större herrgård 
Mindre herrgård 
Byggnader 
Gård
Utflyttad gård • •
Utflyttat hemman
Hemmansåbyggnad
Huvudbyggnad å brukn. del el. större 
skattl. lägenhet
Boningshus, huvudbyggnad å bruknings 
del
Boningshus, huvudbyggnad å 
jordbrukslägenhet
Boningshus, bostadslägenhet utan jordbruk
Boningshus i verkliga formen hus (verkl. 
formen) att hänföra till annan kategori
Flygelbyggnad eller hus ej avsett till 
boningshus (verkliga formen)
Backstuga och stattorp • •
Torp och lägenhet 

Jordtorp
Skattlagd lägenhet
Torp, annan lägenhet (även villa) eller 
backstuga (boningshus)
Soldattorp 
Husartorp

Dragontorp •
Båtsmanstorp •
Kyrka
Moderkyrka •
Moderkyrka eller enda kyrkan i pastoratet 

Annexkyrka •
Annan kyrka eller kapell 
Annexkyrka eller kapell 
Tingshus

• •

• • e e

• • • •

• • • •

e •

• • e

• •

• •

• •

• e • e

• e

• •

• • • •

• • •

• •
• • • •
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C T W E S P DABUMKNL BD 

Järnvägsstations huvudbyggnad • •
Gästgivargård eller skjutsstation •••••••••

Gästgivargård •
Postanstalt • • • •

Postkontor •

Markslag och markanvändning

Berg och backar • • • •

Kala berg
Lövskog • • • •
Barrskog • • • •

Flygsand
Åker • • • •

Åker huvudsakligen använd som 
betesmark
Äng • • • •

Sidvallsäng • •

Sank äng •
Hårdvallsäng • •
Betesmark
Tomt • • •

Byggnadstomt • • • •
Trädgård • • • •

Park • •
Kyrkogård och begravningsplats • • •

• • •

Anläggningar

Järngruva
Koppargruva
Zinkgruva

Silvergruva
Stenbrott

Stenkolsgruva
Masugn
Järnverk

Stångjärnshammare
Manufakturhammare
Stångjärnsbruk

• •• • •••••

• •

e • • e 

• • •

• • •
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Stångjärns- och manu-
faktursmideshammare
Stånggång för vattenuppfodring
Sågverk

Såg
Vädersåg
Vattensåg
Ångsåg

Brädgård
Vattenkvarn
Väderkvarn
Ångkvarn
Vindmotor
Brygga
Kanal
Sluss
Flottningsränna
Hamn

Varv
Ångbåtsstation

Lastageplats
Ankarplats
Fyr
Båk

Kommunikation

Landsväg
Landsväg och bygdeväg
Landsväg eller bygdeväg (enligt lag indelt
väg)
Bygdeväg

Herrgårdsväg
Försvarlig körväg

Härads och bättre körväg
Bättre körväg
Enskild bättre körväg
Byväg och enskild väg (bättre)

Sämre körväg
Enskild sämre körväg
Byväg och enskild väg (sämre)

CTWES P DABUMKNL BD

• • • • •

• • • ••••••

• •
• •

• • • • • 
• • • • •
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Gångväg och gärdesväg 
Gångstig
Gångstig och ridväg
Vinterväg
Väg över järnbana
Väg under järnbana
Stenbro

Stenbro eller järnbro 
Träbro
Bro med genomfart
Flottbro
Spång

Färja
Dragfärja
Roddfärja

Järnväg
Normalspårig järnväg 
Dubbelspårig järnväg (normalspår)
Andra järnvägar 
Smalspårig järnväg 
Dubbelspårig järnväg (smalspår)
Spårväg, rälsbana o dyl
Järnvägsstation
Järnvägstunnel
Station
Hållplats

Banvaktstuga

Administrativ indelning

Riksgräns
Länsgräns
Häradsgräns
Härads- och tingslagsgräns 

Häradsgräns ev. gräns för stad 
Sockengräns
Sockengräns ecklesiastisk gräns för plan
lagda områden inom städer, köpingar och 
municipalsamhällen 
Gräns för municipalsamhälle 

Gräns för köping

CTWE S P DABUMKNL BD

e

e e e e 

e e

e e e 

e e e

e e e

ees

e e e e

e e e e

e e e
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By- och hemmansgräns 
Hemmansgräns
Gräns för by enstaka hemman och 
skattlagda lägenheter 
Skifteslinje
Skiftes- och avsöndringsgräns

Fastighetsgräns
Gräns för fastighet å särskilt
registerupplägg
Sämjedelningsgräns

Arrendegräns
Länsgräns
Häradsgräns
Sockengräns
Hemmansgräns
Gräns för by mm

Hydrografi

Mosse och kärr 

Mosse
Mosse, myr och kärr
Myra
Vatten
Vattenfall
Fors
Vass

Diverse

Häck
Kraftledning 
Elektrisk telegraflinje 
Luftbana 
Fornlämning 
Biologiskt naturminne 
Geologiskt naturminne 
Kilometerstolpe 
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