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Förord

Denna rapport har tagits fram inom ramen för projektet Digitala 
historiska kartor för kulturmiljövården och redogör för resulta
tet av projektets arbete med begrepps- och informationsanalys 
av historisk kartinformation. De historiska kartornas informa
tionsinnehåll har varit föremål för ingående analys och 
begreppsmodellering. Enligt den ursprungliga projektplaner
ingen utgör detta arbete det inledande momentet i utvecklingen 
av ett användarstöd för datafångst genom vektorisering och en 
för sektorn standardiserad lagringsstruktur för historiska kart
data. På grund av att efterfrågan på ett användarstöd för vekto
risering av historiska kartor ännu är allt för begränsad, har RAÄ 
gjort bedömningen att arbetet med att konstruera ett sådant inte 
bör genomföras 2001 utan skjutas på framtiden. Bakom 
begrepps- och informationsanalysen ligger emellertid ett omfat
tande arbete där ett stort antal personer både inom och utom 
sektorn för kulturmiljövård har deltagit i diskussionerna. Den 
nu föreliggande begreppsmodellen är därigenom väl förankrad 
och representerar ett arbete som inte behöver göras om när 
arbetet med konstruktion av ett användarstöd återupptas. Vi har 
därför sett det som angeläget att publicera resultatet av 
begrepps- och informationsanalysen och på så sätt göra det till
gängligt för en bredare krets av intresserade.
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Inledning

Riksantikvarieämbetet startade 1999 projektet Digitala 
historiska kartor för kulturmiljövården. Projektet fick till 
uppgift att för kulturmiljövårdens behov vidareutveckla 
metoder för anpassning av informationen i äldre lantmä- 
teriakter till geografiska informationssystem (GIS). 
Arbetet inriktades mot tre huvudområden:
1. Skapa förutsättningar för god tillgång till digitala 

historiska kartor genom samarbete med Lantmäteri
verket kring scanning och webbaserad distribution.

2. Testa och utvärdera användarvänliga metoder för 
digital rektifiering av scannade historiska kartor.

3- Utveckla ett användarstöd för datafångst genom vek- 
torisering och en för kulturmiljövården standardise
rad lagringsstruktur för attributdata.
Denna rapport beskriver den begrepps- och informa

tionsanalys som utgjorde det inledande momentet i arbe
tet med det tredje området. Begrepps- och informations
analysen resulterade i en begreppsmodell. Rapportens 
syfte är att presentera själva begreppsmodellen och att 
redogöra för vissa både allmänna och mer specifika 
ställningstaganden till det källmaterial som behandlas i

denna, nämligen de historiska kartorna. Det senare har 
ägnats ett relativt generöst utrymme i rapportens inle
dande del. Förutom motivering av metodval och presen
tation av källmaterialet rymmer dessa kapitel diskussio
ner som berör vissa allmänna källkritiska ställningsta
ganden till kartan som informationskälla, överväganden 
kring informationens karaktär och därmed samman
hängande problem samt, naturligtvis, frågan hur infor
mationen kan användas i tillämpningar och analyser 
inom kulturmiljövården. Därefter tecknas en kortfattad 
bild av hur de historiska kartornas informationsinnehåll 
har hanterats enligt tidigare bearbetningsmetoder.

Denna genomgång bildar utgångspunkt för ställ
ningstaganden till vilken information och vilka kartor 
som bör ”täckas in” av analysen och vilka speciella krav 
som ställs på denna med hänsyn till källmaterialets 
karaktär. Därefter redovisas så själva begreppsmodellen 
och de mer konkreta ställningstaganden som ligger till 
grund för denna. Avslutningsvis redovisas även ett för
slag till vilka metadata som kan anses vara nödvändiga 
att hålla om den digitala historiska kartinformationen.
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Varför begreppsmodellering ?

Utvecklingen av ett användarstöd för vektorisering och 
en standardiserad lagringsstruktur för attributdata syftar 
till att tillföra kulturmiljövårdens olika aktörer runt 
om i landet möjlighet att skapa digital historisk kartin
formation, som till sin karaktär är homogen och möjlig 
att analysera mot annan digital lägesbunden informa
tion. Ett huvudproblem i detta arbete är att källmate
rialet, de historiska kartorna, har tillkommit under lång 
tid, med skiftande syften och under olika förutsätt
ningar. Den tematiska informationen i dem är därför 
heterogen till sin karaktär. En viktig uppgift har alltså 
varit att hitta ett lämpligt ”gränssnitt” för överföring av 
heterogen, analog, historisk kartinformation till homo
gena, digitala data. I denna uppgift ligger att definiera 
och beskriva de begrepp som är knutna till de historiska 
kartornas informationsinnehåll och att, så långt det nu är 
möjligt, försöka skapa en samsyn visavi dessa begrepp. 
Mot bakgrund av detta framstår begrepps- och 
informationsanalys med modellering, hädanefter 
benämnt begreppsmodellering, som ett självklart metod- 
ologiskt redskap.

Projektets utvecklingsarbete följer tillämpliga delar 
av den metodkedja som finns beskriven i Standardi
seringsgruppen för landskapsinformation (STANLI) tek

niska ramverk. Huvudsyftet bakom ramverket är att spe
cificera metoder för beskrivning och överföring av data. 
Det kan användas för att upprätta standardiserade 
begrepps- och informationsmodeller och för verksam
hets- och systemutveckling. Det är tänkt att bidra till en 
enklare och bredare användning av geografisk informa
tionsteknik och att göra det enklare att integrera geogra
fiska data med övriga verksamhetsdata (STANLI 1999). 
Inte minst det senaste har utgjort ett viktigt argument i 
valet av arbetsmetod.

Figur 1 visar hur projektet Digitala historiska kartor 
tillämpar tekniska ramverkets metodkedja. Ett viktigt 
och inledande moment är begreppsmodelleringen. Det 
konkreta resultatet av modelleringsarbetet utgörs av en 
begreppsmodell, som är en grafisk beskrivning av 
begrepp och samband, samt en begreppskatalog med 
definitioner och förklaringar. Nästa steg i metodkedjan 
är en tillämpningsanalys. Detta moment innebär att 
begreppsmodellen beskrivs som data på ett språk som 
kan läsas av datorer. Resultatet, den så kallade data- 
eller tillämpningsmodellen, kan ligga till grund för en 
konkret tillämpning i form av ett användarstöd för 
datafångst och databasdesign/lagringsstruktur för histo
riska kartdata (figur 1).

Figur 1. Projektet
Digitala historiska kar- Begrepps-/

informations-
analys

Tillämpnings- ^ Användarstöd
tors tillämpning av
STANLI.s tekniska ram-

analys r tör datafångst
och

databasdesign/
lagringsstrukturverk. Efter STANLI 1999. 1

Dokumenteras i Dokumenteras i\ l
Begrepps-/

informations
moden

Data-/
tillämpnings-

modell
n
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Arbetet med begreppsmodellering har genomförts i 
form av sex stycken heldagsseminarier under ledning av 
Clary Sundblad (Adera). Arbetsgruppen har bestått av 
Martin Sjödahl (1st Kalmar), Jesper Larsson (1st Jämt
land), Annika Fransen (RAÄ) samt de fyra medarbetar
na i projektet Digitala historiska kartor: Sven Rentzhog, 
Kristina Jonsson, Lars-Inge Larsson och Michael Frisk. 
Medlemmarna i projektets berednings- och referens
grupper har vid två mötestillfällen vardera bereits till
fälle att kommentera och diskutera begreppsmodell och 
tillhörande begreppskatalog. Begrepps- och informa
tionsanalysen har även remitterats till landets samtliga 
länsstyrelser och länsmuseer, till samtliga UV- 
kontor, till Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogs
styrelsen, Lantmäteriverket, Vägverket och Banverket, 
till de arkeologiska institutionerna vid Lunds och 
Uppsala universitet samt till de natur- och kulturgeogra
fiska institutionerna vid Stockholms universitet. De syn
punkter som lämnats av bered
ningsgrupp, referensgrupp och 
remissinstanser har arbetats in i 
den nu föreliggande versionen av 
begrepps- och informations
analysen.
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Kartan som informationskälla

FENOMEN

(agrarlandskapet)

En karta är inte en ögonblicksbild av verkligheten. Den 
kan istället uppfattas som en del av ett komplext, geo
grafiskt kommunikationssystem där budskapet - infor
mation om olika lägesbestämda fenomen - genomgår ett 
antal förutsägbara transformationer under sin färd mel
lan avsändare och mottagare. Detta gäller oavsett om 
kartan framställts med hjälp av enkla mätinstrument och 
geometriska beräkningar eller om den baseras på 
modern satellitbildsinformation (se vidare Hall 1996 
och där anförd litteratur).

Den första transformationen äger rum när budska
pets avsändare, kartritaren, skall översätta olika typer av

Transformering 1 Transformering 2

KARTRITARE/KARTOGRAF KARTA KARTLÄSARE

(lantmätare) (historisk karta)

Figur 2. Kartan som 
kommunikationssystem. 
Efter Hall 1996 och där 
anförd litteratur.

fenomen till en kartbild (se figur 2). Hur budskapet 
påverkas i denna inledande transformation beror i prin
cip på två saker. Den första handlar om hur kartritaren 
uppfattar det fenomen som skall karteras. Här spelar 
kartritarens kunskaper om fenomenet en avgörande roll. 
Den andra handlar om hur kartritaren väljer att repre
sentera fenomenet i sin kartbild. Här är karteringens 
syfte en viktig faktor. Syftet styr vilka allmänna karto
grafiska ställningstaganden, eller generaliseringar, 
kartritaren gör vid upprättandet av kartan. Generali
seringarna gäller t.ex. vilken information som väljs ut, 
respektive väljs bort, och hur informationsurvalet sedan 
klassificeras, förenklas och symboliseras (a. a. s. 3 f.).

Den andra transformationen handlar om hur kartlä
saren uppfattar kartans budskap (se figur 2). Här påver
kas budskapet av kartläsarens generella vana vid att 
använda kartor, dennes förståelse för kartans ”språk” 
och de allmänna ställningstaganden och generalisering
ar som är förknippade med kartproduktion (se ovan) 
samt vilka kunskaper denne har om det karterade feno
menet. (a. a. s. 4).
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Med detta betraktelsesätt, där kartan alltså uppfattas 
som en del i ett kommunikationssystem, är det lätt att 
identifiera de tillfällen när informationen påverkas i 
något hänseende. Det är också lätt att se de speciella 
problem som är förknippade med historiska kartor. 
Tidsavståndet mellan kartritare och en sentida kartläsare 
bidrar till att försvåra tolkningen av de historiska kartor
nas budskap. De redovisar en historisk situation och 
därigenom fenomen och begrepp vars innebörd kan ha 
förändrats eller helt förlorats. De är upprättade av kart- 
ritare vars begreppsliga referensramar i varierande 
utsträckning skiljer sig från den sentida kartläsarens. 
Kartorna har vidare tillkommit under en lång tidsperiod 
°ch med varierande syften. När det gäller detta är det 
naturligtvis viktigt att komma ihåg att syftet aldrig 
någonsin varit att tillfredsställa sentida kartläsares behov 
av historisk landskapsinformation (a. a. s. 4 f.).

I linje med ovan sagda så skulle man även kunna 
hävda att man hamnar i en dubbel roll när man arbetar 
med att föra över den analoga, historiska kartinforma- 
honen till en form som är hanterbar i en digital informa
tionsmiljö. Man måste hantera problem och ställnings
taganden som både kartläsare och kartograf, vilket alltså 
mnebär både tolkningsmoment och ställningstaganden 
till hur informationen skall föras vidare. Oundvikligen 
tillförs ett nytt moment där transformation av det 
ursprungliga budskapet äger rum. Ett sätt att motverka 
att budskapet genomgår en alltför våldsam sådan är, 
naturligtvis, att skaffa sig så goda kunskaper som möj
ligt om de historiska kartorna, de olika sammanhang de 
tillkommit i, de olika syften karteringen har haft genom 
tiderna och, naturligtvis, de fenomen som varit föremål 
för kartering.

Möjligheten att skaffa sig sådana kunskaper är lyck
ligtvis relativt god. De historiska kartorna har sedan lång 
tid varit föremål för forskningens intresse. Betydelse- 
tullt är också att de olika lantmätarinstruktioner som 
uPprättats från 1630-talet och framåt finns bevarade. I 
dessa instruktioner, vars syfte var att reglera lantmätar- 
uas arbete, kan man följa hur kraven på kartorna infor
mationsinnehåll efterhand förändras och preciseras, 
nagot som naturligtvis är av omistligt värde för en sen

tida användare av kartmaterialet. Genomgångar av lant
mätarinstruktioner och annat källmaterial som är av 
betydelse för förståelsen av de historiska kartorna, har 
under senare tid förtjänstfullt sammanställts på olika 
håll. Det har därför inte varit nödvändigt att ägna något 
stort utrymme åt en sådan genomgång i denna rapport. 
För sammanhangets och den fortsatta diskussionens 
skull, skall dock en kortfattad genomgång av de vikti
gaste äldre kartserierna och dess syften göras i det härpå 
följande kapitlet. För mera utförliga genomgångar hän
visas till Hall (1996), Jansson (1993), Toliin (1991) och 
Örback (1990), samt i respektive arbete anförda källor.
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De historiska kartorna

Figur 3. Historiska kar
tor. De olika kartserierna 
och dess kronologi.

De historiska kartorna kan delas in i ett antal huvud
grupper och kartserier. På en övergripande nivå grundar 
sig denna indelning på kartornas skala, dvs. småskaliga 
och storskaliga kartor (se figur 3). Gränsen mellan stor- 
och småskaliga kartor brukar vanligtvis sättas ungefär 
vid skala 1:10 000. Denna indelning har även bäring 
bakåt i tiden. Redan under lantmäteriets första decenni
er under 1600-talet gjordes åtskillnad mellan vanligtvis

1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950

Storskaliga kartor:
Äldre geometriska 
kartor (jordeböcker)
Yngre geomet
riska kartor
Storskifteskartor 
Enskifteskartor 
Laga skiftes kartor 
Avvittringskartor 
Ekonomiska kartan 
Småskaliga kartor:
Äldre geografiska kartor 
(socken-, häradskartor, 
generallandkort etc.)
Rekognosceringskartan
Sockenkartverket
Häradskartan
Generalstabskartan

storskaliga ”geometriska” avmätningar och dito småska
liga ”geografiska” kartor (figur 4). Dessa båda huvud
grupper kan sedan i sin tur delas in i ett antal kartserier, 
bl.a. utifrån kartans kronologiska tillhörighet och vilket 
syfte som legat bakom karteringen (se vidare Toliin 
1991 och där anförd litteratur).
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Storskaliga kartor
Alltsedan lantmäteriet inledde sin verksamhet på 1630- 
talet har den storskaliga, geometriska karteringen i stor
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utsträckning varit inriktad mot det agrara landskapet, 
dvs. jordbruket och dess produktionsmarker. Det agrara 
landskapet ses då i vid mening, inbegripande alla de 
olika verksamheter som i historisk tid varit knutna till 
lantbruket och som på olika sätt uppmärksammats i kar
torna. Detta kan vara olika typer av utmarksnäringar, 
fäbodar, fisken etc. Karteringens inriktning följer natur
ligt av det faktum, att jordbruket långt fram i tiden var en 
grundläggande basnäring. Som sådan utgjorde det den 
viktigaste försörjnings- och inkomstkällan för en majo
ritet av landets befolkning och även kronans inkomster 
baserades i stor utsträckning på skatter och räntor som 
var direkt kopplade till den brukade jorden och dess pro
duktionskraft.

Det har också antagits att kronans behov av att inven
tera och följa upp tillstånd och utvecklingspotential hos 
de viktiga basnäringarna utgjorde det huvudsakliga 
intresset bakom lantmäteriets inledande verksamhet 
under 1630- och 1640-talet. De geometriska kartorna 
från denna tid, de så kallade geometriska jordeböckerna 
(se figur 3), tycks alltså närmast ha varit en slags ekono
misk kartering, ett sätt för kronan att samla in kunskaper 
om landets basnäringar och resurser (Toliin 1991 s. 11 f. 
och där anförd litteratur).

Under senare delen av 1600-talet tillkom så ytterli
gare intressen. Den storskaliga geometriska karteringen 
återupptogs efter några decenniers stillestånd (figur 3) 
och utvecklades under en period mot att bli närmast ett 
kontrollinstrument, ett sätt att hävda och tillvarata kro
nans fiskala, kamerala och ägorättsliga intressen. Detta 
är särskilt tydligt under Karl XI:s reduktion och det sam
tidiga inrättandet av indelningsverket under 1680- och 
1690-talet. I samband med detta fick kartorna också en 
tydlig roll som beslutsunderlag vid skattläggning. Vid 
ungefär samma tid började de storskaliga kartorna även 
att användas som ett instrument vid ägodelning och 
utredning av ägotvister m.m. Detta var ursprungligen 
inte något som ingick i lantmätarnas ordinarie arbets
uppgifter, men fr.o.m. 1688 års lantmätarinstruktion 
medgavs lantmätaren möjligheten att hjälpa privat
personer med sådana ärenden ”vid lediga stunder” 
(Örback 1990 s. 128 f.).

Figur 5. Storskaliga kartor i två tidsskikt. Geometrisk 
jordebokskarta från 1650 och storskifteskarta från 
år 1810. Båda visar Hindersön, Nederluleå sn., 
Västerbottens län. LMVÅl:64 och Å23-42:3.
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Figur 7. Storskalig karta upprättad åren 1862-68 vid laga skifte i Karleby, Karleby sn., 
Skaraborgs län. Utsnitt ur LMV P107-4:13.

Just ägoavmätningar och omarronderingar av ägor 
utvecklades sedan, under 1700- och 1800-talet, till att bli 
lantmätarnas huvuduppgifter. Ägoavmätningar hade 
tl(Jigare, alltsedan medeltid, främst skötts av så kallade 
revkarlar”, men sysslan övertogs nu alltså efterhand av 

de karteringskunniga lantmätarna. Detta medförde att 
agodelningar och tegskiften började dokumenteras i 
kartform något så när konsekvent ungefär från och med 
sekelskiftet 1700. Fram till och med 1750-talet hade 
lantmätaren att följa den sedan länge lagstadgade prin- 
ClPen om så kallat laga läge, som gällde i stora delar av 
landet när det gällde delning av in ägor (Örback 1990 
s- 129). Denna princip hade medeltida bakgrund och 
hade alltså tillämpats under mycket lång tid när den 
slutligen ersattes av storskiftesförordningen år 1757

(figur 3). Den på många håll genomgripande omarron- 
dering av jordegendomar som följde på storskiftes
förordningen, den efterföljande förordningen om en
skifte (1807) och stadgan om laga skifte (1827) bidrog 
tillsammans med annat reformarbete och en rad bruk- 
ningstekniska innovationer till den ofta betydande 
omgestaltning som landsbygden genomgick under 
1800-talet. Laga skiften genomfördes långt in på 1900- 
talet i vissa delar av landet (a. a. s. 130 f.).

Parallellt med 1700- och 1800-talets skiftesreformer 
genomfördes även de så kallade avvittringarna i 
Norrland och Dalarna (figur 3). Syftet med denna verk
samhet var att avgränsa kronans mark från enskilt ägd 
mark och att föra över kronans mark i enskild ägo. Det 
senare för att underlätta kolonisation och nyodlingar i
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Figur 8. Trelleborgs- 
trakten visad i den små- 
skaliga skånska rekogno- 
sceringskartan från 
1810-talet och i den 
ganska exakt etthundra 
år yngre häradskartan.
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Figur 9. Häradskartan 
från 1880 över Pite hd. 
och 1950-tals utgåvan av 
ekonomiska kartan. Båda 
kartorna visar gårdarna 
Manjärv, Seismark och 
Finnäset i Älvsbyns sn., 
Norrbotten. Notera skill
naden i manér mellan 
häradskartan från 1880- 
talet och den från 1910- 
talet i figur 8.

Selsrnar/i

W tx \y.

Se/smarkbergat

21



norrländska ödemarksområden (se vidare Toliin 1991 
s. 29 f. och där anförd litteratur).

Framställningen ovan har hittills inriktats mot de 
storskaliga kartor som genom tiderna upprättats över 
landsbygden och det agrara landskapet. Vid sidan av 
dessa finns naturligtvis även andra typer av storskaliga 
kartor, t.ex. stadskartor och olika typer av fortifikations- 
kartor. Stadskartor kan i det här sammanhanget vara av 
intresse i de fall där de redovisar stadsjordar (t.ex. 
Ljunggrens atlas över Sveriges städer, se Jansson 1993 
s. 44 f.). Av orsaker som redogjorts för i projekt Digitala 
historiska kartors förstudierapport, så kommer projek
tets metodutveckling dock inte att inriktas mot sådana 
kartor som berör det rena stadslandskapet eller special
fenomen som fortifikatoriska anläggningar (DHK 1999b 
s. 11). De kommer därför inte heller att tas upp till när
mare diskussion i denna rapport. Målsättningen är 
dock att sådana fenomen skall hanteras som entiteter i 
modellen (stad, köping, skans), men de kommer inte att 
beskrivas med avseende på sina beståndsdelar (kvarter, 
torg etc.).

Småskaliga kartor
Parallellt med den storskaliga, geometriska karteringen, 
som berörts i föregående kapitel, producerades även 
olika typer av småskaliga kartor. I de småskaliga kartor
na är inte inriktningen mot just agrarlandskapet lika 
omedelbar som i merparten av det storskaliga materialet 
(jämför ovan). Häradskartorna återger en mer total bild 
av landskapet, som även kan inbegripa tätorter, industri
anläggningar, hamnanläggningar etc. Det är naturligtvis 
inte uteslutet att sådana fenomen även förekommer i 
storskaliga kartor (se figur 6).

I ett äldre skikt småskaligt material, som härrör från 
tiden mellan cirka 1650 och 1800, återfinns en brokig 
samling kartor som vanligtvis upprättades med syftet att 
utgöra geografiska översikter. De kan omfatta en sock
en, ett härad eller ett landskap (se figur 4). Under 1680- 
talet framställdes t.ex. en serie landskapskartor, som låg 
till grund för 1688 års generalkarta över det svenska 
riket. En annan kategori är de vägkartor som framställ
des landskapsvis under 1730-talet (se vidare Toliin 1991 
s. 32 f. och där anförd litteratur).

I början av 1800-talet togs de första stegen mot en 
mer systematisk topografisk kartering av landet. 
Verksamheten hade sin bakgrund i arméns behov av ter
rängkännedom och sköttes av en särskild militär fält-

mätningsenhet som tillhörde ingenjörstrupperna. 
Arbetet resulterade i en topografisk kartläggning av 
Skåne - den så kallade skånska rekognosceringskartan - 
som täcker cirka 80 procent av landskapets yta (se 
figur 8). Kartverkets innehåll och manér påminner starkt 
om den senare generalstabskartans och man vågar väl 
påstå att den förra närmast utgör en prototyp till den 
senare (se vidare Nelson 1935).

Den militära, topografiska kartläggningen av landet 
fortsatte under 1800-talets första hälft. År 1857 beslöts 
att kartorna skulle tryckas och göras tillgängliga även 
för civilt bruk, först under namnet Topografiska 
Corpsens karta över Sverige. Efter 1873 ändrades nam
net till Generalstabens karta över Sverige (figur 3). 
Utgivningen av generalstabskartan pågick in på 1900- 
talet och kartserien är i princip rikstäckande. Äldre ver
sioner reviderades efterhand fram till och med 1950- 
talet, då den gradvis började ersättas av den nyare topo
grafiska karta som i dag går under benämningen 
Gröna kartan eller Terrängkartan (se vidare Jansson 
1993 s. 37 f.. Toliin 1991 s. 42).

Under 1800-talet påbörjades även en mer systema
tisk, ekonomisk kartläggning av landet. Arbetet kan 
sägas ha inletts 1827 med det så kallade sockenkart
verket. Detta efterträddes år 1859 av Rikets ekonomiska 
kartverk, vilket under 1890-talet slogs samman med 
Generalstabens topografiska avdelning under namnet 
Rikets allmänna kartverk. Rikets ekonomiska kartverk 
publicerades till en början häradsvis och kartserien går 
därför i dagligt tal under benämningen häradskartan, 
detta trots att kartorna senare började redovisas bladvis. 
Utgivningen av häradskartan fortgick till 1920-talets 
slut (figur 3, 8 och 9). Den efterföljdes närmast av 
den flygfotobaserade, ekonomiska kartan i skala 
1:10 000 som började utvecklas under 1930-talet (se 
vidare Jansson 1993 och figur 9).
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Av föregående kapitel har det framgått att de historiska 
kartorna genom tiderna upprättats med en rad olika syf
ten. Frågan är då vad de innehåller för information och 
°m denna över huvud taget är jämförbar mellan krono
logiskt skilda kartserier och mellan kartor från olika 
delar av landet?

När det gäller de storskaliga kartorna så identifierar 
Hall (1996) tre former av information; kartspecifik, 
generationsbunden och generell information. Denna 
mdelning grundar sig just på i vilken utsträckning infor
mationen lämpar sig för generalisering och användning i 
jämförande studier (a. a. s. 15 ff.). Detta kan även anses 
vara av betydelse för i vilken utsträckning informationen

Figur 10. Exempel på 
generationsbunden infor
mation. Vid laga skiftes- 
förättningen klassificera
des markerna i de två 
övergripande klasserna 
inrösnings- och avrös- 
ningsjord. Uddekulla, 
Ysby sn., Halland. Utsnitt 
urLMV M86-2.1.
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och därtill kopplade begrepp låter sig inordnas i en gene
rell begreppsmodell. Indelningen kan därför bilda 
utgångspunkt för en inledande strukturering, som i förs
ta hand syftar till en avgränsning av sådan information 
som är intressant att diskutera vidare.

Kartspecifik information
Kartspecifik information rör fenomen som förekommer 
i en eller ett fåtal kartor. Detta beroende på att fenome
net i sig själv enbart förekommer inom ett begränsat 
område och heller inte i någon mening är jämförbart 
med fenomen som förekommer i kartor över andra 
områden. Sådan information kan naturligtvis vara av 
stort intresse, men den är svår att generalisera och därför 
av mindre intresse just i detta sammanhang.

Generationsbunden information
Generationsbunden information rör fenomen som är för
knippade med en speciell kartserie. Detta gäller t.ex. 
skifteskartorna som innehåller förslag till nya ägofigu
rer, bebyggelseplatser och vägdragningar. I laga skiftes 
kartorna finns också en typ av klassificering av mark 
som inte förekommer i någon annan kartserie, nämligen 
inrösnings- och avrösningsjord (se vidare Toliin 1991 
s. 27 och figur 10). I båda exemplen bygger klassificer
ingen på planerade eller möjliga tillstånd vad gäller 
ägande, markanvändning m.m. och hör som sådan intimt 
ihop med skiftesförfarandet. Denna information kan 
naturligtvis vara av intresse vid studier av skiftesverk
samhetens genomslag i landskapet. Sådana studier kan 
emellertid även göras genom jämförelser mellan den 
aktuella ägosituationen vid tiden för skiftet och den i tid 
närmast efterföljande kartan, t.ex. häradskartan. Den

Figur 11. Den generella 
informationen kan grovt 
delas in i följande redovi
sade huvudteman.

senare ansatsen har fördelen att studien inte riskerar att 
grumlas av planerade förändringar som aldrig genom
fördes.

Två begrepp som förlorade sin betydelse i samband 
med skiftesverksamheten är inägor och utmark. 
Begreppen står i relation till markanvändningen och 
definierar vissa nyttjande- och ägorättsliga förhållanden 
som i princip upphörde senast i samband med laga skif
te. Dessa förhållanden är av grundläggande intresse i 
förhållande till förskifteslandskapet och det äldsta kart
materialet, men helt anakronistiska i förhållande till det 
landskapsutnyttjande som återspeglas i senare härads- 
kartor och ekonomiska kartor. Begreppen är alltså svåra 
att generalisera och därför av mindre intresse i det här 
sammanhanget.

Generell information
Generell information är sådan som återkommer i fler
talet kartor oberoende vilken del av landet kartan visar 
eller vilken kartserie den tillhör. Därigenom lämpar den 
sig bättre för generalisering och jämförande studier, än 
de två föregående kategorierna. Den generella informa
tionen rör en rad olika fysiska och abstrakta fenomen 
och kan grovt delas in de huvudteman, som redovisas i 
figur 11 (jämför Hall 1996 s. 15).

I flertalet av dessa teman bildar kvalitativa egen
skaper hos de karterade fenomenen den direkta utgångs
punkten för urval och klassificering. Detta gäller såväl 
rumsligt kontinuerliga fenomen (t.ex. markslag) som 
diskontinuerliga fenomen (t.ex. konstruktioner och 
anläggningar). På denna kvalitativt präglade, nominella 
grundindelning förs i de flesta fall sedan ytterligare 
information, som kan vara av både kvantitativ och kva
litativ natur (areal, avkastning, namn, vegetation).

■ Markslag (t.ex. åker, äng, skog...)

■ Markanvändning (t.ex. odling, slätter, bete)

■ Topografi

■ Hydrografi

■ Konstruktioner och anläggningar (t.ex. väg, 
hägnad, byggnad, gårdsanläggning)

■ Administrativ och ägorättslig indelning som 
var aktuell vid karteringstillfället

■ Jordvärdering
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Klassificeringen av temat jord värdering utgår däremot 
från en högre logisk skalnivå. Den bygger på en rank
ting eller värdering av markens egenskaper utifrån vissa 
både kvalitativa och kvantitativa kriterier och kan där
med sägas vara ordinal (se vidare Dent 1993 s. 79 f.).

Markslag och markanvändning är förknippade med 
särskilda problem, då de i viss mån kan sägas vara sam
manvävda med varandra. Klassificeringen av temat 
markslag bygger definitionsmässigt ofta på en samman- 
vägning av olika egenskaper, där den primära mark
användningen ingår vid sidan av andra aspekter som 
vegetationssammansättning, hydrografiska och topogra
fiska förhållanden m.m. Begreppet äng säger därför 
nagot om både primär markanvändning och vegetation 
(slåtter på mer eller mindre trädbevuxen gräsmark). Vid 
sidan av den primära markanvändningen kan emellertid 
annan verksamhet pågå (t.ex. efterbete på äng). Att 
markanvändningen ofta är mångsidig framgår inte minst 
när det gäller markslaget skog, som ju kan rymma 
manga olika verksamheter (bete, vedVtimmertäkt, jakt 
°ch fångst etc.).

Informationens heterogena karaktär
* ett inledande kapitel beskrevs de historiska kartorna 
s°m heterogena vad gäller informationsinnehåll (kapitel 
Varför begreppsmodellering?). Detta gäller självfallet 
aven den ovan listade, så kallade generella informatio- 
nen. Det är naturligtvis inte så att nämnda teman alltid 
nterkommer på ett enhetligt sätt i alla de tidigare 
beskrivna kartserierna. Variationer förekommer i både 
kcirtografiskt och begreppsligt hänseende (kapitel 
Kartan som informationskälla). Möjligheten att över- 
brygga dessa variationer är, som tidigare nämnts, av 
betydelse i det här sammanhanget. Frågan skall därför 
diskuteras och exemplifieras nedan.

De kartografiska variationerna beror på respektive 
b artseries syfte och de generaliseringar kartografen gjort 
1 Mation till dessa. Beroende på detta kan ett eller flera 
av ovan nämnda teman ha valts bort helt eller klassifice- 
rats med olika detaljeringsgrad eller utifrån olika 
L|tgängs punk ter. Information kring hydrografi och topo- 
§mfi spelar t.ex. en underordnad roll i kartorna långt 
llam i tiden. Detta tar sig även uttryck i den rent geo- 
tietriska representationen av denna information. Höjder 
ban återges med högt generaliserade bergsymboler och 
sJöars strandlinjer är ofta mycket ungefärligt återgivna. 
brån och med det tidiga 1800-talets rekognoscerings-

kartor blir återgivningen av topografin exaktare i och 
med att höjdskillnader och stigningar i terrängen repre
senteras med så kallade backstreck (se figur 8). 
Redovisning av avvägda höj duppgifter införs dock först 
i Generalstabskartan. Just den historiska topografiska 
informationen är dock av mindre intresse i det här sam
manhanget. Även om landskapet i vissa andra avseenden 
kan ha genomgått stora förändringar, så har ju detta i 
liten utsträckning påverkat landskapets storformer. 
Historisk topografisk information tillför därför inget 
betydelsefullt till moderna topografiska data (GSD höjd
databas) och temat kommer därför inte att ägnas vidare 
uppmärksamhet. Hydrografisk information är däremot 
av större intresse, något som diskuteras vidare i ett av de 
påföljande kapitlen (kapitel Information och källor av 
primärt intresse).

När det gäller övriga teman (figur 11) så finns möj
lighet till jämförelse mellan en karta med lågt gene
raliserad (detaljerad) tematisk information och en med 
högre generaliserad (mindre detaljerad) information, 
under förutsättning att den förra på ett logiskt och kon
sekvent sätt låter sig generaliseras till den senares nivå. 
Här bildar naturligtvis även respektive kartseries skala 
och därmed sammanhängande geometriska generali
seringar en given begränsning för möjligheten till 
direkt jämförelse och analys, t.ex. överlagringsanalys. 
I detta avseende utgör jämförelser mellan olika typer av 
storskaliga historiska kartor och den ekonomiska kartan 
i skala 1:10 000 grundval för en i dag allmänt accepte
rad och etablerad arbetsmetod inom kulturmiljövården 
(Toliin 1991). Detta gäller även jämförelser mellan 
häradskartan och GSD-ekonomen (LiM 1995b). 
Jämförande analyser mellan andra typer av kartor är 
emellertid ännu så länge relativt oprövade, metodiskt 
sett. I ett analysperspektiv kan dock ytterligare några av 
de ovan berörda kartserierna vara intressanta (figur 3), 
något som diskuteras vidare i ett av de påföljande 
kapitlen (kapitel Information och källor av primärt 
intresse).

De begreppsliga variationerna är i hög utsträckning 
relaterade till kartmaterialets kronologiska och regionala 
spännvidd. Denna spännvidd innebär att innebörden av 
begrepp som använts vid klassificeringen av karterade 
fenomen kan ha förlorats, förändrats över tid eller ha 
delvis olika innebörder i olika delar av landet. Vissa 
begrepp kan ha en så pass lokal utbredning att de nästan 
framstår som kartspecifika (jämför ovan). Detta kan t.ex. 
gälla vissa lokala eller regionala brakningstermer. Ett
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Figur 12. Begrepp för
knippade med fenomenen 
äng och skog i lantmätar- 
instruktioner, härads- 
kartan och GSD-ekono- 
men. Efter Hall 1996 och 
där anförd litteratur.

1643 och 1688 års 1920-talets GSD-ekonomen
lantmätarinstruktioner häradskarta

Begrepp förknippade Skönvall Hårdvallsäng
med äng Hårdvall Sidvallsäng

Stenvall 
Tuvig vall 
Sandvall 
Skrinvall 
Myrvall 
Madvall 
Våtäng 
Sankäng 
Starräng 
Sjöäng
Vidbelupen äng

Begrepp förknippade Masteskog Lövskog Lövskog
med skog Timmerskog Barrskog Barrskog

Kolskog Hygge
Bastskog 
Gärdselskog 
Vedskog 
Lövskog 
Näverskog 
Hassel 
Bok 
Ek

sätt att överbrygga denna begreppsliga heterogenitet är 
att försöka se förbi begreppen och istället fokusera på 
det bakomliggande fenomenet. Vad står, eller stod, feno
menet för? Hur kan fenomenet definieras utifrån rådan
de kunskapsläge? Har den utifrån en sådan definition 
motsvarigheter på andra håll? En sådan analys kan göra 
det möjligt att i begreppsmodellen sammanföra likarta
de fenomen, som benämnts med kronologiskt eller 
regionalt specifika begrepp, till mera generella huvud
grupper. Definitionsmässig homogenitet skapas alltså 
med utgångspunkt i fenomenet, snarare än i det beteck
nande begreppet (jämför Hall 1996 s. 16 ff. och där 
anförd litteratur). Detta förutsätter naturligtvis att själva 
fenomenet verkligen är av något så när allmän och 
spridd art. Om inte, så är det liksom begreppet, i första 
hand kartspecifikt. Nedan följer några konkreta exempel 
som belyser den ovan förda diskussionen.

Uppställningen i figur 12 visar exempel på begrepp 
som är förknippade med markslagen äng och skog vid 
olika tillfällen. Skillnaderna i sättet på vilket informatio

nen kring dessa båda fenomen klassificeras är, som 
synes, ganska betydande. I 1600-talets lantmätarinstruk
tioner anmodas lantmätarna göra en minutiös klassifi
cering av både ängsmark och skogsmark. 1900-talets 
häradskarta och GSD-ekonom framstår i jämförelse som 
minst sagt informationsfattiga (figur 12).

På ett praktiskt kartografiskt plan är det möjligen så 
att 1600-talets storskaliga kartering medgav en mer 
detaljerad tematisk klassificering än sentida småskalig 
kartering, men detta är inte den enda förklaringen till 
skillnaderna. På 1600-talet syftade karteringen bl.a. till 
att hålla reda på jordbrukets produktions- och skattekraft 
och för denna var ängsmarkens karaktär och kvalitet av 
stor betydelse. Den detaljerade klassificeringen åter
speglar naturligtvis detta och baserar sig på olika egen
skaper, som var av betydelse för foderproduktionen. En 
sådan egenskap, som ganska omedelbart låter sig urskil
jas bland exemplen i figur 12, är ängens fuktighet. 
Klassificeringen av skogen baserar sig på helt andra kri
terier, nämligen dess användbarhet. Man skiljer inte på
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°Hka trädarter, utan på om den lämpar sig till skepps- 
ITlaster, timmer, hägnader, kolning eller ved etc. Den mer 
sParsmakade klassificeringen i 1900-talets kartmaterial 
kan sättas i samband med ängens och skogens förändra- 
e betydelse. Redan på 1920-talet var ängen ett i ekono- 

naiskt hänseende utdöende fenomen och bruket av sko- 
8en hade genomgått stora förändringar. Det fanns inte 
'angre några motiv att upprätthålla en så rigorös klassi- 
kcering av vare sig äng eller skog som på 1600-talet och 
aierparten av de äldre begreppen hade därför förlorat sin 
kety delse. I 1990-talets GSD-ekonom uppmärksammas 
lnte längre ängen i klassifikationen. I den mån den fort
farande existerar som fenomen i dagens landskap döljer 
den sig sannolikt tillsammans med diverse andra feno- 
nien bakom begrepp som ”Annan öppen mark”, eller

Figur 13. Exempel på 
klassificering av ängs
mark. Ängsmarkerna till 
Bergs prästgård, Bergs 
sn., Kronobergs län 
bestod år 1696 av ”god 
hårdvall” (litt. F) och 
”kärrvall och starr”
(litt. G). Utsnitt ur 
LMV F 10-2:1.

27



Figur 14. Exempel på 
klassificering av skogs
mark. Vid delning av bok
skogen till Köinge sn., 
Halland år 1765 görs 
värdering efter en fem- 
gradig skala, där 1 är 
den bästa och 5 den 
sämsta. Därtill lämnas 
kommentarer som ”ung 
nödvuxen” och ”äldre 
välvuxen”. Mossar, kärr 
och ljungbackar klassifi
ceras separat. Utsnitt ur 
LMV M36-7.-3.
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kanske ”Lövskog”? Till fenomenet skog har knutits ett 
helt nytt begrepp, nämligen hygge (figur 12).

De ovan diskuterade begreppen är exempel på 
begreppslig heterogenitet av något så när okomplicerat 
slag. Det är tämligen lätt att identifiera de olika begrepp 
som använts vid olika tidpunkter, som undertyper eller 
specialiseringar till de mer generella begreppen äng och 
skog. De senare bildar alltså en naturlig övre generali- 
seringsnivå under vilken de förra kan sorteras in. Under 
denna övre nivå kan sedan ytterligare nivåer diskuteras. 
De olika specialbegrepp som genom tiderna använts vid 
klassificering av ängsmark sönderfaller, som tidigare 
nämnts, med avseende på fuktighet i två tydliga huvud
grupper. I en undergrupp bestående av sidlänta, fuktiga 
ängar skulle t.ex. häradskartans sidvallsäng finna en i 
detta avseende logisk samhörighet med den 250 år äldre 
toadvallen (se figur 12). En sådan uppdelning i under
grupper är emellertid inte lika enkel att åstadkomma när 
det gäller skog. Det är inte helt lätt att finna en minsta 
gemensam nämnare för 1600-talets klassificering efter 
användbarhet och 1920-talets mer artinriktade dito. Den 
rimligaste lösningen är därför att låta begreppet skog 
utgöra en enda övergripande generaliseringsnivå för alla 
de olika begrepp som är förknippade med fenomenet.

Ett problem som anknyter till diskussionen ovan är 
tot klassificeringen inom ett tema kan vara ojämn i en 
°ch samma karta, något som är särskilt tydligt när det 
gäller markslag i de äldre storskaliga kartorna. Denna 
°jämnhet tycks ofta sam variera med ägorättsliga aspek
ter och kan därför troligen sättas i samband med karter- 
togens dåtida syfte. Enskilt ägd så kallad inägomark 
f,n ark slagen åker och äng), som var av grundläggande 
betydelse vid skattläggning, behandlas nämligen ofta 
toed avsevärt högre både geometrisk och tematisk preci- 
Sl°n än samfälld utmark. Till det senare hör skogs- och 
hedområden eller annan mark som ägdes och nyttjades 
samfällt för bete. Trots en rigorös begreppsapparat (figur 
12) kan informationen kring denna inskränka sig till 
n°tiser av typen ”.. .på utmarken nödtorftigt mulbete och 
vedbrand till husbehov...”. Denna information säger 
Vlsserligen något om markanvändningen, men det är 
Svårt att härleda vilket, eller vilka, markslag som ingår i 
totoarken. Den här typen av problem är naturligtvis 
Svara att komma förbi. Man får finna sig i att arbeta med 
he,i information som ändå gives, vilket i exemplet ovan 
närmast skulle bli markanvändning ”bete” och ”vedtäkt” 
bu ej närmare specificerat markslag.

Exempel på ett begrepp med klart regional anknyt

ning är svaljord. Det förekommer i det äldre kartmate
rialet från sydöstra Norrland, framför allt då 
Hälsingland, och användes för att beteckna en särskild 
typ av markslag, där markanvändningen växlade mellan 
odling och slatter. Som fenomen betraktat skiljer sig allt
så svaljorden från den mer intensivt brukade åkermarken 
genom att den mellan odlingstillfällena lades i grästräda 
och brukades som äng (Cserhalmi 1997 s. 133 f.). 
Definitionsmässigt ligger den således någonstans mellan 
åker och äng. Frågan är då om fenomenet, liksom 
begreppet, är specifikt för just den här regionen eller om 
motsvarande fenomen finns även på andra håll? 
Onekligen faller fenomenen bakom samtida begrepp 
som linda, lägda, havrejord och det västsvenska äckra 
ganska väl in under beskrivningen ovan. Därmed öppnar 
sig en möjlighet att betrakta svaljorden som ett generellt 
fenomen vid sidan av dessa. Frågan kvarstår dock vilket 
motsvarande generellt begrepp som lämpar sig bäst för 
att beteckna detta?

Sist i raden av exempel skall så temat jordvärdering 
diskuteras. Värderingen av jordens bördighet var av vikt 
både vid 1600- och det tidiga 1700-talets skattläggningar 
och vid den skiftesverksamhet som satte igång i samband 
med 1757 års storskiftesförordning (se kapitel Storskaliga 
kartor och figur 3). Vid skattläggningen låg den tillsam
mans med en rad andra faktorer till grund för själva tax
eringen. Vid skiftesförfarandet utgjorde den grund för en 
rättvis omfördelning av jorden. Inledningsvis underkas
tades främst åkermarken värdering, senare även annan 
mark (se vidare Hall 1996 s. 27 och där anförd litteratur).

Information om jordvärdering är således generell i 
den meningen att den återkommer i flertalet av de stor
skaliga kartorna. Den är emellertid inte direkt jämförbar 
mellan ovan nämnda kartserier. Det är också vanskligt att 
göra direkta jämförelser mellan enskilda kartor inom en 
och samma serie. Detta beror dels på att klassificeringen 
gjordes enligt en ordinal skala som förändrades kraftigt 
över tid (se figur 17), dels på att tillämpad värderings- 
skala ”kalibrerades” mot rådande förhållanden vid varje 
enskilt karteringstillfälle. Det senare framgår som regel 
av de protokoll som upprättades vid skiftesförrättning
arna och som ingår i skifteskartomas textdelar. De små 
möjligheterna till direkta jämförelser gör att temat jord
värdering ytligt sett framstår som mindre intressant i det 
här sammanhanget. Indirekt kan det emellertid bära på 
information som kan vara av stort intresse.

Jordvärderingen baserade sig på uppgifter om utsä- 
desmängd och avkastning men framför allt på bedöm-
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Figur 15. Begreppen äckra, havrejord, 
svaljord linda m.m. kan uppfattas som 
regionalt betingade benämningar på ett 
likartat fenomen, nämligen förhållande
vis mager, perifert belägen mark där 
markanvändningen växlar mellan odling 
och slätter. Detta visar sig t. ex. i de här 
valda exemplen från Göteborgs- och 
Bohus län (den undre kartbilden) och 
Gävleborgs län (den övre kartbilden). 
Nummer 8, 17, och 26 i den undre kart
bilden benämns ”hafvrejord”, nummer 
20 och 36 benämns” eckror”. I den 
övre kartbilden benämns de partier 
som är infärgade med rosa ”svalar”. 
Man kan vidare notera att den sydligast 
belägna svaljorden går under benäm
ningen ”Walstadänget”.
Utsnitt ur LMV NI 16-132:1 och 
VI 1-1:6.

X /

3T

33.

30



UĄ ! ? \
{ /-*z'

" 0. j
rf- 1

Uigur 16. Jordvärderingen baserade sig bl.a. på en 
bedömning av det översta jordlagrets kvalitet, 
beskrivningen av denna tar vanligtvis hänsyn tillfrak- 
tl°nssammansättning och mullhalt. I den här valda 
kartan över Östra Värlinge i Hammarlövs sn. 
Malmöhus län år 1770 beskrivs detta i kartans textdel 
611‘igt följande: Litt a, G och M ”god mull och ler- 
J°rd'\ Un. B "mull, ler och grusjord", litt. C ”skarp 
Srus och lerjord”, litt. H ”lerjord”, litt. K ”kall och 
atager jord”, litt. O och P ”skarp lerjord brukas till 
havrejord” osv. Notera att mullhaltig jord har en klar 
k°Ppling till området närmast byns gatuplats.
Utsnitt ur LMV L76-4.1.
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Figur 17. Exempel på 
olika klassificerings- 
skalor som använts vid 
värdering av jorden vid 
olika tidpunkter. Delvis 
efter Hall 1996 s. 27 med 
kompletteringar från 
Riddersporre 1995 
s. 71-174 och Sandklef 
1959.

1600- och 
tidigt 1700-tal

Storskiftestid Laga skiftestid

1 god (bästa) 6 (bästa) 1 (bästa)
3/4 god 5 1/2 2
1/2 god 5 4
1/4 god 4 1/2 8
Osv. Osv. Osv.

ning av det översta jordlagrets kvalitet. Vid denna 
bedömning togs hänsyn till fraktionssammansättning 
(lera, mo, sand, grus) och mullhalt. Detta avspeglar sig i 
begrepp som svartmylla, myllig mo, god sandmylla, 
skarp sand med grus, grusig örjord etc. (se figur 16). 
Jord med hög mullhalt värderades i princip alltid högt, 
oavsett vilken av ovan nämnda klassificeringsskalor som 
användes, medan magrare marker med låg eller ingen 
mullhalt värderades lägre (t.ex. Riddersporre 1995, 
s. 71-174, Sandklef 1959). Med reservation för ovan 
nämnda begränsningar skapar detta relativa förhållande 
ändå indirekt möjlighet till vissa jämförelser som kan 
vara av intresse vid vissa tillämpningar, något som dis
kuteras vidare i kapitel Informationens användnings
områden (nedan).

Hur representeras informationen? 
Informationen förmedlas dels i själva kartbilden med 
hjälp av olika symboler, färger, skrafferingar och text
notiser, dels i en legend (teckenförklaring) eller i en 
bilagd, mer eller mindre omfattande textdel. Symbolerna 
i kartbilden grundar sig i enlighet med gängse kartogra
fiska principer på de tre geometriska huvudformerna 
punkt, linje och polygon. Valet av färger och skraffering
ar kan däremot variera både mellan och inom de olika 
kartserierna (se vidare Örback 1990, Jansson 1993).

De till kartorna bilagda textdelama är mycket vik
tiga. De innehåller viktig och ibland omfångsrik infor
mation. Särskilt de olika skifteskartornas textdelar kan 
vara mycket omfattande och består dels av protokoll från 
själva skiftesförrättningen, dels av utredning och fast
ställande av den befintliga ägosituationen och därutöver 
av lantmätarens redovisning av föreslagen omarronder- 
ing. De två senare delarna utgörs som regel av tabeller 
där de i skiftet inblandade hemmanens befintliga ägor 
listas markslagsvis med uppgifter om areal och värder
ing av jorden m.m. Varje post i listan har en koppling till 
kartan genom en löpande nummer- och bokstavsserie (se 
figur 10 och 14). Textdelarna till de storskaliga kartorna 
är som regel handskrivna. Detta bidrar ibland till att 
ytterligare ”grumla” kartans budskap, då handskrifterna 
av 1600- och 1700-talets lantmätare i en del fall kan vara 
svårgenomträngliga för en sentida läsare som är ovan 
vid den då gängse frakturstilen. (Jämför kapitel Kartan 
som informationskälla.) De textdelar som hör till senare 
kartserier är vanligtvis lättare att tolka.
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Informationens användningsområden

En fråga av grundläggande betydelse redan på modeller
ingsstadiet är vad den historiska kartinformationen skall 
användas till inom kulturmiljövården? Vilken informa
tion är av intresse och hur skall den analyseras? Vilka 
kartserier lämpar sig i relation till detta bäst som infor
mationskälla?

I samband med projektets förstudiefas genomfördes 
en användaranalys, där användningen av historiska kar
tor inom kulturmiljövården kardades (DHK 1999b). 
Kartläggningen visar att historiska kartor används i en 
md olika sammanhang och att användningssätten varie
rar beroende på tillämpning (se figur 18).

Något som bland annat framgick av kartläggningen 
var intresset att använda informationen på olika skal-

Figur 18. Exempel på 
tillämpningar inom KMV 
där historisk kartinfor
mation är av intresse.

Exempel på tillämpning inom KMV Exempel på intressant historisk kartinformation och analysmöjligheter

Markernas mångfald
Miljöstöden
M i lj öövervakning
Skötselplaner
Natur-/kul turreservat
Skogens kultumilj övärden

Landskapsrekonstruktion

Odlingsutveckling, markanvändnings- och hävdhistorik, vegetation och 
annat som kan bidra till förståelse av vad som föregått dagens situation.

mkb

Översiktsplanering
Landskapsinventering

Landskapsrekonstruktion

Översiktlig, strukturell information om bebyggelse, markutnyttjande, 
kommunikationer och annat som kan ligga till grund för förståelse och 
värdering av det historiska innehållet och tidsdjupet i dagens landskapsbild

Bebyggelseinventering Konstruktioner/anläggningar och förståelse av dess funktionella samman
hang i äldre tider.

Fornminnesinventering
Arkeologiska utredningar och 
Undersökningar

Konstruktioner/anläggningar från både förhistorisk och historisk tid, t.ex. 
"ättebackar”, gravhögar, tjärdalar, torp m.m.

Landskapsrekonstruktion

Marknamn, jordvärdering, skiftesstruktur och andra företeelser som kan ge 
antydningar om äldre förhållanden än de som själva kartan redovisar vad 
gäller t.ex. bebyggelsestruktur och markanvändning

Information om torrlagda våtmarker, sjöar etc.

Kunskapsöversikter oc|1 förmedling Ovan nämnda beroende på inriktning
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Figur 19. Namn på mark
områden kan utgöra indi
kationer på företeelser och 
strukturer i landskapet 
som är äldre än de i själva 
kartbilden. Kartan visar 
Brödåkra, Ysby sn., 
Halland år 1854. Mark
namnen "Gamla gårds- 
platsen” och ”Toften" 
visar att bebyggelsen till 
Brödåkra tidigare legat på 
en plats sydväst om den 
plats där gårdarna låg vid 
karteringstillfället. Utsnitt 
ur LMV M86-2.1.

nivåer. I de flesta av ovan nämnda tillämpningar är mer 
eller mindre översiktliga landskapsrekonstruktioner av 
intresse (figur 18). Dessa kan syfta till att ge en historisk 
bild av ett större eller mindre landskapsutsnitt och i 
denna spelar vanligtvis den historiska markanvänd
ningen och bebyggelsestrukturen en framträdande roll. I 
vissa tillämpningar som MKB, översiktsplanering m.m. 
efterfrågas mer översiktlig sådan information. I andra 
tillämpningar, t.ex. markernas mångfald, miljöstöden, 
skötselplaner, natur-/kulturreservat m.m., är relativt 
detaljerad information av större intresse, då syftet fram
för allt är att klarlägga markslags- och hävdhistorik, 
vegetationshistoria m.m.

Information med hög detaljeringsgrad är även av 
intresse i samband med olika inventeringar och arkeolo
giska utredningar. Vid bebyggelseinventeringar kan kar
torna bidra med kunskap om i vilka funktionella sam
manhang enskilda byggnader tidigare ingått. Vid forn
minnesinventering och arkeologiska utredningar kan 
information om enskilda konstruktioner eller anlägg

ningar m.m. (torp, ättebackar etc.) vara av intresse både 
vid förberedelser inför själva inventeringen och i rela
tion till former som påträffas ute i landskapet.

Vid arkeologiska utredningar och undersökningar kan 
även information om marknamn, jordvärdering, admi
nistrativ och ägorättslig indelning, gärdesindelning m.m. 
vara av intresse. Dessa företeelser kan ge antydningar om 
förhållanden som är betydligt äldre än de söm redovisas i 
den historiska kartan och har med framgång använts i så 
kallade retrogressiva analyser inom framför allt den 
historisk-geografiska forskningen. Dessa analyser har 
rört frågeställningar om förhistorisk och medeltida 
bebyggelsestruktur, ägoarrondering och markanvändning 
m.m. (för en forskningsöversikt, se Riddersporre 1995).

En variabel som bidragit till spännande resultat inom 
såväl dansk som svensk historisk-geografisk forskning 
är jordvärderingen eller bonitetsgraderingen (se kapitel 
Informationens heterogena karaktär och Riddersporre 
1995 s. 48-69). Vid kartering av denna aspekt uppträder 
ofta en i förhållande till bebyggelsen tydlig zonering av
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de olika jordkvaliteterna (se figur 16). Denna zonering 
kan i sig betraktas närmast som en artefakt, som fram
bringats genom det historiska åker-ängsbrukets överför- 
,ng av organiska näringsämnen från ängar och utmarker 
bil åkermarken (a. a. s. 51). Den högst värderade åker
jorden, med den högsta mullhalten, uppvisar som regel 
ett nära rumsligt samband med bebyggelsen (bruk- 
H'ngscentrum). I retrogressiva analyser kan just denna 
regelbundenhet, men kanske i synnerhet avvikelser från 
regelbundenheten, bidra med viktiga ledtrådar i förståel- 
Sen av bebyggelseförändringar och markutnyttjande 
ander medeltid. I vissa fall kan tråden visa sig bära ännu 
'angre tillbaka i tiden, något som framgår tydligt i fallet 
^Ppåkra utanför Lund (se vidare Riddersporre 1996).

I samband med arkeologiska utredningar och under
ökningar kan analyser av det här slaget ligga till grund 
b't både hypotesbildning och jämförelser med sådant 
s°ni framkommit vid inventering och utgrävning. För 
e*ernpel på ytterligare tillämpningsmöjligheter, se Toliin 
(l989), Riddersporre (1992, 1995), Widgren (1997).

Figur 20. En geometrisk karta visar miljön kring Gryta 
gård i Gryta sn., Uppsala län på 1690-talet. Kartans 
textdel upplyser att gården ”...fordom warit 4 
Cronohemman...nu Majors säthe under Lijf 
Regemente... Bebyggelsen är schablonmässigt åter
given med hussymboler. Till Gryta gård hör förutom 
åker och äng även en humlegård om 900 stänger, en 
liten körsbärsträdgård, en liten trädgård med äppel- 
och päronträd samt en kålgård. Trädgårdsodlingarna 
är återgivna i kartan söder om gårds- och ladugårds- 
platserna. Nordöst om gården syns Gryta kyrka och 
klockarboställe. Intill kyrkplatsen har platsen för en 
runsten markerats. Utsnitt ur LMV A19:109B.
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Information och källor av 
primärt intresse

I relation till de tillämpningar som diskuterats i föregå
ende kapitel är således följande generell information av 
störst intresse: markslag, markanvändning, hydrografi, 
konstruktioner och anläggningar, administrativ och 
ägorättslig indelning samt jordvärdering (jämför upp
ställning och diskussion i kapitel Generell information).

I tillämpningar som kräver detaljerade analyser är 
självfallet det gängse storskaliga kartmaterialet den pri
märt intressanta informationskällan (se figur 3). Vid 
mera översiktliga analyser lämpar sig naturligtvis det 
småskaliga materialet bättre, i den mån det innehåller 
relevant, generell information. I detta avseende framstår 
framför allt sockenkartverket, häradskartan och äldre 
utgåvor av den ekonomiska kartan som mest intressan
ta. Dessa kartserier ger emellertid i allmänhet en bild av 
landskapet strax efter 1800-talets jordbruksreformer och 
därmed sammanhängande landskapsforandring. Detta 
kan naturligtvis utgöra en viktig referens både till 
dagens situation och den i äldre storskaligt material.

Vill man på ett översiktligt plan få information om 
situationen före dessa landskapsförändringar kan even

tuellt de äldre geografiska kartorna vara av viss nytta (se 
Toliin 1991 s. 32 f.), men det skall påpekas att dessa 
ännu är helt oprövade i rektifieringshänseende. Vid 
behov kan naturligtvis även information i storskaligt 
material aggregeras till en mer översiktlig nivå. Den 
skånska rekognosceringskartan är av visst, regionalt 
intresse, trots att den främst är en topografisk karta och 
därmed relativt fattig på generell information. 
Kartserien tillkom i huvudsak före 1800-talets genom
gripande landskapsförändringar och ger därmed en 
översiktlig bild av situationen före dessa, vad gäller 
bebyggelsestruktur, vägnät och, kanske framför allt, de 
ofta omfattande system av våtmarker som därefter drä- 
nerats och försvunnit ur den skånska landskapsbilden. 
Den senare Generalstabskartan är i detta avseende 
mindre intressant, med undantag av övre Norrland, där 
den topografiska informationen även kompletterades 
med viss information om markanvändning (se vidare 
Jansson 1993 s. 37 f.). Generalstabskartan är liksom 
rekognosceringskartan relativt oprövad i rektifierings
hänseende.
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Tidigare tematisk bearbetning 
- kort historik

Historiska kartor har åtminstone sedan 1980-talets mitt 
varit föremål för kulturmiljövårdens aktiva intresse, 
något som också har lagt grunden för dagens olika 
tillämpningar (se ovan). En serie olika bearbetnings- 
metoder har också utvecklats. Det finns skäl att här kort 
belysa hur den tematiska informationen i de historisk 
kartorna har hanterats enligt dessa tidigare metoder. 
Vilken information fångas upp? Vilka kartserier ”stöd
jer” metoderna? Kan det material som framställts enligt 
dessa metoder återanvändas inom ramen för den infor
mationsstruktur som eftersträvas här?

Historiska kartöverlägg
1986 startade Riksantikvarieämbetet en metodstudie 
kallad Sveriges äldre lantmäterikartor och dess använd
ning inom kulturmiljövården. Denna studie var inriktad 
mot att identifiera för kulturmiljövården viktiga land
skapselement och strukturer i de äldre kartorna och att 
utveckla lämpliga metoder för att överföra denna infor
mation till moderna kartor via så kallade kartöverlägg 
(Toliin 1991 s. 7).

Utvecklingsarbetet genomfördes i samarbete med 
Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms univer
sitet och resulterade i den numera väletablerade metoden 
för framställning av historiska kartöverlägg. Metoden 
innebär i korthet att information från företrädesvis stor- 
skaliga historiska kartor förs över till genomskinlig 
Plastfilm. Efter ytterligare några arbetsmoment, som 
innefattar skaltransponering, rektifiering och renritning, 
ar den historiska kartans information så redo för direkt 
Jämförelse med den ekonomiska kartan i skala 1:10 000. 
En viktig beståndsdel i metoden är det enhetliga mané- 
ret för excerpering och renritning, som bidrar till att göra 
den överförda informationen lätt att tolka och jämföra 
mot den underliggande, moderna kartan även för relativt 
°vana användare (se vidare a. a. s. 89).

Kartöverläggen syftar främst till landskapsrekon- 
struktion, där klarläggande av tidigare rumslig organisa
tion, markslag och hävd är av centralt intresse ( a. a. s. 
ti. jämför kapitel Informationens användningsområden). 
Härav följer att det främst är information om markslag,

markanvändning, konstruktioner och anläggningar (t.ex. 
hägnader, byggnader, vägar) och vissa gränser, som varit 
föremål för excerpering. Denna är systematiserad i fyra 
huvudteman som rör bebyggelse, kommunikation, fysis
ka och administrativa gränser och markslag (a. a. s 89). 
Grundmetodiken innebär ingen påtaglig aggregering 
eller generalisering av informationen, även om den 
naturligtvis inte utesluter att sådan kan göras. Detta, till
sammans med det lättlästa maneret, gör att kartöverlägg 
upprättade enligt standardförfarandet lämpar sig utmärkt 
som digitaliseringsunderlag. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att det trots dessa fördelar rör sig om ett 
bearbetat urval av information, som i relation till 
originalkartan genomgått ytterligare ett moment av 
transformation (jämför kapitel Kartan som informa
tionskälla).

KartGIS och LiM
1988 startade Riksantikvarieämbetet projektet KartGis. 
Avsikten bakom detta projekt var att skapa förutsätt
ningar för en rikstäckande databas med historisk kart
information. Arbetet inriktades därför främst mot små- 
skaliga kartor och innefattade förutom inventering av 
äldre småskaliga kartor och dess informationsinnehåll 
även utveckling av metoder för digital rektifiering och 
datafångst genom vektorisering. Det senare innebar ska
pandet av en datamodell med tillhörande begrepps
katalog (LiM 1995a).

Inventeringen av småskaliga kartor resulterade i att 
de så kallade koncepten till häradskartan bedömdes vara 
det material som bäst svarade mot projektets krav vad 
gällde informationsinnehåll. Det fortsatta utvecklings
arbetet kom därför att inriktas mot just denna kartserie. 
Den datamodell som arbetades fram bygger således ute
slutande på häradskartans begreppsvärld och är upp
delad i ett antal olika teman eller informationsskikt, bl.a. 
administrativ indelning, markslag och markanvändning, 
hydrografi, bebyggelse, anläggningar m.m. (se vidare 
LiM 1995a s. 8). Den vägledande principen vid data
modelleringen var att så långt som möjligt utgå från kar
tans begrepp (a.a.). För att överbrygga begreppsliga
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variationer orsakade av kartseriens relativt långa 
produktionstid ansågs det emellertid nödvändigt 
att skapa vissa övergripande objekt under vilka 
kartans egna begrepp sorterades som 
objektstyper (a.a. s. 8, 20 f.). Av någon 
anledning valde man trots detta 
ställningstagande att ersätta klar
textbenämningar av såväl 
objekt som objektstyper med 
en sexställig sifferkod. Mark
slaget ”sidvallsäng” går t.ex. 
under beteckningen ”101200”
(a.a). Detta gör att informa
tionen i de färdiga vektorkar
torna inte är omedelbart lättill
gänglig, eftersom sifferkodning- 
en kräver tolkningsnyckel för att bli 
begriplig.

Projektet KartGis intentioner att skapa 
en rikstäckande databas omsattes heller aldrig, men 
de metoder som utvecklades kom ändå att nyttiggöras i 
samband med uppföljningen av livsmedelpolitikens 
miljöeffekter (LiM). I samband med denna upprättades 
vektorkartor i enlighet med projektets metodik över 
samtliga de tjugo referensområden som ingick i studien. 
Dessa bildade tillsammans med GSD-ekonomen, 
infraröda flygbilder, fältdokumentation av biologisk 
mångfald m.m. underlag för analyser som syftade till att 
mäta och utvärdera både långsiktiga och kortsiktiga för
ändringar i odlingslandskapet. De vektorkartor som 
baserar sig på häradskartan bildade därvid en viktig 
historisk referenspunkt, som bidrog med kunskaper om 
långsiktiga förändringar av jordbruksföretagen och dess 
markanvändning (se vidare LiM 1995b).

I det här sammanhanget är naturligtvis projektet 
KartGis och de senare analyserna i samband med LiM 
av stort metodologiskt intresse. Det visar på en metod 
för datafångst som fullföljts från ”ax till limpa” och där 
även det färdiga resultatet - vektorkartor med tillhöran
de tabelldata - verkligen har använts i praktiska analy
ser. I relation till de tillämpningar och de kartserier som 
bedömdes vara av intresse i ett tidigare kapitel (kapitel 
Informationens användningsområden) har dock KartGis 
metod klara begränsningar. Dessa begränsningar beror 
framför allt på att informationsstrukturen uteslutande 
baserar sig på häradskartans begrepp. Då denna är väl 
dokumenterad bör det emellertid vara möjligt att ”över
sätta” informationen i de vektorkartor som upprättats

enligt KartGis metodik till den mera allmän
giltiga struktur som eftersträvas i projekt 
Digitala historiska kartor. Därmed skulle det 

arbete som nedlagts i dessa eventuellt vara 
möjlig att återanvända i andra sam

manhang.

Landskapsprojektets 
prototyp
Landskapsprojektet bedrevs 
av Riksantikvarieämbetet 
under åren 1995 till 1998 med 
de övergripande målen att 

utveckla olika metoder för 
agrarhistorisk landskapsanalys 

och att öka kunskaperna om 
odlingslandskapets kulturmiljövär

den. I detta arbete ingick bl.a. att utveckla 
metoder och verktyg för digital hantering av histo

riska kartor. Utvecklingsarbetet resulterade i metoder för 
digital rektifiering och, framför allt, ett prototypverktyg 
för datafångst genom vektorisering som har redovisats 
närmare i ett annat sammanhang (DHK 1999a).

Syftet med prototypverktyget för vektorisering var att 
prova och utvärdera en preliminär begreppsmodell som 
arbetades fram inom Landskapsprojektet (Bodin 1997 
och DHK 1999a). Denna modell utgår från de behov 
som fanns inom Landskapsprojektet och baserar sig i 
första hand på information som förekommer i de stor- 
skaliga historiska kartorna. I modellen är informationen 
strukturerad i ett antal topologiska klasser och därunder 
liggande objektsklasser och objektstyper. Dessa täcker 
in följande teman eller informationsskikt: Markslag 
(inklusive markanvändning), faktiskt ägoindelning och 
konstruktioner (inklusive byggnader, vägar, hägnader 
m.m.). Därutöver finns möjligheter att hantera abstrakta 
begrepp som ”gärde”, ”gärdeslag”, ”tomt”, ”register
enhet” ”socken” m.m. I prototypverktyget har modellen 
operationaliserats på ett sätt som medger datafångst på 
två olika generaliseringsnivåer.

Arbetet med att utvärdera den preliminära modellen 
har pågått fortlöpande inom såväl Landskapsprojektet 
och Digitala historiska kartor, bl.a. i form av fallstudier 
som genomförts under det senare projektets analysfas. I 
utvärderingsarbetet har det varit viktigt att klarlägga 
modellens funktionalitet vid datafångst och analys. 
Saknas begrepp i modellen? Vilka krav ställs på infor-
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mationsstrukturen i datafångstsituationen? Hur utformas 
informationsstrukturen bäst med tanke på informatio
nens karaktär och önskvärda analysmöjligheter?

Utvärderingsarbetet har varit mycket värdefullt och 
bidragit till många av de ställningstaganden till informa
tionens karaktär, som redan berörts i tidigare kapitel. 
När det gäller begreppen i sig, så har utvärderingen visat 
På vissa kompletteringsbehov. Den preliminära model
len med tillhörande begreppskatalog baserar sig i första 
hand på storskaliga kartor. Den täcker därför inte in 
begrepp som är knutna till information i t.ex. de senare 
häradskartorna. När det gäller övriga kronologiska och 
regionala variationer har dock inga större komplette
ringar visat sig nödvändiga, detta trots att prototypen 
testkörts mot kartor från vitt skilda tider och delar av 
landet.

Möjligheten till datafångst på olika generaliserings- 
nivåer är något som överlag har uppskattats av de som 
Provkört prototypen. Detta är ju också något som efter
frågas av användarna, enligt den användaranalys som

genomfördes under projektets förstudie (DHK 1999b). 
Behovet av generalisering har ju även diskuterats tidi
gare i denna rapport, i relation till informationens 
heterogena karaktär. I det här aktuella modellerings- 
arbetet har det därför bedömts vara viktigt att jämka 
samman de rent modelleringsmässiga generaliseringar
na med de möjligheter som efterfrågas i datafångstsitua
tionen. I praktiken innebär detta att hitta en nivå för de 
generella, övergripande begreppen, som även är lämplig 
att omsätta i en motsvarande generell nivå i datafångst
situationen.

Arbetet med utvärderingen av prototypverktyget för 
vektorisering har genererat ett icke obetydligt antal 
historiska vektorkartor. När de nya begrepps- och infor
mationsstrukturerna väl är fastlagda, är det naturligtvis 
av intresse att anpassa informationen i de hittills fram
tagna vektorkartorna till denna standard. Detta bör inte 
innebära några stora problem, då den preliminära 
begreppsmodellen är väl dokumenterad genom sina 
olika utvecklingsfaser.
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B egrepp smodellering i 
projektet Digitala historiska kartor

Så skall då själva begreppsmodellen presenteras. 
Inledningsvis skall dock diskussionen i rapportens förs
ta del sammanfattas i ett antal övergripande slutsatser, 
som har varit vägledande i arbetet.

Begreppsmodelleringen bör inriktas mot följande 
informationsteman: Markslag, markanvändning, hydro
grafi, konstruktioner och anläggningar, aktuell admi
nistrativ och ägorättslig indelning samt jordvärdering 
(se kapitel Generell information). Slutsatsen grundar sig 
på att denna information är av generell karaktär, den 
förekommer i ett flertal såväl stor- som småskaliga kart
serier och den kan därigenom bilda underlag för studier 
med stort tidsdjup. Den bildar vidare underlag för en rad 
olika tillämpningar, som är av aktuellt eller potentiellt 
intresse för olika verksamhetsfält inom kulturmiljövår
den (se kapitel Informationens användningsområden).

Ovan uppräknade informationsteman återkommer i 
någorlunda uttömmande form i flertalet storskaliga 
kartserier. Bland de småskaliga kartserierna gäller detta 
främst sockenkartverket, häradskartan och äldre utgå
vor av den ekonomiska kartan. I vissa delar av landet är 
även de mer utpräglat topografiska kartorna, dvs. skåns
ka rekognosceringskartan och generalstabskartan, av 
intresse, trots att informationsinnehållet i dem är mindre 
uttömmande med avseende på ovan nämnda teman. Av 
detta följer att begreppsmodellen åtminstone bör omfat
ta begrepp knutna till informationen i dessa kartserier 
(kapitel Information och källor av primärt intresse).

De utpekade kartserierna har stor kronologisk och 
regional spännvidd. Detta innebär tillsammans med de 
varierande syften som legat bakom karteringen, att 
informationen uppvisar stor variationsrikedom i både 
kartografiskt och begreppsligt hänseende. En rik flora av 
både regionalt och kronologiskt specifika begrepp är 
knutna till densamma. Denna heterogenitet måste över
bryggas, men det är av vikt att detta inte innebär onödig 
påverkan eller bortgallring av kartans egna begrepp. 
Modelleringsarbetet bör därför utgå från en analys av 
vilka fenomen som döljer sig bakom begreppen. Denna 
analys kan sedan ligga till grund för en gruppering av 
dessa i mera generella huvudgrupper (se kapitel 
Informationens heterogena karaktär). Modellens stom

me bör alltså byggas av generella, övergripande 
begrepp, under vilka kartornas egna begrepp sedan kan 
sorterats. Kartbegreppen och de generella begreppen bil
dar alltså olika nivåer i modellen, nivåer som med fördel 
även kan operationaliseras i olika generaliseringsnivåer 
vid datafångst.

En viktig fråga är naturligtvis hur man skall kunna 
veta att man ”fått med allt”? De historiska kartorna utgör 
ett gigantiskt källmaterial, som ingen egentligen har 
total överblick över. Här har vi i arbetet haft möjlighet 
att dra nytta av erfarenheter från tidigare tematisk bear
betning i form av historiska kartöverlägg, projektet 
KartGis (del av LiM-projektet) och det utvecklings
arbete som gjordes i Landskapsprojektet (se kapitel 
Tidigare tematisk bearbetning - kort historik). Det sena
re innebar utveckling av en preliminär begreppsmodell 
som även omsattes i ett prototypverktyg för datafångst. 
De ”testkörningar” som gjorts av prototyp verkty get har 
varit av stor betydelse för utvärderingen av den prelimi
nära begreppsmodellen. I denna utvärdering, som dels 
gjorts löpande inom såväl Landskapsprojektet som pro
jekt Digitala historiska kartor, dels i ett antal fallstudier 
under det senare projektets analysfas, har den preliminä
ra begreppsmodellen prövats mot kartor från olika tider 
och delar av landet (se kapitel Landskapsprojektets pro
totyp). Denna prövning har givit möjlighet att efterhand 
komplettera begreppskatalogen. Därför kan man med 
viss sannolikhet utgå från att den nu föreliggande 
modellen i stort sett ”täcker in” alla de begrepp som är 
knutna till utvalda informationsteman.

Begreppsmodell historiska kartor
Föreliggande begreppsmodell kan "modelleringstek- 
niskt” sägas vara ett mellanting mellan begreppsmodell 
och informationsmoden. I stället för vid begreppsmo- 
dellering gängse typbeskrivningar har vi valt att göra 
områdesbeskrivningar. Denna lösning motiveras av 
begreppens ofta komplexa karaktär, där inte minst mark
slags- och markanvändningsaspektema ofta är samman
vävda och svåra att skilja åt (se diskussion i kapitel 
Generell information). Områdesbeskrivningar gör det
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möjligt att fånga denna komplexitet genom att vissa vik
tiga egenskaper hanteras som attribut.

Modellen är uttryckt i Stanli-språket. En förutsätt
ning för full förståelse av modellen är att grafer (figur 
21-23) och begreppskatalog (nästföljande kapitel) läses 
tillsammans enligt följande anvisningar:

Fet text innebär att termen används för begrepp defi
nierade i begreppskatalogen. Kursiv text innebär att ter
men antingen är namn på ett samband eller attribut. Text 
som är kursiv och understruken används för termer som 
återfinns på de historiska kartorna.

Avbildningarna i grafen har i texten översatts till:

0..1 kan ‘ha’ en
1..1 ‘har’ exakt en
0..* kan ‘ha’ flera
1..* ‘har’ minst en

Verbet ‘ha’ är bara ett exempel och kan ersättas med 
lämpligt verb i sammanhanget.

Om ett begreppet A är en specialisering av begreppet 
B innebär det att allt som gäller för B också gäller för A. 
Begreppet A:s definition inleds alltid med termen för B. 
För att få den totala definitionen av A måste man även ta 
med B:s definition. T.ex. har dike definitionen

konstruktion för dränering

och konstruktion har definitionen

något som är utritat i sin faktiska form på kartan 
och som är byggt eller anlagt av människan och 
ligger på ett eller flera markområden

Dikes totala definition är således

något som är utritat i sin faktiska form på kartan 
och som är byggt eller anlagt av människan och 
ligger på ett eller flera markomområden och är 
avsett (ibland måste man lägga till ord för att göra det 

läsligt) för dränering

Detta gäller även för de strukturella definitionerna, 
vilket innebär att alla samband som gäller för det gene
rella begreppet också gäller för det specialiserade 
begreppet.

Randbegrepp, t.ex. fysisk person, är begrepp som 
behövs i modellen men som inte definieras. Definitionen 
kan hittas i en vanlig ordbok. De representeras med en 
streckad rektangel.

Begreppen markområde (markområdesdel), kon

struktion, ägoområde (brukningsdel) och by-Ztraktområ- 
de är modellens grundpelare. Som sådana är de bärare av 
geometri, attribut och en rad olika specialiseringar. 
Tillsammans utgör de även beståndsdelar i information 
om fenomen på en högre abstraktionsnivå. Denna högre 
abstraktionsnivå motsvaras av begreppen bebyggelsean
läggning och jordegendom (se figur 21).

Specialiseringarna bildar den stomme av generella 
begrepp, på vilken kartans egna begrepp hängs upp. Det 
skall återigen poängteras att de övergripande begreppen 
inte är avsedda att ersätta kartans egna begrepp. I ett 
användarstöd för datafångst skulle de emellertid kunna 
omsättas i en översiktlig, generell nivå för datafångst, 
medan kartans egna begrepp bildar en lägre, mer detalj
erad nivå (se figur 22 och 23).

Genom markområde hanteras begrepp knutna till tre 
av de teman som tidigare bedömdes vara intressanta i det 
här sammanhanget, nämligen markslag, markanvändning 
och hydrografi (se ovan). Specialiseringen av mark
område grundar sig på en identifikation av ett antal gene
rella huvudklasser för angivelse av markslag i de olika 
kartserierna (se figur 22). På denna grundindelning kan 
sedan information om marknamn, nyttjande, vegetation
styp, textkommentarer m.m. tillföras i form av attribut. 
Attributet nyttjande motsvarar markanvändning och gör 
det således möjligt att ange flera olika nyttjanden inom 
ett och samma markområde (jämför diskussion i kapitel 
Generell information). I huvudklasserna odlat mark
område och äng har specialiseringen drivits ytterligare ett 
steg (se figur 22). Den mer finstilta indelningen motive
ras av att dessa båda markslag ofta är mer detaljerat klas
sificerade än övriga markslag i kartorna och att det är av 
intresse att ta hänsyn till denna i modellen (se kapitel 
Informationens heterogena karaktär). När det gäller t.ex. 
äng grundar sig specialiseringen på markens fuktighet, 
en uppdelning som bl.a. är intressant i relation till den 
övergripande indelningen av ängsmarker i ängs- och hag- 
marksinventeringen (t.ex. Hemborg 1992 s. 30 f.).

Under Markområdesdel sorteras begrepp som är 
knutna till temat jordvärdering. Markområdesdelar ingår 
som beståndsdelar i markområden och definieras av 
variablerna jordvärdering, jordbeskrivning och avkast
ning (figur 21 och diskussion i kapitel Informationens 
heterogena karaktär).

Konstruktion griper över begrepp knutna till en rad 
olika fenomen som har det gemensamt att de i princip är 
diskontinuerliga och av människan konstruerade. 
Specialiseringen grundar sig på övergripande funktio-
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neliä aspekter (typ av konstruktion) t.ex. byggnad 
(figur 23). Begreppet byggnad täcker i sin tur sedan en 
rad olika kategorier, vilka helt motsvaras av de som 
beskrivs i bebyggelseregistrets inventeringshandbok 
(Stewénius 1998 s. 91 f.). Vi har dock formulerat en 
annan definition för begreppet, eftersom bebyggelse
registrets definition utgår från vad som erfars i inventer
ingssituationen och därför inte är direkt tillämplig vid 
kartstudier (jämför a. a. s. 77 och vår definition i 
begreppskatalogen nedan).

En eller flera byggnader kan tillsammans med ett 
bebyggelseområde bilda en bebyggelseanläggning, vil
ket här alltså uppfattas som ett begrepp som ligger på en 
högre abstraktionsnivå än de geometriskt representerade 
byggnad och bebyggelseområde. Begreppet kan sägas 
återspegla en abstrakt egenskap som följer av den funk
tionella helhet som enskilda byggnader och andra kon
struktioner ingår i. Specialiseringen grundar sig därför 
På arten av denna funktionella helhet, ett betraktelsesätt 
som ansluter till bebyggelseregistrets definition och 
tillämpning av begreppet anläggning (figur 23 och 
Stewénius 1998 s. 77, 98 f.). Representationen av 
bebyggelseanläggningar kan vara mer eller mindre 
generaliserad i kartmaterialet. I vissa kartserier är både 
bebyggelseområdet och de enskilda byggnaderna in
mätta och redovisade skalenligt i sin faktiska utsträck
ning. I andra redovisas enbart anläggningens rumsliga 
utbredning och yttre begränsningar utan avseende på de 
enskilda byggnaderna. En tredje variant är att anlägg
ningen representeras av en symbol, som inte ger någon 
uppfattning vare sig om faktisk utbredning eller antalet 
ingående byggnader. Det senare har föranlett införandet 
av begreppet bebyggelsesymbol i modellen (figur 21).

Slutligen skall temat aktuell administrativ och 
ägorättslig indelning behandlas. Även här måste hänsyn 
tas till att många av de begrepp som är knutna till temat 
förändrades under kartmaterialets tillkomsttid (jämför 
kapitel Informationens heterogena karaktär). Detta gäl
lur t.ex. den administrativa indelningen, där den äldre 
grundordningen by, socken, härad och landskap efter
hand ersattes av trakt, församling, kommun och län. 
Detta gäller även själva innebörden av begreppet ägan
de, något som hänger intimt samman med förändringen 
av samhället i stort. Ännu under 1700-talet präglades 
äganderätten av en närmast feodal samhällsordning och 
har beskrivits i termer av ”vertikala och horisontella rät-

tighetsfördelningar” (Widgren 1996 s. 7 f. och där 
anförd litteratur). På ”marknivå” innebar denna rättig- 
hetsfördelning ett ofta komplicerat samspel mellan kol
lektiva och individuella ägande- och nyttjanderätter, där 
den enskilda äganderätten var kringskuren av en rad 
olika begränsningar (se vidare Bäärnhielm 1996). Vid 
1700-talets slut inleddes emellertid ett reformarbete, 
som efterhand innebar ett stärkande av den enskilda 
äganderätten och ett urholkande av de privilegiesystem 
som var knutna till ståndssamhället (a.a.).

Trots dessa förändringar går det att identifiera vissa 
generella nyckelbegrepp i kartmaterialet, som gör det 
möjligt att beskriva ägandet i begreppsmodellen på ett 
över tid jämförbart sätt. På konkret ”marknivå” motsva
ras dessa av begreppen ägoområde och brukningsdel. På 
en mer abstrakt kameral nivå av begreppet jordegendom 
(figur 21). Under det senare faller begreppen hemman 
och fastighet, vilka betecknar de taxeringsmässiga 
grundenheterna i de äldre jordeböckerna och det senare 
fastighetsregistret. De båda begreppen kan alltså sägas 
beteckna samma fenomen, dvs. en fast egendom som har 
ägare, brukare, jordeboks- eller fastighetsnummer m.m. 
(se figur 21). I sinnevärlden byggs dessa abstrakta, 
kamerala företeelser upp av ägarens eller brukarens ägo- 
och nyttjanderättsliga förhållande till bestämda mark
områden. I det tidiga 1700-talets ägoavmätningar, lik
som i senare skifteskartor och häradskartor är dessa ägo- 
och nyttjanderättsliga förhållanden definierade i kart
bilden genom avgränsning av olika ägoområden. 
Beroende på arten av dessa förhållanden kan dessa i 
huvudsak sägas vara antingen enskilda eller samfällda. 
Enskilda ägoområden kan vara såväl små, utspridda 
ägoparceller i en tegskifteskarta som stora sammanhåll
na ägoblock i en häradskarta. Samfällda ägoområden 
kan vara både omfattande betesallmänningar och små 
kvarnsamfälligheter. Därutöver kommer vissa specialfall 
som tvisteparker, kronoparker och liknande, vilka i det 
här sammanhanget betraktas som övrigt ägoområde.

I administrativt hänseende ingår jordegendomen och 
dess tillhörande ägoområden i ett byområde, vilket i 
senare tid har sin direkta motsvarighet i begreppet trakt 
(ekonomiska kartan). Denna lägsta administrativa nivå 
ligger sedan i sin tur inom ett eller flera administrativa 
områden på högre nivåer. De senare är dock i detta sam
manhanget inte intressanta att definiera geometriskt 
annat än som gränslinjer.
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Begreppskatalog 
Specialisering av markområden:
Term (synonym) Definition Kommentar och 

exempel

bebyggelseområde Beskrivande definition
markområde där inget annat markslag finns angivit och 
som är eller har varit bebyggt eller är planerat för bebyggelse

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Kommentar
Om t.ex. en enskild byggnad 
ligger på annat markområde 
än bebyggelseområde blir inte 
markområdet under bygg
naden bebyggelseområde 
utan samma som det eller de 
omkringliggande markområ- 
rådena Exempel: lada på äng.

Stad, köping, hemman, fastig
het, gård, kungsgård, säteri, 
torp, backstuga, fäbod, sjöbod, 
utskärsfiskeläge, kvarn, hytta, 
sågverk, m.m. finns numera 
inte som markområden utan 
som bebyggelseanläggningar, 
som kan ligga på olika typer av 
markområden.
Exempel
Bebvesd tomt. ödetomt.
erästomt

ej klassat 
markområde
Tidigare: okänt/ej klassat 
markslag

Beskrivande definition
markområde vars markslag ej framgår i kartakten

Strukturell definition
Se beskrivande definition

fastmarksäng
Tidigare förslag: 
hårdvallsäng

Beskrivande definition
äng som är torr eller frisk

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
Hårdvallsäne. hacks lått.
stenvall, sandvall. skrinvall

hase Beskrivande definition
markområde som är markerat med hägnad eller hinderdon 
eller är angivet som hage och som har intensivt reglerat bete

Exempel
Kohaee. hästhaee. fårhaee.
oxhaee

Strukturell definition
Se beskrivande definition

hed Beskrivande definition
markområde som på kartan är markerat som hed eller alvar 
och som är öppen, torr, näringsfattig och betespräglad

Kommentar
Hedar är oftast samfällt ägda

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
Fiällhed. liunehed. alvar

kyrkogårdsområde Beskrivande definition
markområde som på kartan är markerat som kyrkogård

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.

Term (synonym) Definition Kommentar och 
exempel

köks-Zträdgårdsland Beskrivande definition
odlat markområde med småskalig odling av växter som inte 
är sädesslag

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
krvddeård. kål vård. humle-
vård. fruktträdvård. DOtatis-
land

markområde
Tidigare förslag: markslag, 
mark

Beskrivande definition
i kartakten avgränsat område som har ett enhetligt markslag

Strukturell definition
i kartakten avgränsat område som
• har exakt ett enhetligt markslag
• ingår i minst ett ägoområde
• kan hestå av flera markområdesdelar
• kan omfatta flera bebyggelseanläggningar
• kan omfatta flera konstruktioner
• beskrivs av exakt en geometri

har attribut
• kan ha flera namn: text
• kan ha flera nyttjanden: marknyttjande: jbete, slätter, 

lövtäkt, vedfångst, ...}
• kan ha flera vegetationstyper: text
• kan ha en kommentar: text

Markområde är antingen täktområde, våtmarksområde, 
hed, hage, vattenområde, odlat markområde, äng, 
bebyggelseområde, park-trädgårdsområde, kyrkogårds- 
område, skogsområde, ej klassat markområde eller övrigt 
markområde. Specialiseringsaspekten är huvudklass för mark
slag på kartan.

odlat markområde
Tidigare förslag: 
odlad mark

Beskrivande definition
markområde som bearbetas, sås och skördas

Strukturell definition
markområde som bearbetas, sås och skördas och som
• kan beskrivas av en odlingsrytm

har attribut
• kan ha en gröda: text
• kan ha en mängd utsäde: text

Odlat markområde är antingen åker, köks-/trädgårdsland, 
svedja eller ängsåker. Specialiseringsaspekten är skala, typ av 
gröda, intensitet och bränd/ej bränd.

Park-Zträdgårdsområde Beskrivande definition
markområde som på kartan är markerat som park eller träd
gård, företrädesvis i högre ståndsmiljöer eller offentliga miljöer.

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Fortsättning på nästa sida.

Kommentar
Tvistepark och kronopark är 
inte park-/trädgårdsområde 
(se övrigt ägoområde)

Exempel
Diurvård. iaktnark. slotts- eller 
herrgårdspark, slotts- eller 
herrgårdsträdgård
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Fortsättning från föregående sida.

Term (synonym) Definition Kommentar och 
exempel

sidlänt äng
Tidigare förslag: 
sidvallsängsmark

Beskrivande definition
äng som är fuktig eller våt

Exempel
Madvall. äneskärr. sidvalls-
än v. mvrvall. våtänv. starr-

Strukturell definition
Se beskrivande definition

äng. sioang

skov sområde Beskrivande definition
markområde som uttryckligen är angivet som skog eller på 
annat sätt av kartakten kan tolkas som trädbevuxet

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
Bokskoe. trädhevuxen utmark.
lovskov, vedskov. mastskov.
kolskov. värdse.lskov. fäüa

svedia
Tidigare förslag: 
svedjemark

Beskrivande definition
markområde som är angivet som svedja eller angivet 
som röjt och bränt

Strukturell definition
Se beskrivande definition

täktområde
Tidigare förslag: 
täkt, täktmark

Beskrivande definition
markområde som används för uttag av jord, torv och berg

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
mvrtav. sandtäkt. torvtäkt.
lertav. vrustäkt. vruva

vattenområde Beskrivande definition 
markområde med vattenspegel

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Kommentar
Kanaler och dammar är konst
ruktioner som ligger på vatten
områden

Exempel
Sjö, bäck, älv

våtmarksområde Beskrivande definition
markområde som är fuktigt och sankt och ej angivet som äng

Kommentar
Slätter kan förekomma.

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
Mosse. mvr. kärr. vassområde.
marsk

åker Beskrivande definition
odlat område där odling av sädesslag eller storskalig odling 
av andra grödor förekommer

Kommentar
Diskuterat men förkastat:
• brukas kontinuerligt
• intensivt nyttjande

Strukturell definition • bearbetad, bruten grässvål
Se beskrivande definition

Exempel
Potatisåker, havreåker, korn
åker

Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.

Term (synonym) Definition Kommentar och 
exempel

ängsåker
Tidigare förslag: äng i 
cirkulation, åkeräng, 
ängs-/åkermark, åkeräng

Beskrivande definition
odlat markområde med omväxlande åker- och ängsbruk

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Kommentar
Diskuterat och förkastat 
i definitionen:
• primitivt växelbruk på äng
• varierande trädesperiod

Exempel
Linda, äckra. svaliord. läeda

än e
Tidigare förslag: 
ängsmark

Beskrivande definition
markområde som är angivet som äng och används för 
foderfångst

Strukturell definition
markområde som är angivet som äng och används för foder
fångst.
Ang är antingen sidlänt äng eller fastmarksäng. Speciali- 
seringsaspekten är fuktighet.

övrigt markområde Beskrivande definition
markområde som inte är täktområde, våtmarksområde, 
hed, vattenområde, hage, odlat markområde, äng, bebyg
gelseområde, park-/trädgårdsområde, kyrkogårdsområde, 
skogsmråde eller ej klassat område

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Kommentar
”Övrigt” är av väldigt olika 
typer, ”slaskmark", ”resten”

Exempel
väeområde. flvgsand. hällar.
bere i dagen, impediment.
backe
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Övriga begrepp

Term (synonym) Definition Kommentar och 
exempel

administrativ gräns Beskrivande definition
gräns för ekonomisk, kyrklig eller ftskal/judiciell indelning av 
ett territorium

Exempel
Bygräns, sockengräns, härads- 
gräns, länsgräns, riksgräns

Strukturell definition
gräns för ekonomisk, kyrklig eller ftskal/judiciell indelning av 
ett territorium
• beskrivs av exakt en geometri

administrativt område Beskrivande definition
område i ekonomisk, kyrklig eller fiskal/judiciell indelning av 
ett territorium

Kommentar 
By-/traktområde är ett 
administrativt område

Strukturell definition
område i ekonomisk, kyrklig eller fiskal/judiciell indelning av 
ett territorium som
• kan innehålla flera by-Ztraktområden
• kan ingå i flera administrativa områden
• kan bestå av flera administrativa områden

Exempel
Härad, socken, län. bv.
församling

har attribut
• har exakt ett namn: text

Administrativt område kan vara by-Ztraktområde.
Specialiseringsaspekten är typ

avkastning Beskrivande definition
verklig mängd skördad gröda per markområdesdel eller per 
ytenhet för en markområdesdel

Strukturell definition
verklig mängd skördad gröda som 
• beskriver exakt en markområdesdel

Exempel
Lass. tunnor

har minst ett av attributen
• mängd per ytenhet: text
• mängd per markområde: text

bebyggelseanläggning
Tidigare förslag: aktivitets- 
och bebyggelsecentrum, 
aktivitetscentrum, 
anläggningscentrum

Beskrivande definition
byggnadsmiljö med funktionellt samband och som represen
teras av en bebyggelsesymbol och/eller motsvaras av ett 
bebyggelseområde och/eller består av mer än en byggnad 
som är utritad i sin faktiska form

Strukturell definition
byggnadsmiljö med funktionellt samband som
• ligger på minst ett markområde 

och som har minst ett av sambanden
• representeras av en bebyggelsesymbol
• motsvaras av ett bebyggelseområde
• består av flera byggnader

Kommentar
Definition i bebyggelse
registret: en anläggning är en 
samlad byggnadsmiljö där de 
ingående byggnaderna sett ur 
ett kulturhistoriskt perspektiv 
har ett inbördes funktionellt 
samband t.ex. en bondgård, 
ett bruk osv.

Varje enskild byggnad behöver 
ej vara identifierad i en bebyg
gelseanläggning.

har attribut
• kan ha flera namn: text
• kan ha en brukningsstatus: {öde, i bruk) 
Bebyggelseanläggning är antingen by/gårdscentrum, 
lägenhetsanläggning, tätort, säsongsbosättnings- 
anläggning, industrianläggning eller övrig bebyggelse
anläggning. Specialiseringsaspekten är typ.

Flera bebyggelseanläggningar 
(ex. hemman) kan finnas på ett 
bebyggelseområde.

Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.

Term (synonym) Definition Kommentar och 
exempel

bebyggelsesymbol
Tidigare förslag: 
byggnadsschablon

Beskrivande definition
Symbol som representerar en bebyggelseanläggning och där 
enskilda byggnader inte är markerade på kartan med sin 
verkliga form

Strukturell definition
symbol där enskilda byggnader inte är markerade på kartan 
med sin verkliga form och som 
• representerar exakt en bebyggelseanläggning

brukningsdel Beskrivande definition
på kartan uttryckt sammanhängande geografiskt område som 
har en brukare

Kommentar
”del av” ägoområde kan inne 
bära hela ägoområdet

Strukturell definition
på kartan uttryckt sammanhängande geografiskt område som
• kan brukas av flera fysiska personer
• är del av exakt ett ägoområde
• beskrivs av exakt en geometri

En brukare motsvarar en eller 
flera fysiska personer

by/gårdscentrum
Tidigare förslag:
brukningscentrum,
by/gårdsanläggning

Beskrivande definition
bebyggelseanläggning till en eller flera agrara registerenheter 
och där bostadshus ingår

Strukturell definition
Se beskrivande.

Kommentar
Centrum för hemman.
kuneseård. säteri

by-/traktområde Beskrivande definition
adminstrativt område som är angivet som by-Ztraktområde 
och som innehåller minst ett ägoområde

Kommentar
Ett by-/traktområde kan
vara en ensamgård

Strukturell definition
adminstrativt område som på kartan är angiven som by-/ 
traktområde och som
• innhåller minst ett ägoområde
• ligger inom minst ett administrativt område
• innehåller minst en jordegendom

byggnad Beskrivande definition
konstruktion i vilken människor kan uppehålla sig och som 
är utritad eller angiven som byggnad.

Strukturell definition
konstruktion i vilken människor kan uppehålla sig och som 
är utritad eller angiven som byggnad och som 
• kan ingå i flera bebyggelseanläggningar

Kommentar
Bebyggelseregistret: en funk
tionellt självständig byggnads
kropp, företrädesvis under ett 
tak. Den kan vara försedd 
med på- och tillbyggnad 
Byggnad har ett tak
Exempel
Se bebyggelseregistrets hand
bok

dike Beskrivande definition 
konstruktion för dränering

Strukturell definition
Se beskrivande definition. Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.

Term (synonym) Definition Kommentar och 
exempel

ej uttryckt ägoområde Beskrivande definition
ägoområde som ej hänförs till specifik jordegendom och 
där ägare ej är angiven i kartakten

Strukturell definition
Se beskrivande definition

enskilt ägoområde Beskrivande definition
ägoområde som ingår i exakt en jordegendom

Strukturell definition 
ägoområde som
• ingår i exakt en jordegendom

Kommentar
Enskilt ägoområde ägs, bru
kas eller disponeras enskilt av 
en eller flera fysiska/juridiska 
personer eller kronan.

fysisk person Randbegrepp

juridisk person Randbegrepp

geometri Randbegrepp

gränsmarkering Beskrivande definition
konstruktion som visas på kartan och enbart fungerar som 
markering av gräns och som ursprungligen kan ha varit en 
naturbildning

Exempel
Trestenarrör. femstenarrör.
eränsröse. gränssten.
stenblock, stadsdike

Strukturell definition
Se beskrivande definition

häenad Beskrivande definition
konstruktion för att freda eller avgränsa markområden eller 
delar av markområden

Exempel
Hankgärdeseärd. stenmur.
iordvall. eronavall

Strukturell definition
Se beskrivande definition

industrianläggning Beskrivande definition
bebyggelseanläggning avpassad för industriell produktion.

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
Hvtta. sågverk, iärnbruk. 
glasbruk, krutbruk, bränneri

jordbeskrivning Beskrivande definition
jordtäckets sammansättning på en markområdesdel

Strukturell definition
jordtäckets sammansättning som
• beskriver exakt en markområdesdel
har attribut
• har exakt en beskrivning: text

Exempel
Svartmvlla. sandmvlla. ler-
mvlla. skarn sand med grus

Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.

Term (synonym) Definition Kommentar och 
exempel

jordegendom Beskrivande definition
ägorättslig enhet som består av minst ett enskilt ägoområde 
och ägs av minst en fysisk/juridisk person och har minst en av 
egenskaperna mantal, jordnatur, jordeboks-Zfastighetsnr

Exempel
Hemman, fastiehet. kunes-
eård. säteri, skattlaet torn.
boställe

Strukturell definition
ägorättslig enhet som
• består av minst ett enskilt ägoområde
• ägs av minst en fysisk person eller juridisk person
• tillhör exakt ett by-Ztraktområde
• kan ha andel i flera samfällda ägoområden
• kan brukas av flera fysiska personer
• kan ligga under en jordegendom
• kan ligga över flera jordegendomar
har attribut 
• kan ha namn: text

har minst ett av attributen
• mantal: text
• jordenatur. text 
•jordeboks-Zfastighetsnr: text

jordvärdering Beskrivande definition
värdering av avkastningsförmåga för en markområdesdel

Strukturell definition
värdering av avkastningsförmåga som 
• beskriver exakt en markområdesdel
har minst ett av attributen
• graderingstal: text
• korntal: text

järnväg Beskrivande definition
konstruktion för spårbunden kommunikation

Strukturell definition
Se beskrivande definition

konstruktion Beskrivande definition
något som är utritat i sin faktiskta form på kartan och som är 
byggt eller anlagt av människan och ligger på ett eller flera
markområden

Strukturell definition
något som är utritat i sin faktiskta form på kartan och som är 
byggt eller anlagt av människan och som
• ligger på minst ett markområde
• kan ägas av flera fysiskaZjuridiska personer
• kan beskrivas av en geometri

har attribut
• kan ha flera namn: text
• kan ha ett nyttjande: text

Konstruktion är antingen byggnad, väg, järnväg, hägnad, 
odlingsröse, gränsmarkering, dike, täkt, trädanläggning 
eller övrig konstruktion. Specialiseringsaspekten är typ. Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.

Term (synonym) Definition Kommentar och 
exempel

lägenhetsanläggning
Tidigare förslag: 
lägenhetscentrum

Beskrivande definition
bebyggelseanläggning till ej skattlagd enhet där bostadshus 
ingår

Exempel
Torn. backstuea. eathus

Strukturell definition
Se beskrivande definition

markområdesdel Beskrivande definition
homogen del av ett markområde med avseende på jordvärd
ering, jordbeskrivning eller avkastning

Strukturell definition
homogen del som
• ingår i exakt ett markområde
• har minst en av jordvärdering, jordbeskrivning, avkastning
• kan beskrivas av en geometri

markslag Beskrivande definition
typ av mark som är en huvudklass i kartakten

Strukturell definition
typ av mark som är en huvudklass i kartakten och som 
• är enhetligt för minst ett markområde

odlingsrytm Beskrivande definition
tidsintervall mellan sädesårgångar för ett odlat markområde

Strukturell definition
tidsintervall mellan sädesårgångar som
• beskriver exakt ett odlat markområde
har attribut
• har exakt en odlingsfrekvens: text

Kommentar
Rotation anges endast där det 
tydligt framgår av kartakten

Exempel
Ensäde, tvåsäde

odlin esröse Beskrivande definition
konstruktion som är en ansamling av röjningsstenar

Strukturell definition
Se beskrivande definition

samfällt ägoområde Beskrivande definition
ägoområde i vilket två till flera jordegendomar har andelar

Strukturell definition
ägoområde som
• är andel av minst två jordegendomar

säsongsbosättnings-
anläggning
Tidigare förslag: säsongs- 
bosättningscentrum

Beskrivande definition
bebyggelseanläggning till säsongsulnyttjad bosättning

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
Fäbod, bodland. viste

Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.

Term (synonym) Definition Kommentar och 
exempel

trädanordnig Beskrivande definition
konstruktion bestående av anlagda eller bearbetade träd 
eller sparade solitärträd

Exempel
Trädrad, vårdträd, allé, 
hamlade träd, pilevall

Strukturell definition
Se beskrivande definition

täkt Beskrivande definition
konstruktion för uttag av jord, torv och berg

Exempel
Märeelerav. torvtäkt. gruva

Strukturell definition
Se beskrivande definition.

tätort Beskrivande definition
bebyggelseanläggning av ej agrar karaktär och avsedd för 
boende och med ett svagt funktionellt samband

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Kommentar
Definition ur ordbok: samlad 
bebyggelse med någorlunda 
talrik befolkning

Väg. Beskrivande definition
konstruktion som är kommunikationsled och som ej är järnväg

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
Bro. färieled. vad. vinterväg.
landsväg, stig. häradsväg.
kvrkväg

ägoområde
Tidigare förslag: 
ägoområde, äga

Beskrivande definition
sammanhängande geografiskt område som ligger inom ett by-/ 
traktområde och är antingen samfällt ägoområde, enskilt 
ägoområde, övrigt ägoområde eller ej uttryckt ägoområde

Strukturell definition
sammanhängande geografiskt område som
• ligger inom exakt ett by-Ztraktområde
• kan omfatta flera brukningsdelar
• kan bestå av flera markområden
• beskrivs av exakt en geometri

Kommentar
om ett sammanhängande geo
grafiskt område ligger inom 
två byar blir det två ägoom
råden

har attribut
• kan ha flera namn: text

Agoområde är antingen ett enskilt ägoområde, samfällt 
ägoområde, ej uttryckt ägoområde, övrigt ägoområde.
Specialiseringsaspekt är ägoförhållande.

övrig
bebyggelseanläggning

Beskrivande definition
bebyggelseanläggning som inte är by/gårdscentrum, tätort, 
lägenhetsanläggning, säsongsbosättningsanläggning eller 
industrianläggning

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
Hamn. fiskeläge, kvarnanlägg-
ning. kvrkoanläggning

Närliggande agrara ekonomi
byggnader som t.ex. ett härbre 
och en kornlada är inte övrig 
bebyggelseanläggning

Fortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.

Term (synonym) Definition Kommentar och 
exempel

övrig konstruktion Beskrivande definition
konstruktion som inte är byggnad, väg, järnväg, hägnad, 
odlingsröse, gränsmarkering, dike, täkt eller trädanordning

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Exempel
Tiärdal. kaikuun, ellednine.
telelednine. brunn, milsten.
kanal, slaeevaro. kolbotten.
brygga

övrigt ägoområde Beskrivande definition
ägoområde som inte är samfällt ägoområde, enskilt 
ägoområde eller ej uttryckt ägoområde

Exempel
TvisteDark. kronoDark

Strukturell definition
Se beskrivande definition

Metadata
En viktig poäng med metodutvecklingen inom projektet 
Digitala historiska kartor är att de vektorkartor, som blir 
det konkreta resultatet av datafångst enligt projektets 
metoder, skall vara möjliga att återanvända. Det arbete 
som läggs ned på rektifiering och vektorisering av de 
historiska kartorna skall ses som en investering i återan
vändbar historisk kartinformation. För att en sådan åter- 
användning överhuvudtaget skall vara intressant, eller 
ens möjlig, ställs naturligtvis krav på möjligheten att 
erhålla information om färdigproducerade vektordataset. 
Till varje sådant måste således en uppsättning metadata 
vara kopplade.

Standard för metadata finns inom STANLIs tekniska 
ramverk och denna tillämpas t.ex. i Lantmäteriets natio
nella metadatakatalog MEGI (www.megi.lm.se). Inom 
ramen för PilotGis utvecklades de facto-standard för 
data och metadata som rör planeringsunderlag för den 
kommunala och statliga sektorn. Denna standard har 
även omsatts i den gemensamma ”GIS-web för data
distribution och fysisk planering” (www.gis.lst.se). 
Projektets målsättning är självfallet att även han
teringen av de metadata som rör historisk kartinforma
tion skall ansluta till aktuella standards. Inom

Riksantikvarieämbetet pågår emellertid för närvarande 
utarbetandet av en IT-strategi, som avses omfatta infor
mationsflödet inom hela kulturmiljövårdsektorn och 
som rör den övergripande informationsstruktur där 
metadatabaser ingår som en naturlig del. Enligt en preli
minär version av en gemensam datamodell för metada
tabaser hanteras historisk kartinformation som så kalla
de KMI-områden (KMI = kulturmiljöinformation, se 
vidare Weinander 2000).

I avvaktan på att denna helhet skall ta slutgiltig form 
har det varit naturligt att främst inrikta arbetet mot den 
information som är viktig i bedömningen av de enskilda 
vektordataseten. Denna bör vara utformad så att en 
sekundär användare kan ta ställning till de befintliga 
datasetens användbarhet vad gäller innehåll, geografiska 
täckning och kvalitet. Det måste vidare vara möjligt att 
härleda källan, dvs. vilken karta som legat till grund för 
vektorkartan, och vilka rent geometriska bearbetningar 
denna varit föremål för (rektifiering). I figur 24 redovi
sas en uppställning av den information som kan anses 
nödvändig i förhållande till dessa krav. I uppställningen 
lämnas även utrymme för kopplingar till den ovan 
nämnda strukturen för kulturmiljöinformation.
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Figur 24. Förslag till sammansättning av metadata till 
historisk kartinformation.

Information Kommentar Exempel

Uppgifter om 
kartakten
Arkiv (originalkartans arkivtillhörighet) Lantmäteristyrelsens arkiv

Arkivaktens nummer (originalkartans aktnummer) TB28-10:!

Län/landskap (här anges om möjligt ursprungligt län) Västmanland

Härad (här anges om möjligt ursprungligt härad) Torsåker

Socken (här anges om möjligt ursprunglig socken) Torstuna

By (här anges om möjligt ursprunglig by) Härled

Karttyp Laga skifte

Årtal (verkställighets- eller karteringsår) 1843

Originalskala 1:4000

Aktuell geografisk 
information
Län Uppsala

Kommun Enköping

Församling Torstuna

Trakt Härled

Uppgifter om 
rektifiering
Rektifieringsmetod Punkttransformation

Programvara (programvara använd vid rektifiering) Image Analysis

Geokodning (här anges om geokodning finns, logiskt fält) Ja

Koordinatsystem (avseende geokodning) RT90 2,5 gon V

Referenskarta (referenskarta vid rektifiering) GSD-ekonom

Referenskartans skala (referenskartans urpsrungsskala) 1:10 000

Referenskartans format Vektor

Rektifieringens kvalitet (uppskattad kvalitet enligt t.ex. en femgradig skala) 4

Utförare (signatur på den som utfört rektifieringen) Lil

Organisation Riksantikvarieämbetet

Rektifieringsdatum 00-03-10

Filnamn (rektifierad rasterbildfil) Rb29.tif

Uppgifter om 
vektorisering
Utförare (signatur på den som utfört vektoriseringen) Krj

Organisation Riksantikvarieämbetet

Datum 00-04-23

Användningsområde (primär användning för vilken vektorisering gjorts) Arkeologisk utredning

Skalområde (lämpligt skalområde vid användning) 1:4000-1:10 000

Koordinatsystem (det koordinatsystem i vilket vektordatasetet skapats RT90 2,5 gon V

Hela originalkartan vektoriserad? (logiskt fält) Nej

Beskrivning Endast inägomarken, enbart 
markslag och ägoindelning

Datasetets identitet (automatisk angivelse...) Rb29

Version (automatisk angivelse...) 2

KMI-områdesidentitet (automatisk angivelse...) ????
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Historiska kartor är ett viktigt källmaterial inom 
kulturmiljövården. I dag används vanligtvis manuel
la metoder för bearbetning och analys. Den ökade 
användningen av digital, lägesbunden information i 
geografiska informationssystem gör det emellertid 
angeläget att även historisk kartinformation kan 
hanteras i en sådan informationsmiljö.

Riksantikvarieämbetets projekt Digitala 
historiska kartor för kulturmiljövården syftar till att 
utveckla metoder för anpassning av de historiska 
kartornas informationsinnehåll till geografiska 
informationssystem. En huvudtanke bakom metod
utvecklingen är att de olika aktörerna inom kultur
miljövården i framtiden skall arbeta med gemen
samma metoder. Detta för att underlätta informa
tionsflödet inom sektorn genom att digital historisk 
kartinformation från olika delar av landet blir jäm
förbar och håller en jämn kvalitet. Som ett led i 
detta har projektet Digitala historiska kartor genom
fört en begrepps- och informationsanalys av histo
risk kartinformation. Föreliggande rapport redovisar 
resultatet av detta arbete.
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