Studieplan

Historiska Kartor
En introduktion till Lantmäteriets digitala arkiv

Historiska kartor

Inledning
Lantmäteriets arkiv är nu digitala. Efter nästan tio år av utvecklingsarbete och omfattande dokumentskanning färdigställdes
under 2010 ett av de största digitaliseringsprojekt som förekommit i Sverige.
Den digitala versionen av arkiven har lagrats i en arkivdatabas,
som kallas Arken. Allt material i Arken från 1928 och äldre är
tillgängligt för allmänheten via Internet i en söktjänsttjänst på
Lantmäteriets hemsida som benämns Historiska Kartor.
Lantmäteriarkiven är speciella på det sättet att de har sin
tonvikt på den lokala utvecklingen. De redovisar byarnas och
bygdernas historia och berör därför väldigt många människors
personliga bakgrund och rötter.
Digitaliseringen av Lantmäteriarkiven ger väsentligt bättre
möjligheter än tidigare att bedriva hembygdsforskning och
släktforskning via dator från hemmet eller arbetsrummet.
För att nå bra resultat är det en fördel om den som forskar
har vissa kunskaper om Lantmäteriarkiven och vad man kan
förvänta sig hitta i dem. Forskningen blir också roligare och
framgångsrikare om man behärskar söktjänsten bra!
Lycka till!
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Träff 1
Välkommen till en studiecirkel om Historiska Kartor!
Inled den första träffen med att göra en runda för presentationer.
Upprätta också en deltagarförteckning om det inte redan finns
en sådan, listan som lämnas för närvarorapportering ska omfatta
adresser, gärna e-postadresser och deltagarnas personnummer, men
det kan också vara bra att göra en kontaktlista utan personnummer
att dela ut bland deltagarna.
Diskutera vilka förväntningar deltagarna har på cirkeln, skriv gärna
upp förväntningarna på ett papper så att ni kan stämma av i slutet
av cirkeln.
Enas om hur ni vill arbeta och gör en plan för träffarna och vad ni
ska arbeta med. Denna studieplan föreslår 4 träffar, men det är upp
till er om ni vill träffas fler gånger och kanske fördjupa er inom något
område. Tips för fördjupning och kompletterande litteratur finns på
sidan 9 i detta häfte.
Det är bra om deltagarna har tillgång till varsin dator under cirkeln,
i form av lånedator eller egen bärbar dator. Börja med att se till att
alla kan koppla upp sig på Internet och kommer in på Lantmäteriets
hemsida www.lantmateriet.se.

Komma igång!
Särskild bildläsare

Tjänsten Historiska Kartor är byggd efter webbstandard, därför rekommenderas moderna webbläsare som
Explorer 6+, Mozilla 1.5+, Firefox 1+, Netscape 7+,
Opera 8+ och Safari 1+. Webbsidorna fungerar även
med många andra webbläsare. Tjänsten fungerar bäst i
upplösningen 1024x768 eller högre.

Kartorna visas i formatet DjVu. För att kunna titta på
kartorna behövs en särskild bildläsare, en DjVu-plugin.
Tjänsten är optimerad för version 6.1.1 (sve). Första
gången som tjänsten ska användas måste du ladda hem
en DjVu-plugin. Det är gratis och du behöver bara följa
instruktionen på:
www.lantmateriet.se. Detta behöver man bara göra
den första gången tjänsten används.

Webbsidorna är publicerade som XHTML 1.0 Strict och
utseendet styrs med hjälp av CSS 2.1. Lantmäteriet
arbetar kontinuerligt med att webbsidorna ska vara
tillgänglighetsanpassade enligt WAI. WAI är webbens
standardorganisations (W3C) initiativ för att hjälpa
användare med funktionshinder.

Om du har problem med att Internet Explorer 7 eller
Windows Vista inte fungerar med DjVubildläsaren
rekommenderas att du testar en annan webbläsare,
exempelvis Mozilla Firefox som är gratis.

Webbläsare
För att kunna använda tjänsten krävs det att användaren
har javascript installerat. För full funktionalitet krävs också att användaren accepterar cookies. Cookies används
för att spara användarens resultat och inställningar.
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Arbetsuppgifter
●

Gå igenom att alla deltagare hittar in till tjänsten Historiska Kartor och
har de tekniska förutsättningarna för att söka!

●

Låt var och en bekanta sig med verktyget och söka fritt. Samla ihop
gruppen efter ca 15 minuter och utbyt erfarenheter: Hittar ni det ni
söker? Vilka problem stöter ni på?

●

Cirkelledaren gör en allmän genomgång av vad en historisk karta är och
visar några exempel på olika typer av kartor. Diskutera vilken information ni kan utläsa ur en historiska karta.

●

Uppgift till nästa gång: Läs faktarutan om Lantmäteriet och Historiska
kartor nedan och sök på egen hand för att bekanta er med tjänsten.

Om Lantmäteriet och Historiska Kartor
Lantmäteriet tillkom 1628 – året då kartografen Anders
Bure fick i uppdrag av Gustav II Adolf att föra en systematisk uppmätning och kartering av landet.

juridiskt gällande när det gäller fastighetsindelningen,
såvida inte området ifråga har berörts av efterkommande lantmäteriförrättningar.

Man började med geometrisk (detaljerad) kartläggning
av gårdar, byar och städer med tillhörande marker. Kartorna från denna epok är i allmänhet upprättade i skala
1:4 000. Från mitten av 1600-talet fortsatte lantmätarna
med omfattande geografiska (översiktliga) kartläggningar. Man gjorde kartor över socknar, härader, landskap
och landsdelar, över kuster, öar och skärgårdar, över
vattendrag och vägar. Dessa kartor, som är upprättade
i allt mellan skala 1:10 000 – 1:150 000 och som ofta
redovisar ett större geografiskt område, ingår i Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS.

På grund av kartornas stora betydelse blev frågan om
arkivering viktig. Kartorna med tillhörande handlingar
kom att förvaras åtskilda från de administrativa handlingarna. I samband med att den regionala verksamheten växte under 1700-talets första hälft kom arkivens
förvaring i centrum. Arkivet var ofta orsaken till att en
etablering av en mer permanent lokal ofta i anslutning
till den övriga statliga förvaltningsorganisationen i
residensstäderna. Det var nu Lantmäteriets förrättningsarkiv började byggas upp.
Vid 1800-talets mitt påbörjades en mer systematisk
ekonomisk och topografisk kartläggning av landet
som gav upphov till en annan arkivbildning, nämligen
Rikets allmänna kartverks kartarkiv, RAK. I RAK arkivet
finns småskaliga kartor från 1800talets mitt och fram till
1970-talets slut, bl.a. ekonomiska kartan, generalstabskartan och häradsekonomiska kartan.

I slutet av 1600-talet började lantmäterikontor att
inrättas i Sveriges residensstäder och den geometriska
kartläggningen blev åter en framträdande del av
lantmätarnas verksamhet. Den storskaliga karteringen
har genom tiderna bedrivits i olika syften, bland annat
skattläggning, utredning av ägotvister och skiften.
Lantmätarnas verksamhet kom så småningom att allt
mer ägnas åt vår dåvarande huvudnäring, jordbruket,
genom 1700- och 1800-talets stora jordreformer;
storskiftet, enskiftet och laga skiftet. Storskiftet och laga
skifte genomfördes i stort sett i hela landet, medan enskiftet genomfördes i framför allt de södra och mellersta
delarna av landet. Syftet med alla skiftesreformer var att
försöka samla den då splittrade ägoindelningen i större
ekonomiskt bärkraftiga enheter. De kartor som upprättades och de beslut som fattades då, är fortfarande

Alla de kartor med tillhörande skrivna handlingar, som
lantmätarna upprättat allt sedan lantmäteriets tillkomst,
har glädjande nog blivit omsorgsfullt arkiverade och
bevarade. Kartsamlingen är unik i världen och omfattar
mer än en miljon historiska kartor.
För att skydda materialet mot slitage och samtidigt
göra det tillgängligt för fler, beslutade Lantmäteriet att
digitalisera arkiven och det historiska materialet finns
nu tillgängligt via Internet.
www.lantmateriet.se
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Träff 2
Börja med att göra en backspegel kring vad ni gjorde på förra träffen.
Gör sedan en runda så att deltagarna kan berätta om sina erfarenheter från arbetet på egen hand:
●
●

Vad har ni hittat?
Vilka problem har ni stött på?

Ha gärna en storbildsprojektor tillhands för att visa
på exempel så att alla kan följa med i diskussionen!
Cirkelledaren gör en genomgång av vilka olika kartor man finner i
tjänsten Historiska kartor och hur strukturen är uppbyggd. Dela
gärna ut ”Handledning Historiska Kartor” som finns att ladda ner
som PDF på www.lantmateriet.se Sök under fliken ”om tjänsten”.





Doku me ntiden tite t:

Dokumentnamn:

Utgåva:

S ida:









Utarbetadav:

Ändradden:

Godkändav:

Giltigfrån:











Om webtjänsten Historiska kartor







Sökningskerantingengenom:

eller

Att söka i tjänsten



Sökning i materialet kan göras på två olika sätt. Antingen
med hjälp av Sökning via kartan, genom av markera ett
område i en översiktkarta och få se de historiska kartor
som har anknytning till området, eller genom Avancerad
sökning där sökningen sker direkt i våra olika arkiv.





EfterinloggningvisasalltidSökningviakartanellerdinegenstartsida.
Informationenäruppdeladitreolikaarkiv:
1. Lantmäterimyndigheternas
2. Lantmäteristyrelsens(LMS)
3. RiketsAllmännaKartverks(RAK)
Närdekommunalalantmäterimyndigheternasarkivärskannade,ingår
deiLantmäterimyndigheternasarkiv.
Sökningengörsiallatrearkiven.


Vi visar kartor från åren 1628-1927
Personuppgiftslagen styr hur information som innehåller personuppgifter får användas. Via Internet visar
vi endast material före år 1928. Den som vill ha tillgång
till moderna förrättningsakter hänvisas till Lantmäteriets
Kundcenter. Professionella användare, som i sin yrkesverksamhet har behov av materialet, kan dock få direktåtkomst till hela vårt digitala arkiv. Genom att teckna ett
avtal med Lantmäteriet, som reglerar användningen, kan
man få tillgång till ArkivSök och /eller ArkenProxy


Väljidropplistorna
:
:
:


Allmänt om webbtjänsten
Tjänsten ger dig möjlighet att titta på och beställa kopior
av kartor från år 1630 till år 1928 som Lantmäteriet har
producerat

Öppettider och tillgänglighet
Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt. Fyra gånger
per år är det systemhelg, det innebär att vår webbplats
är stängd för service och uppdateringar. Systemhelger
annonseras alltid i förväg. Därutöver kan eventuella driftstörningar förekomma som påverkar tillgängligheten.

F:\Systemförvaltning\Arken\2Användarstöd\Handledningar\HistoriskaKartor1_5_2.doc

Om materialet

I tjänsten visas analoga kartor och handlingar som skannats och lagrats som bilder i en databas, därifrån görs de
tillgängliga.

Kopiera kartorna
Du kan inte skriva ut kartorna. Vill du ha kopior, analoga
eller digitala, kan du beställa sådana från Lantmäteriet.
Det finns en e-tjänst för detta på den sida där kartan visas.
www.lantmateriet.et.se
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Arbetsuppgifter
1. Sök reda på den ekonomiska kartan Citadellet i Landskrona.
2. Sök reda på Laga skifteskartan från 1838 i Lommaryds socken i 		
Jönköpings län i Lantmäterimyndigheternas arkiv.
3. Sök reda på landskapskartan över Älvsborg.
4. Sök reda på laga skifteskartan till Hammarby i Alunda socken,
Uppsala län i Lantmäteristyrelsens arkiv.
5.
Facit till uppgifterna finns på s.9

Diskutera
●
●
●

Vilken förhandsinformation behöver jag för att hitta den karta jag söker?
Varför hittar jag inte alltid det jag söker?
Hur gör jag när jag inte finner det jag letar efter?

Till nästa gång
Läs mer inför nästa träff om kartorna i de olika arkiven: Rikets allmänna
kartverks arkiv, RAK Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS Lantmäterimyndig-

Sökväg: www.lantmateriet.se ”Kartor” – ”Historiska kartor”
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Sökväg se nedan

Träff 3
Inled träffen med en genomgång av vad som hände förra träffen och
om deltagarna har några frågor sedan sist.

Vad kan jag utläsa av kartan?
Cirkelledaren gör en genomgång av de olika kartorna och när och
varför de tillkommit. Använd gärna en storbildsprojektor och visa
exempel under genomgången. Ett förslag är att använda kartor från
Holms socken.
●
●
●

Vad skiljer de olika kartorna åt?
Vid vilket sammanhang har de tillkommit? Vilken funktion har de haft?
Vilken information kan finns på kartan?

Vad kan jag utläsa av texterna?
Cirkelledaren beskriver strukturen för hur akterna är uppbyggda och
vilken information som kan finns i akterna.
●
●
●
●

Vad finns beskrivet av vardagslivet och människorna som bott här?
Vad kan man läsa ”mellan raderna”?
Vilken nytta kan jag ha idag av informationen?
Hur gör man när texten är svår att tyda?

Markens användning
Varje karta speglar sin tid. För att få en god bild av markens användning är det bra att känna till tidens produktion. Återgå till de kartorna
över Holms socken och jämför markanvändningen.
Diskutera
●
●
●
●
●

Hur har markanvändningen förändrats?
Vilken information finns med på kartorna och i akterna?
Vad har utelämnats?
Hur har nyttjandet av byns gemensamma resurser fördelats?
Nämns skogsbruket? Hur beskrivs skogen?
Finns den uppgifter om andra verksamheter eller inkomstkällor
förutom det jorden ger?

Arbetsuppgifter
Låt deltagarna arbeta med en gård eller by som dom själva valt. Jämför utvecklingen över tid. Samla ihop gruppen och utbyt erfarenheter.
Till nästa gång, läs om vad kartorna kan berätta om bebyggelsen tex i
Bebyggelsehistorisk tidsskrift, nr 55, 2008.
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Träff 4
Inled träffen med en repetition av vad ni gjorde sist. Gör en runda för
reflektion kring vad ni gått igenom så långt under studiecirkelns träffar och eventuella frågor.

Bebyggelse
Cirkelledaren gör en genomgång av hur bebyggelse beskrivs på olika
kartor. Arbeta gärna med storbildsprojektor så att alla kan följa med!
Vilka byggnader finns med, vilka finns inte med? Hur ligger husen
placerade? Har antalet hus förändrats över tid? Hur har användningen av olika hus beskrivits på kartor och i akter? Skiljer man på hus i
enskild ägo och gemensamma byggnader?
Låt deltagarna återgå till ”sin” gård eller by. Hur har byggnaderna
beskrivits? Hur skiljer sig bebyggelsen över tid? Vilken information
om bebyggelsen kan jag få av kartorna? Arbeta enskilt en stund och
jämför sedan resultaten.

Avslutning
Om detta är cirkelns sista träff är det nu dags att ta fram arket med
förväntningar som ni listade på den första träffen. Stäm av och fundera kring om förväntningarna infriats. Är det något ni saknat?
Något ni vill arbeta vidare med?
Diskutera om ni vill presentera resultatet av cirkelns arbete, kanske i
form av en utställning, ett öppet föredrag eller kanske göra en bygdevandring för att besöka någon av de platser ni arbetat med i kartorna. Ofta kan en kontakt med er närmsta skola vara uppskattad, i
årskurs 3 läser eleverna ofta om sin närmiljö och den lokala historien.
Tag gärna kontakt med er SV-avdelning om ni vill ha hjälp att ordna
ett kulturarrangemang!
Avsluta med att göra en utvärdering
och fira sedan era nyvunna kunskaper!
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Till cirkelledaren
En studiecirkel innebär
●
●
●
●
●
●

Minst tre personer
Minst tre sammankomster
Minst nio studietimmar
Mellan sammankomsterna ges tid för reflektion och eftertanke.
Studiecirkeln leds av en cirkelledare som är godkänd av studieförbundet
Deltagarna är delaktiga i planeringen av cirkelns form och innehåll.

Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan där du bor så får du råd och
tips kring upplägget av studiecirkeln! För dig som är cirkelledare har
Studieförbundet Vuxenskolan ett eget internt cirkelledarnät www.cirkelledarnatet.se Här finns mer information, tips på fördjupning, mallar
för utvärdering med mera.
Denna studieplan förutsätter att deltagarna har vis datorvana och
tillgång till egna datorer med internetuppkoppling under och mellan
träffarna. Arbeta antingen i en datorsal eller med egna bärbara datorer.
Om du som cirkelledare behöver hjälp eller vill ha stöd kring tjänsten
Historiska Kartor under cirkelns gång är du välkommen att kontakta
Lantmäteriets kundcenter: 0771-63 63 63

Facit till övningsuppgifterna på s.6
2

Avancerad sökning, Jönköpings län, markera socken-/arkivserie, leta
reda på Lommaryd och välj Laga skifte som åtgärd.
3. Använd avancerad sökning, Lantmäteristyrelsens arkiv fyll i Karttyp och
välj Landskapskartor.
4. Den här kartan är inte skannad, det får man reda på om man går via
avancerad sökning och väljer Lantmäteristyrelsens arkiv och väljer
Uppsala län, Alunda socken och Hammarby 1-3 OCH fyller i Sök även
ej digitaliserade akter. Orsaken till att man inte har skannat denna akt
är att man har valt att inte skanna alla akter från Lantmäteristyrelsens
arkiv eftersom originalen finns i Lantmäterimyndighetens arkiv.
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Källor och tips på fördjupning
Länkar
Folkbildningsnätet

Lantmäteriet
Studieförbundet Vuxenskolan
Sveriges Hembygdsrörelse
Sveriges National Atlas
Riksantikvarieämbetet

http://www.resurs.folkbildning.net/
object/250060/cmsso/1/
allatiderskartorhembygdskartanberattar.htm
www.lantmateriet.se
www.sv.se
www.hembygd.se
www.sna.se
www.raa.se
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Lantmäteriet www.lantmateriet.se
Lantmäteriet ansvarar för den geografiska informationen och fastighetsindelningen i Sverige. Lantmäteriets verksamhetsidé är att bidra till en hållbar
användning av mark och vatten samt till ett tryggt ägande av fastigheter,
tillsammans med stat och kommun, företag och privatpersoner. Med Lantmäteriets kompetens och unika information om geografi och fastigheter
hjälper vi till med effektiva och tillförlitliga lösningar, både i Sverige och
utomlands.

Sveriges Hembygdsförbund www.hembygd.se
Sveriges Hembygdsförbund omfattar drygt 1 900 hembygdsföreningar med
mer än 450 000 medlemmar sammanlagt. Föreningar är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund via sina regionala hembygdsförbund (bygger på län
eller landskap).
Hembygdsföreningarna bedriver en mångfacetterad verksamhet. Värdet av
hembygdsföreningarnas arbete i hela landet uppskattas till minst 1 miljard
kronor varje år! En bygds identitet blir starkare med en aktiv hembygdsförening, det är de flesta överens om. Men det ideella arbetet har också ett
ekonomiskt, socialt och kulturellt värde. Väntar på en ny text från SHF.

Studieförbundet Vuxenskolan www.sv.se
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra
människor och med hänsyn till miljön.
Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger
människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan och dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.
Denna studieplan är framtagen 2010 av Studieförbundet Vuxenskolan och
Lantmäteriet i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund. Faktarutor är
hämtade från www.lantmateriet.se
Text: Erika Olsson, Vreta Jord & Ord, Grafisk formgivning: Stina Bernström

Kontakt
Studieförbundet Vuxenskolan: Britt-Marie Jobacker bmj@sv.se, 0708-55 30 82
Lantmäteriet: Margareta Eriksson, margareta.eriksson@lm.se, 026-63 32 89
Sveriges Hembygdsförbund: www.hembygd.se, 08-34 5511

