
Historiska kartor
- En nyckel till landskapets historia



De första storskaliga kartorna
1628
 
Syftet en översikt av landets tillgångar 
och sätta in åtgärder för att höja 
lantbrukets avkastning.

Kartorna arkiverades systematiskt efter 
landskap, härad/skeppslag, socken och 
by i alfabetisk ordning.

De äldsta är inbundna som böcker i 
tjocka läderpärmar. De kallas 
geometriska jordeböcker.



Vilka slags kartor finns det?
I lantmäteriets databas Historiska kartor finns omkring en 
miljon kartor med tillhörande beskrivningar äldre än år 
1928.

Äldre geometriska kartor (ca 1630-1650-tal)

Yngre geometriska kartor (ca 1680-1720-tal)

Skifteskartor (1750 - ) Stor-, en- och laga skifte

Avvittringskartor

Hemmansklyvningar

Socken- och häradskartor (1860 -     )
Ekonomiska kartor
Generalstabskartan



Vilken information kan vi få av kartorna?
Vi kan få en mängd information om 
topografiska, ekonomiska  och juridiska 
företeelser.

Av själva kartbilden t ex

-  hur gårdarna låg placerade
- olika markslag, lägen och omfattning
- hägnader
- platsnamn
- vägar
- viss växtlighet

Av de beskrivande texterna 

- jordnatur, dvs hur marken ägdes (självägande, 
kronan, frälset, kyrkan)
- skattekraft, hela eller del av hemman
- utsäde mätt i ytmåttet tunnor
- avkastning från äng angivet i antal lass eller gillingar
- Arealuppgifter, bonitet
- Brukare

Kartorna ger möjligheter att förstå hur (och även när) 
landskapet användes, att göra jämförelser över tid 
och med andra platser. 



Tecken och symboler - exempel

Bebyggelse

Hägnader

Olika markslag

Vägar

Färger





Måttenheter

Perioden 1665-1855

Längdmått

1 mil = 18 000 alnar (10 689 m)

1 famn = 3 alnar (1,78 m)

1 aln = 2 fot (59,38 cm)

Revar och stänger

Ytmått

1 tunnland =32 kappland (4 936 kvadratmeter)

1 kappland = 1 750 kvadratfot (154,3 kvadratmeter)

Kamerala mått

Mantal, öresland och seland

Ett seland motsvarade 1/24 mantal

Mängdmått

Lass och gillingar

Gilling är ett ångermanländskt mått som 
motsvarade ca 6,25 kubikmeter, eller 340 kg
Det skulle vara 5 alnar långt, 2 alnar brett och 3 alnar högt. 



Hummelholm – en speciell by
En by utpekad som riksintressant 
för sina kulturhistoriska värden.

Har karterats vid många olika 
tillfällen. 

Den äldsta kartan är från 1640-
talet, en av de äldsta i länet. 

Ett uppslag i den geometriska 
jordeboken X1, sidorna 162 och 
163 visar både kartbild och 
textbeskrivning

Rubrik, skalstock, norrpil



År 1646





År 1698





1778



Storskifte år 1778





Skattläggning år 1792



Laga skifte år 1853-57







Hemmansklyvningar
År 1872 och framåt





År 1961



Var hittar jag kartorna?

www.lantmateriet.se/kartor och 
geografisk information/historiska 
kartor/











Tack! 
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