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Företal 

Staffan Helmfrid 

Flera akademiska discipliner har genom år
tiondena givit bidrag till den svenska agrar
historien. Det gäller geografi och botanik, 
ekonomisk historia, etnologi och arkeologi 
men också rättshistoria och kvartärgeologi. 
Det var historikern Folke Dovring, som för 
ett halvt sekel sedan etablerade ämnesnam
net med sin populära skrift Agrarhistorien, 
1953. Av historiska ämneskolleger avfärd a 
des han på den tiden som "bonnhistoriker", 
eftersom han inte som andra ägnade sig åt 
forskning om rikets styrelse och öden som 
nation. Han fick inte professur i Sverige, men 
i USA. 

Det blev till sist Sveriges Lan tbruksuniver 
sitet som - med stöd av donationsmedel -
mot 1900-talets slut gav ämnet en plats i de 
svenska högskolornas ämnesfarnilj. Resulta
tet kunde ganska snart avläsas i det stora, 
vetenskapligt aktuella fembandsverket Det 
svenska jordbrukets historia (1998-2003) med 
professor Janken Myrdal som vetenskaplig 
huvudredaktör och medförfattare, en rad 
andra skrifter från den livaktiga institutio
nen inte att förglömma. Det tidigare helt 
och hållet på näringens framtid inriktade 
lärosätets "upptäckt" av historien hade starkt 
stöd i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade
m ien (I<SLA), som skapat ett tvärvetenskap
ligt forum för det agrarhistoriska kunskaps
området. I dess serie av konferenser hör före
liggande symposievolym kring kartor som 
källa till de areella nä1;ngarnas historia hem
ma. 

Bland alla berörda discipliner känner sig 
nog geograferna mest hemma i kartans värld 
och det är följdriktigt geografer, som bildar 
den största gruppen av bidragsgivare. Mest 
jordnära kom också geograferna att befatta 
sig med "bonnhistorien" i perspektivet av 
agrarlandskapet, något som inte minst lov
ordades av Vilhelm Mo berg. Han menade 
att kulturgeograferna skrev svenska folkets 
egentliga historia. I en uppsats i den geogra
fiska tidskriften Ymer hade Sven Lön borg re
dan 1903 lyft fram Ian tmäteriarkivens skatter 
som en viktig kunskapskälla och en på dem 
baserad "historisk geografi" som en uppgift 
för svenska geografer. Med början på 1920-
taletförde geografer i Lund in lantmäterikart
materialet som en källa i forskningen kring 
agrarlandskapet. Den historiska geografi.en 
spreds senare till Uppsala och Stockholm, där 
den ännu har en stark vetenskaplig miljö. 

Geografprofessionen förutsatte före dator
åldern att ingen blev geograf utan att själv i 
en introducerande kurs med mätbord, vat
tenpass, diopterlirtjal och måttband, samma 
utrustning som lantmätarna använt i tre
hundra år, skapat en karta i stor skala över ett 
litet område. Det gav en handfast erfarenhet 
att bygga saklig källkritik av de gamla ma
nusk1;ptkartornas informationsinnehåll på. 
Att varje enskild originalkarta krävde tillför
litlighetskon troll var klart. Kartor är m ä n 
niskoverk, och det kunde visas att till och 
med kartorna i en och samma geometriska 
jordebok hade olika upphovsmän, även om 
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chefslantmätarens namn stod ensamL. Att 
den postmodernistiska dekonstruktionen av 
kartan som maktinstrument tillämpad på en 
lantmätares svenska bykarta kan bli parodisk 
- om man inte tror på voodoo - finns exem
pel på i boken. Den lika tidstypiska genus
frågan till kartornas innehåll har i ett annat 
bidrag hanterats på ett metodiskt övertygan
de sakligt sätt. 

Inspirerade av Dovring men också forsk
ning i Danmark, England och Tyskland, tog 
kulturgeograferna i Stockholm på 1950-talet 
på allvar upp forskning i fält med rekogno
scering, kartering och analys av spår i ter
rängen som vittnade om äldre odling och 
bebyggelse, "fossila" kulturlandskap, av an
nan struktur än det som lantmäterikartorna 
visade. Här skapades en mängd "lantmäteri
kartor" från olika platser i södra och mel
lersta Sverige som till sitt informationsinne
håll var århundraden, t.o.m. ett årtusende 
äldre än de äldsta bevarade arkivkartorna. 
Medan kulturgeografer karterade och under
sökte järnåldersåkrar i Skaratrakten åkte 
svenska arkeologer ännu förbi med sina stu
denter tilljylland för att visa samma feno
men, karterat av Cudmund Hatt på 1940-
talet! Kulturgeografer fann att de för sin 
genetiska, ret:rogressiva analys av agrarland
skapet också behövde använda arkeologins 
arbetsmetoder. Denna kombinerade kart
och fältforskning, som srod i sitt nor på 
1950- och 1960-talen, kom att ge nya impul
ser till arkeologin och en "bebyggelsearkeo
logi" utvecklades i nära kontakt med kultur
geografin. Den processen har onwiunats av 
arkeologen professor Åke Hyenstrand. 

En parallell utveckling ägde rum i väst
europeiska länder efter andra världskriget. 
Med röuer i det tidiga 1900-talets tyska be
byggelsegeografi och inspirerade av bl.a. 
Guclmund Hatt i Danmark Log tyska arkeo
loger, geografer och ekonomhistoriker upp 
ett imensin studium av arkivens och land
skapets spår av den långa odlings-och bebyg
gelsehistorien. Specialtidskrifter grundades 
på 1950-talet och universiteten i Munster, 
Göttingen, Marburg, Giessen, Frankfurt och 
Wi.irzburg bildade ett kraftfullt nätverk 
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denna forskning. I Storbritannien utveckla
des flygbildsrolkningen till ett instrument 
för bebyggelse- och odlingshistorisk forsk
ning. Förhistoriska odlingsspår blev synliga 
och en omfattande kartläggning av sedan 
senmedeltiden ödelagda byar påbörjades. I 
Frankrike hade Marc Bloch 1931 i en skrift 
som blivit klassisk givit glans åt begreppet 
"histoire agraire", som inspirerade en gene
ration historiker och geografer. Det blev 
också franska geografer och historiker som 
först tog initiativet till eLL sammanförande av 
forskare från flera berörda discipliner och 
från alla de europeiska länder, där sådana 
verkade, till ett europeiskt "Colloque intcr
national de geographie et histoire agraire" i 
Nancy 1957. Symposiet blev ett genombrott 
in te bara för in te rnationel l t forskningssamar
bete mellan tidigare isolerade "skolor" utan 
också för ämnessamverkan inom de berörda 
länderna. " lancy" kom att föijas av nya sym
posier med t,·å till tre års mellanrum i del 
ena landet efter det andra. År 2002, 45 år 
efter 1ancy, avhöll del rjugonde symposiet 
i raden, nu i Tartu och inom ramen för nå
got som utvecklats till en fast organisation. 
Det ägde rum i cLL både geografiskt och hi
storiskt nytt Europa. 

Ett halvsckel har så förvandlat de europe
iska agrarlandskap som ännu fanns 1957, att 
spillror av dem måste vårdas musealt för att 
ge efterkommande en bild av de karaktärs
landskap som givit länderna individuell iden
titet. Under loppet av denna radikala om
vandling från traditionellt agrart till modernt 
urbant landskap i Europa har " ancy-konfe
rensernas" tematiska tyngdpunkt förskjutits 
från agrarhistoriska till aktuella och framtids
inriktade frågor. Alltifrån 1980 kom inflytan
det från postmodern filosofi alltrner all flytta 
fokus från landskapet till känslolivet. Land
skapet skulle tolkas som symbol och metafor, 
ges "mening". Landskapsarkitekter angav to
nen. Bland symposiedeltagarna har tradi
tionsrika forskarmiijöer och länder som Tysk
land och Frankrike trätt tillbaka och nya u-ätt 
fram som Norge och Estland. 

Artiklarna i denna bok baseras på en kon
ferens på Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
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demien. I konferenstiteln "Kartan som verk
tyg till förståelse av de areella näringarnas 
historia" står begreppet karta helt ospecifi
cerat. Detta i det svenska språket odifferen
tierade begrepp täcker i själva verket mycket 
olika företeelser, som i andra språk ofta 
markeras med en rikare terminologi. Inne
håll och tolkningsproblem är olika för olika 
karttyper. Det framgår av olika bidrag till 
symposiet men det uu·ecls inte explicit. Det 
finns karttyper som helt saknar relevans för 
symposieternat, medan andra är fundamen
tala kunskapskällor. 

Det är med kartor som med kinesisk skrift, 
elen är vacker men obegriplig för den som 
inte lärt sig läsa elen. Äldre kartors fascina
tion ligger ofta i deras estetiska kvaliteter. 
Kartografin har historiskt sett rön sig i spän
ningsfältet konst-teknik-vetenskap. På 1700-
talet började vetenskapen och i modern tid 
alltmer tekniken ta överhand över konsten. 
Dä1·vid ökade precisionen i själva kartan. 

En väsentlig differemieringsfaktor kart
typer emellan är kartskalan, trivial men fun
damental. Kartskalan avgör vad ett kartblad 
kan rymma. Minskas skalan till hälften så 
krymper kartytan till en fjärdedel. Läsbar
heten kräver samtidigt en minsta storlek re
spektive linjetjocklek på kartans symboler 
oavsett skala. Beställarens syfte med ett kart
arbete styr nanuligtvis val av kartskala i rela
tion till önskat innehåll. Kartografens arbete 
bar styrts av detaljerade instruktioner. 

En storskalig kanbild av ett överskådligt 
mindre område kan i rätt skala och stor de
taijrikedom avbilda markens indelning och 
byggnaders storlek och läge. Sådana har i 
otaliga exemplar framställts genom århund
radena i alla utvecklade länder, i inget så 
kontinuerligt och täckande som det svenska 
riket under stormaktstiden. De kallades i 
Sverige "geometrisk delineation", på engel
ska vanligen "cadastral maps". I Tyskland 
kallas av tradition den topografiska grund
kartan i skala 1:25 000 "Messtischblatt". Nam
net talar om den fältmätningsteknik som 
användes alltifrån 1590, då mätbordet (lant
mätarbrädan) uppfanns och i Sverige nytt
jades av Ian tmäteriet fram till 1930-talet. 

Skalan 1 :25 000 är nog gränsen för de stor
skaliga typerna. Vanligaste syften med de 
storskaliga kartorna kan vara administrativa 
(i senare tid som fastighetsregister, kataster) , 
fiskala eller driftsekonomiska. 1800- och det 
tidiga 1900-talets svenska "ekonomiska kart
verk", "sockenkartverket" och de s.k. härads
kartorna i skalor 1:20 000 - 1:50 000 sattes i 
regel samman av förminskade lammäteri
kartor. Idag lever lantmäteritraditionen en
bart i en digital databas. Det är här behand
lad karttyp i olika utföranden som är den 
väsentliga tillgången för agrarhistorisk forsk
ning. De är inriktade på att redovisa lant
brukets markanvändning och fastigheter. 

Förminskas kanskalan måste punkt- och 
lirtjeelement återges med symboler som för 
läsbarheten är överförstorade i förhållande 
till kartskalan. Det kräver med minskande 
skala allt snävare urval av innehåll. Vägnätet 
var viktigt för det administrativa och militära 
syftet i de äldre "geografiska" kartorna. Utom 
på tidigare existerande kartor byggde de på 
astronomisk lägesbestämning och avstånds
mä mi ng längs vägarna. Från 1800-talets 
bö1:jan blev milit.ärkartogra.fin ledande i fram
ställning av "geografiska kartor", där fram
ställningen av terrängens lutningsförhållan
den, skogsmark, sankmark och vägar blev det 
väsentliga. Kartorna i vanliga skalor 1:50 000 
-1 :200 000 framställdes med stöd av triangu
lering, höjdmätning, fälu·ekognoscering och 
astronomisk artbestämning i en matema
tiskt korrekt projektion. Denna kamyp ger 
ganska bra underlag för skogshistoriska stu
dier, men kräver insikter i de definitioner på 
skogsmark som rekognoscörerna arbetade 
efter. Exempel ges i boken. 

För övcrsiktskartor över länder och världs
delar förminskas skalan till miljondelar med 
starkt begränsat innehåll och kraftigt över
förstorade symboler. Syftet med dessa kartor 
har i äldre tid varit strategiskt och politiskt 
men också administrativt för kommunika
tionsnät. Här blir makt- och prestigefaktorn 
ofta synlig. 

Världskartor, slutligen ,  har i äldre tid 
främst varit uttryck för filosofiskt - religiöst 
- vetenskapligt tänkande och är en rik källa 
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till idehistorien och framväxlen av vår bild 
av jorden. De har haft lite att göra med den 
praktiskt använda kartografin. Av agrarhi
storiskl intresse innehåller de intet utöver 
"Edens lustgård" . . .  

Ulöver dessa ''.jordyteavbildande" kart
typer finns så den oändligt varierande rike
domen på tematiska kartor som i vårt land 
med bö1jan på 1700-talet vuxit fram till våra 
dagar till ett oöverskådligt omfauande kun
skapsmaterial. Jag behöver bara hänvisa till 
Sveriges Nationalatlas. De har helt fallit utan
för ramen för symposiets bidrag. I de otaliga 
fall de är baserade på statistik kan de ju inte 
heller ge originalbidrag till kunskapen om 
de areella näringarna men när det gäller 
exempelvis de geologiska eller hydrografis
ka kartorna kan man inte bortse från deras 
värde, särskilt direkl agrogeologiska kartor. 
De kartor, som på beställning av Sockerbo
laget framställdes över fosfathallen i skånska 
jordar, har använts för att spåra försvunnen 
bebyggelse. 

Del är uppenban att helt olika källpro
blem är förknippade med de olika kart-
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typerna, men att vissa av dem är omistliga 
kunskapskällor f ö r  de areella näringarnas 
historia. Både tolkn ingsproblem och kun
skapsvinsler ur några av karttyperna belyses 
i föreliggande syrnposievolym. 

Symposiebidragen ger inblick i viktiga re
sultat av nyare forskning, men f ramförallt 
öppnar de perspektiv på en outtömligt rik 
kunskapskälla, som borde inspirera till fort
satta ansträngningar. Tillgängliggörandet av 
alll större delar av arkivens innehåll av ma
nuskriptkarlor genom digitalisering och nät
publicering å ena sidan och den snabba ut
vecklingen av GIS-metoder för datorbaserad 
analys av slora lägesdefinierade datamäng
der sätter kraftfulla verktyg i händerna på 
forskaren. Men de ersätter inte hans/hennes 
ideer och tankemöda. Satsningen på en natio
nalutgåva av de geometriska jordeböckerna 
och utvecklandet av geografisk inf ormations
behandling, båda presenterade vid symposiet, 
får mening endast genom fortsatt uppslags
rik och metodiskt säker empirisk forskning 
på vetenskaplig grund. 



Inledning - Kartlagt land 

Ulf Jansson 

Att göra en kartläggning betyder oftast att 
man vill ta reda på något. Detta är den van 
ligaste användningen av ordet idag, meta
foren har blivit så stark att man inte nödvän
digtvis associerar kartläggning med att gör 
en karta. Boken Kartlagt land - Kartan som 
källa till de areella näringarnas geografi och hi
storia handlar dels om de svenska kartorna, 
deras tillkomst, innehåll och historia, dels 
om hur vi kan använda dem för att ta reda 
på de areella näringarnas karaktär och hur 
de förändrats under de senaste århundra
dena. 

Studier av det svenska kartmaterialet kan 
göras utifrån ett flertal infallsvinklar exem
pelvis ur ett lantmäteriperspektiv, hur kartor
na praktiskt skapades, den förändrade mät
tekniken, papperets kvalitet, färgval och så 
vidare. Man kan också se dem som juridiska 
dokument kring ägande och dess föränd
ringar. Den här bokens artiklar fokuserar på 
hur jordbruket och skogsbruket kan förstås 
med hjälp av kartorna de senaste 400 åren. 
De visar också på hur markanvändning, 
vegetation och ägande förändrades från 
1600-talet till idag. 

Geografer är vanligen inte främmande 
för att hämta information från en karta eller 
uttrycka sig i form av en bearbetad karta. 
Det ingår i den vetenskapliga traditionen. 
Andra forskare som är intresserade av de 
areella näringarna och deras h istoria skulle 
kanske föredra en intressant dagboksskild
ring, ettjordprov eller en statistisk uppgift. 

All denna typ av information kan dock kom
bineras med studier av kartor och fördjupa 
vår kunskap om hur landskapet utnyttjades 
under historisk tid. De historiska kartorna 
är en rik källa att ösa ur för att bättre förstå 
jordbrukets historia, landskapets föränd
ringar och landsbygdens människors förhål
landen. 

Författarna av denna bok består till stor 
del av geografer och andra forskare som 
mer eller mindre dagligen hanterar läges
bunden information och har stor erfaren
het av historiska kartor, men det är inte så 
att det är mängden högskolepoäng i kultur
eller naturgeografi som bestämmer om man 
kan, vill eller får använda sig av en karta. 
Forskare inom en lång rad andra discipliner 
utnyttjar idag kartor regelmässigt. Samtidigt 
finns det också de som verkligen drar sig för 
att använda dem. Förhoppningen är au dessa 
och alla andra som är intresserade av jord
brukets och skogsbrukets historia kan få väg
ledning, ideer och källkritisk insikt kring 
historiska kartor i denna bok. För den som 
vill ha mer detaljerad kunskap om Ian tmäte
rikartor finns det äldre verket Svenska lant
mäteriet 1628-1 928, som gavs ut i tre band 
till Lantmäteriets 300-årsjubileum. För mo
dernare kartor finns en rad arbeten utgivna 
av Kartografiska sällskapet, som sedan 1908 
ger ut serien Sveriges kartläggning där små
skaliga kartor presenteras. 1 För äldre små
skaliga kartor finns en modern nordisk 
översikt av Ulla Ehrensvärd.2 Vidare behand-
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!ar ett band i Sveriges nationalatlas, Svenska 
kartor både de moderna och de historiska 
kartorna.3 Det finns även n ågra grundläg
gancle och i n formativa handböcker kring 
hur man kan studera och använda äldre 
lantmäterikartor skrivna av Clas Tollin re
spektive iklas Cserhalmi, vilka båda bidra
git till denna bok.4 

En av de grundläggande förutsättningar
na för att förstå ett h istoriskt källmaterial, 
vilket det än kan vara, är att känna till dess 
bakgrund, hur det tillkommit ,  vem som 
gjort det, vilka metoder som använts vid ska
pandet av källmaterialet och så vidare. Man 
behöver helt enkelt en hel del bakgrunds
kunskap om källorna för att kunna förstå 
dem. Så är i allra högsta grad fallet med hi
storiska kartor. Det finns kartor som har tyd
liga karaktäristiska egenskaper, som gör dem 
relativt enkla att tolka, men det finns också 
de som är svårare att förstå bakgrunden till 
och har mer subtila skillnader. Många som 
arbetat länge med lantmäterikartor kan 
känna till att exempelvis en viss lantmätare 
brukade göra på ett visst sätt. Delta är kun
skap som är svår att överföra utan att någon 
står och pekar på en viss del av en karta och 
säger, "se vad noggrant skogen är redovisad 
där" eller "här måste lantmätaren ha fuskat 
med strandlinjen, för det ligger ett berg 
där". I denna volyms artiklar finns många 
beskrivningar av vad man kan se och vad 
man kan utläsa ur olika historiska kartor. 

Antalet användare av de historiska kartor
na har varit begränsat, vilket delvis har berott 
på att relativt få forskningsinriktningar eller 
andra verksamheter varit intresserade av det 
historiska landskapet. Delvis har det också be
rott på att tillgängligheten varit begränsad 
genom arkivens lokalisering. Genom att de
lar av det historiska kartmaterialet idag finns 
tillgängligt digitalt eller kommer att göras 
digitalt inom en överskådlig framtid finns 
det nya möjligheter att kunna komma åt de 
historiska kartorna. En kombination av ett 
ökat intresse för h istoriska sLUdier av rums
liga förhållanden och med kartor tillgäng
liga över Internet gör att nya forskningsom
råden öppnar sig. På Lantmäteriverkets hem-
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sida kan man exempelvis sedan några år 
titta på de kartor som skannats in  och gjorts 
digitala.5 

Att studera de äldre kartorna i digital 
form har dock en baksida. Man får i nte kän
na lukten av lumppappret eller se hur ett 
tjockt lager med bläck kunnat fräta sönder 
en karta eller beundra de snillrika vikning
arna av en mängd blad som lantmätarna 
kunde ta till för att få rum med ett område 
på en  karta. I elen skannade versionen kan 
man vanligen ime heller se au kartorna, sär
skilt originalen som bevarades på de lokala 
lantmäterikontoren, är sammanfogade av 
många pappersbitar. Man kan i verkligheten 
även förvånas över hur många av 1800-talets 
lantmätare kunde skriva mycket kompakta 
textbeskrivningar med mycket små bokstä
ver - bokstäver som nästan kräver försto
ringsglas för att kunna läsas. I den digitala 
versionen kanske man kan ana det men 
man zoomar raskt in till ett lämpligt avstånd. 
Om man lyfter en äldre lantmäterikarta mot 
ljuset så ser man tusentals små hål i pappe
ret, vilket är resultatet av en äldre kopierings
teknik som gick ut på att man gjorde nålstick 
genom flera papper. Detta är ytterligare en 
sak, man inte heller kan se i det digitala for
matet. Kanske är denna information in te 
omistlig för att göra vissa analyser, men någ
ra dimensioner av källmaterialet går förlo
rat. Fördelarna med all ha kartorna digitalt 
är dock mycket stora för oss användare, sam
tidigt som det minskar slitaget på de arkive
rade kartorna och ger dem en chans att 
överleva ytterligare några hundra år. 

Många av de historiska kartorna har för
varats hos de myndigheter som en gång pro
ducerade dem, eftersom de i många fall har 
använts i senare karteringar. I lantmäteriför
rättningar måste man exempelvis inte sällan 
kontrollera äldre förhållanden. Kartorna 
har alltså betraktats som ett levande arbets
material. De storskaliga kartorna förvarades 
på  Lantmäteristyrelsen och de småskaliga 
på de olika organisationerna såsom Ekono
miska kartverket och senare Rikets Allmänna 
Kartverk (RAK). De olika organ isationerna 
som skapade lantmäterikartor och tryckta 
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neralisering är stränder där man på en karta 
inte kan redovisa den exakta gränsen mel
lan land och vatten. Den fjärde delen är sym
bolisering. Här måste kartografen använda 
symboler som är praktiska och samtidigt 
enkla för kartläsaren att förstå. 

Allt i vår omgivning består av volymer och 
det måste i slutändan redovisas på ett plant 
papper i form av punkter, linjer och ytor. 
Hur dessa val träffar beror bland annat på 
lantmätarens instruktioner och vilken skala 
som skall användas i den slutgiltiga kartan. 
Det viktigaste att tänka på är att man måste 
förslå vilket syfte de olika kartproducenter
na har haft för att kunna använda kartorna 
på ett bra sätt. Ibland är dessa syften enkla 
att förstå men i vissa fall mer omdebatterade 
i litteraturen.7 

Att förstå kartor och använda 
dem 
Inom humaniora och samhällsvetenskap 
har skilda vetenskapliga perspektiv passerat 
revy under de senaste 50 åren. Ett problem 
med kartor över huvudtagel är att de i hu
vudsak har setts i ell positivistiskt ijus, som 
objektiva registreringar av verkligheten, en 
oproblematisk mätning av geometriska figu
rer. Den ovan beskriva kartografiska proces
sen visar på det problematiska i en sådan syn 
( figur 1 ) .  Man har naturligtvis diskuterat 
det övergripande yftet med karteringar ti
d igare, men genom au anlägga nya teore
tiska perspektiv kan man utläsa ytterligare 
en dimension i materialet. Diskussionerna 
kring deua kan göras mer fördjupad än hit
tills. En av de första inom kartografin som 
började diskutera hur man skulle kunna för
stå kartan utifrån ett mer modernt teoretisk 
perspektiv var Brian Harley.8 Harley fick 
inom mer humanistisk kartografisk forsk
ning stort genomslag på 1990-talet.9 En av 
hans huvudtankar, som kan förefalla enkel, 
var att man måste beakta kartans uppdrags
givares intentioner för att förstå kartbi Iden. 

Anders Wästfelt diskuterar i sin artikel 
makt och maktrelationer och hur det per
spektivet kan få oss att se på kartmaterialet 

1 2  

på ett nytt sätt. Vem var det som skulle se 
kartorna och hur skall vi förstå den tidiga 
svenska kartläggningen? Han anknyter där 
till bland annat Michel Foucault ocb hans 
syn kring makt. Att makten finns med i kar
tan står också klart i Elisabeth Gräslund 
Bergs studie som utgår från ett annat per
spektiv, nämligen genusperspekLiveL.  Det är 
hittills mycket få kartstudier som går in och 
läser kartan ur ett genusperspekliv. Ett syn
sätt som i grunden ifrågasätter och belyser 
de manliga maktstrukLUrerna i samhället. 
Vad får detta för effekter på vår syn på det 
historiska svenska agrarland kapet som det 
avspeglas i dessa kartor? 

ikJas Cserhalmi lyfter fram hur historis
ka kartor kan användas för att bättre förstå 
såväl dagens som del historiska landskapet. 
Att studera ett område genom ett Clertal 
tidssnitt gör att man få,: en bra uppfattning 
om förändringar i landskapet. Genom att 
kombinera kartans information med fält
iakttagelser blir bilden av en plats mer kom
plett. Cserhalmi låter oss föija de historiska 
förändringarna i byn Strå i Östergötland ge
nom olika kartgenerationer. Metoden med 
historiska kartöverlägg, alt lägga en äldre 
karta på en modern, har fått en stor sprid
ning och ger oss en bra bild av två tidsskikt 
på en gång. Man kan direkt se förändring
arna som skett. 

Kartan som källa för det äldre 
landskapet 
Kartan i sig eller den geografiska informatio
nen är naturligtvis viktig au kunna få tag på 
och förstå, men lika viktigt är också att skapa 
en kunskap kring varför de gjordes. Många 
studier har gjorts kringjordbruk och bebyg
gelse med hjälp av de äldsta kartorna. Inte 
sällan säger de oss också något om förhållan
dena tiden före 1600-talet. 10  Mycket finns 
dock kvar att utforska och att upptäcka, sär
skilt vad gäller just de allra äldsta kanorna. 
Det gäller lantmätarnas arbetsmetoder, orga
nisation och naturligtvis kartornas innehåll. 

I centrum för Clas Tollins artikel står ett 
stormakes tids projekt som efterlämnade en 
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lång rad storskaliga kartor inbundna i pär
mar, så kal lade geomelrisha jordeböcker. Detta 
är den första samlade kartografiska redovis
ningen av Sverigesjordbruk och sker under 
1600-talets mitt. Det är elt mycket ambitiöst 
kartprojekl och utgjorde också starten för 
det moderna lantmäteriets verksamhet. Tol
lin beskriver uppbyggandet av organisationen 
under denna tidiga fas. Genom noggranna 
analyser har han också rekonstruerat arbets
gången hos enskilda lantmätare under 1600-
talets mitt. 1 1  

Ulf Sporrong visar på  hur man kan an
vända det sena 1600-taleLs och det tidiga 
1700-talets kartor för att studera förhållan
den och förändringar när del gäller land
skap, bebyggelse och ägande. Detta är en 
period inom det svenska lantmäteriet när 
enhetliga stilar och maner till stor del sakna
des och det således fanns utrymme för en
skilda lantmätare att göra sina kartor lite 
friare, både vad gäller utformning och inne
håll. Under senare perioder, särskilt under 
laga skifte, blir stilar och maner mer enhet
liga. Sporrong tar exempel från Mälardalen 
och går också in på några specifika lant
mätare som kan ge oss särskilt intressanta 
uppgifter. 

Den fortsatta karteringen 
Den största mängden storskaliga kartor i 
Sverige producerades under 1700- och 1800-
talen då de storajordreformerna, storskifte 
och laga skifte genomfördes. Under 1800-
ralet slOd det också klan alt samhället, både 
det civila och det militära, behövde tryckta 
småskaliga kartor. ii Från 1700-talets mitt till 
1800-talets slut gjorde en mycket stor mängd 
kartor i varierande skalor och med skilda 
syften. Många av de storskaliga kartorna 
som gjordes påverkade också kraftigt exem
pelvis bebyggelsestrukturen. De storskaliga 
skifteskartorna var alltså vanligen både pla
neringsinstrument för framtida förändring
ar och en kartering av förhållandena vid tid
punkten. Detta gör kartorna intressanta, men 
också problematiska eftersom man inte kan 
vara säker på att alla planerade förändringar 

förverkligades efter s ki ftesfö rrä ttni ngen. 
Ö1jan Kardell gör en översikt av de storska
liga kartornas historia från 1600-Lalet och 
framåt samt presenterar innehållet i de oli
ka faserna av karteringar i landet. I fokus i 
Kardells presentation är att vid en analys 
förstå syftet med kartorna. Han beskriver 
också hur hägnaderna i jordbruket presen
teras i skilda kartor, vilket varierar kraftigt 
över tiden och beroende på kartans syfte. 

En företeelse som avspeglas i kartorna på 
1700- och 1800-Lalen är hemmansklyvning
en. Christer Persson undersöker hemmans
klyvningen i detaij i några områden. Vad var 
det som hände i samband med en hemmans
klyvning? Var det delvis en kameral fiktion, 
det vill säga att det inte påverkade antalet 
gårdar på det sätt som man tidigare tänkt 
sig? Genom att noggram sLudera skiftespro
tokollen kan man få en bra information på 
hur processen gått till, till skillnad från om 
man studerar aggregerade data på en regio
nal eller nationell nivå. 

Under 1800- och 1900-talen förändrades 
jordbruket och det svenska agrarlandskapet 
kraftigt. Bland annat infördes nya tekniker 
och i och med de nya växtföljderna blev 
ängsmarkerna överflödiga och ägandet för
ändrades i och med jordreformerna. Det 
fanns således ett stort behov av all kartera 
förändringarna och nya stora projekt som 
kanalbyggen och järnvägarnas dragande ge
nererade kartor. Tomas Germundsson un
dersöker med hjälp av småskaliga kartor hur 
landskapet förändrades under modernise
ringen. Germundsson diskuterar begreppet 
modernisering och ger tre olika exempel 
från Skåne och betonar även atl kartan måste 
ses i ett bredare samhälleligt sammanhang. 

Källkvalitet och skog 
En viktig del i arbetet med kartor är, vilket 
påpekats flera gånger, att kunna bedöma 
kvaliteten. Genom noggranna korrelationer 
mellan olika källmaterial kan man bättre 
förstå hur bra eller dålig en karta är. Redan 
Bruno Jonsson kunde genom jämförelser 
mellan arealer i kartan och de faktiska tabel-
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!ariska värdena se att det inte fanns en per
fekt överensstämmelse.13 Lantmätaren hade 
dragit bort areal i slutsumman. Detta berod
de, enligt Jonsson, sannolikt på all arealen 
för icke-karterade rösen hade dragits bort 
från totalarealen. Genom liknande studier 
kan man bättre förstå källornas kvalitet. Jan 
Lanner har gjort ingående studier av sko
gen i kartorna på Hallands Väderö och ställt 
det mot andra källor. Han kan då uttala sig 
om kartornas bristande kvalitet i det avseen
det. Skogens utbredning är också Peeter 
Maandis tema. I hans fall handlar det om 
förhållandena på ön Muhu i Estland. Han 
använder kartor och statistik för alt analy
sera skogens förändringar och diskutera vad 
man egentligen karterat under skilda perio
der. Maandi lyfter fram klassificeringspro
blemen som finns i mate1ialeL. 

GIS och h istoriska kartor 
Inledningsvis beskrevs att mycket av de his
toriska kartorna numer har skannats och 
finns tillgängliga digitalt genom Lantmäte
riet och andra arkiv. Det blir då naturligt att 
arbeta vidare med materialet digitalt med 
hjälp av geografiska informalionssystem 
(GIS) . Tillämpningarna kan vara många från 
att enkelt bara titta på informationen till att 
göra mer avancerade analyser. 

Stefan Ene, Ola Hall och Ulfjansson be
skriver hur historiska kartor kan bearbetas i 
en digital miljö och därmed analyseras myck
et mer omfattande. Det finns en lång rad 
projekt och verksam heter där man har skan
nat historiska kartor och även gjort dem till
gängliga i moderna koordinatsystem. I fram
tiden kommer kanhantering allt mer att ske 
fullständigt digitalt varför det i många fall är 
nödvändigt att anpassa de historiska kartorna 
till detta nya arbetssätt. Mängden av analys
möjligheter och möjligheterna att presentera 
informationen ökar då mångfalt. I artikeln 
lyfts några fom1er av analyser fram som har 
bä1ing på både jordbruk och skogsbruk. 

Sofia Eriksson genomför en studie av 
skog med hjälp av information från en små
skalig karta från 1800-talets mitt. Kartorna 
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från den tiden redovisar vanligen skogen i 
form av trädsymboler. Detta är på många 
sätt problematiskt eftersom kartografen då 
alltså har generaliserat skogen till punkt
symboler. Studien består ay att skapa en me
tod att utnyttja n-ädsymbolema, som är punkt
objekt, för att kunna skapa ytor att analysera. 
Avsikten är att kunna undersöka skogar över 
större områden än vad som är möjligt med 
mer detaljerat kartmaterial. 

Statistikern Bo Justusson skriver om hur 
kartor kan kombineras med statistik, särskilt 
jordbruksstatistik, för att presentera och ana 
lysera information. Han beskriver de  olika 
typerna av jordbruksräkningar och jord
bruksstaListik som producerats under 1900-
talet. Artikeln beskriver också hur statistik 
har använts för att skapa kartor under de 
senaste 100 åren. Hanteringen av kartdata, 
liksom statistiken har blivit mer digital och 
möjliggör många fler analyser än för tjugo 
år sedan. Författaren beskriver också hur 
man med GIS och jordbruksstat istik kan 
göra mer ingående analyser i framtiden. 

Teori, metod och källa 
Boken Kartlagt land - Kartan som hälla till de 
areella näringarnas geografi och hisloria visar 
vilken kunskap vi har i bö1jan av 2000-talet 
kring kartor och studier av jordbruk och 
skogsbruk. Man kan gruppera kunskapen 
utifrån tre aspekter. Den första aspekten är 
teorier eller perspektiv. Forskningsfältet 
kommer dock att fortsätta att utvecklas, där 
nya vetenskapliga discipliner kommer att 
lägga nya aspekter på materialet. Det är vik
tigt att utveckla frågeställningarna kring 
jordbruk, skogsbruk och det landskap de 
skapade, eftersom kartorna inte säger oss 
mer än vi förmår all fråga dem. Under de 
senaste 50 åren har dock frågorna verkligen 
förändrats och därmed också utnyttjandet 
av kartorna. De har varit mycket användbara 
för att studera förhållanden när de blev 
gjorda. De har också gett oss kunskap om 
förhållanden långt innan de skapades. De 
teoribildningar som finns inom humaniora 
och samhällsvetenskaperna har också för-
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ändrat vår syn på kartorna. Här kommer nya 
perspektiv och frågeställningar att växa fram 
vid sidan av den äldre forskningen. Fråge
ställningar som berör både jordbruk och 
skogsbruk. 

Den andra aspekten är metoderna, och 
här tänker jag främst på de moderna digi
Lala metoderna. Dessa och det faktum att 
kartorna blir allt lättare att använda genom 
all de blir digitala kommer att förändra vårt 
utnyttjande av kartor, både moderna och 
histori ka. Genom GIS kommer man att 
kunna kombinera många fler digitala data
set och ställa mer komplicerade rumsliga frå
gor än man hittills kunnat. Rumsliga mönster 
kan sLUderas på ett nytt och effektivt sätt över 
sLOra områden. Det går också att hantera 
mycket större mängder kartor, vilket gör det 
möjligt au studera förändringar med många 
tidsskikt och således över långa pe1ioder. 

Den tredje aspekten berör kartan som 
källa. Vi får inte i vår entusiasm över nya teo
rier och perspektiv eller spännande tekniska 
metoder glömma bort källan i sig. Det är 
fortfarande många frågor som inte har be
svarats och ännu fler som inte ens ställts. 
Detta gäller inte bara de mycket gamla kar
torna, utan även de mer moderna skifteskar
corna och de småskaliga tryckta kartorna 
från 1 800-talet och 1900-talet, som behöver 
studeras mer i detaij. I denna boks artiklar 
finns en rad källkritiska aspekter på utnytt
jandet av kartorna - en källkritik som måste 
fortleva i studierna av kartor. En fortsatt 
forskning kring källmaterialet i sig är alltså 
nödvändigt för att kunna använda kartan 
och för atl förstå exempelvis den svenska 
markanvändningen. 

De tre aspekterna, teori, metod och källa, 
utgör naturligtvis grunden för alla veten-
kapliga empiriska undersökningar och kan 

kombineras på skilda sätt. Vi behöver inte 
fullt ut undersöka alla aspekter i samtliga 
studier av jordbrukets och skogsbrukets rums-
1 iga förändringar där vi använder kartor, 
men vi bör vara medvetna om dem och ta 
hänsyn till vad exempelvis skilda perspektiv 
och metoder får för effekter vid analyserna. 
Förhoppningen är att denna bok kan erbju-

da ett antal ingångar kring teorier, källor 
och metoder och ge exempel på olika fråge
ställningar kring de h istoriska kartorna och 
det som de karterade, det svenska landska
pet, skapat av jordbruk och kogsbruk de 
senaste 400 åren. 
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KAPITEL 1 
Geometriska jordebokskartor - en 
representation av ojämna relationer Anders Wästfelt 
Inledning 
Ar 1454 deklarerade påven bullan terra nul 
lis det Lomma landet, vilket gav de kristna 
rätt att ianspråkta för västerlänningar okänt 
territorium. 1 Hundra år senare, cirka 1550, 
ände den spanske konungen sina hovkos

mografer till världens ände för att kartlägga 
nyfunna världsdelar. Det är inte svårt att fö
reställa sig nyttan av kartor i ett land som så 
småningom omfattar flera världsdelar. Geo
grafiska karlor blev under denna tid ett 
medel i strävandena atl lägga under sig nya 
områden och för att hitta tillbaka till tidi
gare okända världsdelar. 

Kartor kom därmed au vä,xa fram paral
lellt med formandet av en represen tationell 
kunskapssyn. Vilket innebar att kartor som 
representationer av avlägsna trakter fördes 
hem och att de där kom att representera 
verkligheten bortom horisonten. Kartan 
fick under denna tid också en ställföreträ
dande roll, innehavet av en karta kom att bli 
liktydigt med innehavet av ett territorium2, 

och inte sällan förvarades kartorna nära 
makthavarens kropp i speciella utrymmen.3 

De första geografiska kartor som skapades 
kan därmed förstås inte bara som avbild
ningar av avlägsna trakler utan som en del 
av ett maktpolitiskt spel.4 

Ian Whyte menar att utarbetandet av det 
första heltäckande kartmaterialet över Eng
land är intimt förknippat med nationalsta
tens framväxt.5 Ett exempel på den spirande 
relationen mellan nationens framväxt och 
kartografin är den brittiske kartografen 
Christophers Saxtons publicerade atlas från 
1579. På varje titelsida visas Drottning Elisa
beth flankerad av astronomiska och geogra
fiska redskap.6 

I början av 1600-talet befinner sig Sve1iges 
kung Gustav Il Adolf i rikets centrum när 
bönderna i byn Österlisa i Uppland för första 
gången får besök av kungens lantmätare. 
Lantmätaren som kommer till Österlisa för 
att upprätta den första geometriska kartan 
gjorde detta med avsikLen att kungen så små
ningom skulle kunna ställa alla sina landskap 
inför sina ögon. Sedermera kom de flesta 
skatte- och kronohemman i det dåtida Sve
rige att avmätas geometriskt.7 

Varför skulle alla platser avbildas geome
triskt? Varifrån kom ideerna och kunskapen 
och vad tjänade de för syften? Hur har sen
tida forskare betraktat dessa karLor? Dessa 
frågor kommer att diskuteras i det föijancle, 
men först kommer en utförligare bakgrund 
att tecknas. 
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Bakgrund 
I den grekiska kartografen Ptolemaios stora 
arbete Geograjica avbildas jorden på kartor 
med stöd av koordinatnät. Hans arbete kom 
att falla i glömska norr om Medelhavet i 
samband med romarrikets fall. Kartan över 
:\1:edelhavsområdet blev dock vida känd un
der renässansen och korn då att utgöra ut
gångspunkten för senare tiders europeisk 
kartografi. Verket fortsatte nämligen att ha 
en plats i den arabiska världen under medel
tiden och översattes sedermera vid spanska 
översättningsskolor från arabiska till spanska 
och latin.8 

Ptolernaios kunskaper utgjorde då tillsam
mans med den astronomiska navigationstek
niken utgångspunkten för kontinentala och 
geografiska karteringar. I Geographica gör 
han en distinktion mellan geografi och koro
gra6. Korografi betyder platsbeskrivning, en 
a\'bildning och beskrivning som fångar uni
ka och tillfälliga aspekter medan geografin 
behandlar utbredningen av världen. I mot
sats till korografin stod alltså geografin för 
en absolut matematisk representation av 
olika platsers relation till varandra. Om koro
grafin praktiserades av Ptolemaios samtid 
vet vi inte.9 Helt klart är dock att de geogra
fiska kartorna inte var tillräckliga för att be
skriva mer detaljerade och kvalitativa egen
skaper hos platser, och under renässansen 
blomstrar försöken att på olika sätt avbilda 
städer och andra viktiga platser i olika visu
ella perspektiv. Genom avbildning försöker 
man fånga upp essentiella egenskaper hos 
platser. 

Bland annat genom återupptäckten av 
Ptolemaios arbeten kom de geografiska kart
läggningarna av avlägsna u·akter au ta fart. 
Storskaliga kartor kom däremot först senare 
att växa fram i skärningen mellan geografisk 
mätteknik och avbildningar i centralperspek
tiv. Under renässansen var just gränsen mel
lan det framväxande centralperspektivet 
och framställningen av storskaliga kartor fly 
tande, ofta framställde man bilder som var 
ett slags mellan ting mellan kartor och per
spektivteckningar. Under det sena 1500-talet 
revolutionerar den magnetiska kompassen 

tekniken med triangulering och storskaliga 
kartläggningar på mätbord. En viktig pussel
bit för framväxten av den storskaliga karto
grafin är också formandet av den skalenliga 
redovisningen. Därmed kommer elen stor
skaliga kartografin att skilja ut sig från geo
grafiska karteringar av världsdelar. Platserna 
som avmäts är inte primärt relaterade till 
varandra utan istället avbildas platsen geo
metriskt och proportionellt gentemot om
givningen. Storskaliga kartor skiijer sig ock
så från centralperspektivets avbildningar 
genom att elen plana kartesiska projektio
nen inte utgår från en enda punkt i uppbygg
naden av avbildningen utan byggs upp som 
en proportionerlig representation vilket gör 
elen jämförbar och möjlig att betrakta från 
många olika punkter. 

På 1500-talet utnyttjades de spanska hov 
kosmograferna 1litigt och de kartlade nya 
världsdelar, det spanska väldet växte till en 
enorm omfattning, man brukar säga att det 
var ett l"ike där "solen aldrig gick ner". Det är 
inte svårt att i ett 1ike av en sådan storlek för 
stå behovet och värdet av kartan som red
skap för maklutövning och kontroll så som 
beskrevs inledningsvis. Medan spartjorerna 
ägnade sig åt en yttre exploatering och kart
läggning av främmande världsdelar under 
1400- och 1500-talen tal ägnar sig den fram
växande svenska stormakten på 1600-talet 
också åt ett kartläggningsprojekt som sna
rast karakteriseras av en inre kartläggning 
och kontroll. 

Arbetet med de första storskaliga kartor
na fokuserades nämligen på skatte- och kro
no byar i Sverige under 1600-talets första 
hälft, frälsegårdarna skulle däremot inte av
mätas annat än om de ingick i byalag med 
andrajordnaturer. 10 Sannolikt bottnar detta 
förhållande i att kungen hade en annan re
lation till adelsmännen. Adeln företog i och 
för sig på egen hand upprättandet av lik
nande geometriska kartläggningar. Enligt 
instruktionen som kung Gustav Il Adolf ger 
Anders Bure 1628, skall denna skapa ett 
verk som gör det möjligt för kungen att "se" 
landskapet. Ordagrant skall skapas "en sy
nopsis däruti" ... "H.M.K.t alla landskapers 
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En enski ld geometrisk karta 

I 
Specifi ka och konkreta aspekter 
Rörande den avbi ldade platsen 

\ 
Generel la  och abstrakta aspekter 
Kartan som en samhäl lel ig konstruktion 
uppbyggd av externa och interna maktrelationer Figur 2. Tv/1 /wmplellerandl' perspehtiv på en enshild geometrisk karta. 
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då representerar en ko1Tekt bild av avlägsna 
tider istället för avlägsna trakter. Traditio
nellt har de geometriska jordeböckerna vär
derats utifrån materialets bebyggelsehisto
riska källvärde. 

Geografer, historiker, arkeologer och ling
vister har nyttjat de äldsta historiska kartor
na för studier av markanvändning, bebyg
gelse och onnamn. Stora delar av det vi idag 
känner till om äldre tiders landskap och 
jordbruk är på detta sätt hämtat genom ana
lyser av äldre geometriska storskaliga kartor. 
Del äldsta kartmaterialet har uppfattats som 
ett mycket pålitligt källmaterial och en osed
vanligL rik historisk källa att ösa ur. 16 

De historiska kartorna har all tså primärt 
setts som ett outforskat museum över ett 
svunnet landskap inom den historiska forsk
ningen. En stor del av kunskaperna som kan 
vinnas ur detta källmaterial återfinns i den 
extremt informationstäta redovisningsfor
rnen som kartan i sig självt utgör. På ett 
enkelt sätt redovisas komplexa rumsliga för
hållanden. Liknelsen med att en bild säger 
mer än tusen ord gäller i hög grad kartor 
som källmaterial, även om många perspek
tiv är utlämnade. 1 ; Indirekt gör kartor det 
möjligt att erhålla kunskap om t.ex. tema
tiska aspekter som bebyggelse och markan
vändning samt storheter som storlek, av
stånd, riktning och form. Inte sällan kan de 
rumsliga formerna tolkas morfogenetiskt 
och användas i en retrogressiv analys där hy
poteser ställs upp om hur markanvändning 
och rumslig organisation såg ut långt innan 
kartorna upprättades. En karta kommunice
rar information om hur förhållandena på 
den studerade platsen såg ut vid kartans till
komst och det är denna information som 
nyttjas i analysen, kartan ses då främst som 
en representation av de historiska förhållan
dena. 

I det följande kommer två samhällsveten 
skapliga perspektiv i tolkningen av den geo
metriska jordebokskartan över Österlisa i 
Länna socken att diskuteras närmare. 

• Hur kartor är strategier för kunskap och 
konu·oll. 

• Vilka representationsformer som används 
och vad de representerar förutom det de 
avbildar. 

Alla kartor kan sägas bära på en generell di
mension förutom den plats de avbildar, 
d.v.s. kartan kan läsas som en återspegling 
av generella principer som låg bakom till
komsten av den enskilda kartan, se illustra
tion figur 2. Kartan som företeelse bär både 
på information om ett svunnet landskap 
men också på en outtalad retorik, en retorik 
som enligtJ.B. Harley har universell omfatl
ning. Denna retorik är numera ofta interna
liserad med vår förståelse av kartor och mer 
sällan uppmärksammad. Harley menade att 
man genom upprättandet av en karta tilläg
nar sig världen, man skapar kontroll över 
mark och jord. 18 Två typer av makt kan ses i 
ett kartografiskt projekt enligt Harley, dels en 
extern makt, d.v.s. att någon innehar makten 
och kapaciteten att driva denna typ av pro 
jekt, dels en intern makt i form av allseende. 
Resonemanget om allseende bygger Harley 
upp utifrån från Foucault och hans studier 
av panoptikon, ett panoptikon är en tårtbits
formad övervakningsanläggning där allt och 
alla kan vara sedda överallt  oavsett om nå
gon ser eller ej . Foucault menar att ett pan
optikon är den optimala maktutövningen 
och att elen verkar genom att disciplinera de 
sedda människorna. 19 Vilket också skulle 
kunna sägas gälla de geometriska jordeboks
kartorna som har som primärt syfte att syn
liggöra alla landskap och städer för kungen, 
men samtidigt alltså kan ses som att det syf
tar till att göra alla "byar" sedda. Resone
manget ovan betyder att en enskild historisk 
karta kan ses med två kompletterande per
spektiv, vilket il lusu·eras i figur 2. 

Genom de geometriska kartläggningarna 
kan alltså representationer av Gustav Il  
Adolfs landskap föras till Stockholm och 
Räkningekammaren på Stockholms slott, 
samtidigt som alla de avmätta byarnas bru
kare vet att deras by är synliggjord. I det föl
jande kommer den geometriska kartan över 
Österlisa i Roslagen att studeras närmare 
utifrån de förda resonemangen, figur l .  
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Kartbilden över Österlisa är från 1 639. 
Kartbilden är uppbyggd av figurativa sym bo
ler, linjer och färglagda ytor. Intuitivt kan 
man läsa kartan även om den ser lite ålder
domlig ut. I kartan korsar flera olika per
spektiv varandra. Betraktar vi t.ex. gårdarna 
är de redovisade som hussymboler i tre di
mensioner med snudd på blickande mot 
betraktaren. Symbolerna är avbildade i cen
tralperspektiv likt en målning, vilket ger in
tryck av ett möte mellan betraktare och be
traktad. Detta kan tolkas som att gårdarna 
är individualiserade samtidigt som gården 
är en enhet som genom det använda betrak
telsesättet tillerkänns vissa oberoende egen
skaper. Man låter så att säga gårdens rums
liga organisation och dess byggnader och 
trädgårdar vara som de är i samband med 
kartläggningen. Det är gårdarna man upp
rättar en relation till inte personerna, något 
som också understryks av att personerna på 
respektive gård inte är nämnda i textclelen 
till kartan utom i undantagsfall. 

Åkermarken däremot är in mätt geomet
riskt. Åkern är avgränsad med linjer som är 
skapade genom uppmätning utifrån många 
olika stationspunkter. Genom detta förfaran
de skapas en proportionerlig avbildning som 
inte på samma sätt som avbildningen av går
darna ovan är beroende av en bestämd punkt 
för avbildning, istället kan geometriska di
mensioner som areal avstånd och form mä
tas i själva kartan. Det är marken som synlig
görs geometriskt och matematiskt, medan 
andra aspekter återges i elen tillhörande be
skrivning, såsom en rad kamerala uppgifter 
om utsäde, höskörcl, fiskevatten osv. Det lig
ger därmed nära till hands att se kartorna 
som något mer än bara kartor, de är en sorts 
platsbeskrivningar i lika hög grad som de är 
enbart georneu·iska avbildningar. Det är helt 
enkelt en sorts unik platsbeskrivning, vilket 
liknar det som Ptolemaios formulerade så
som korografi till skillnad från geografi. 

Avbildningen av åkermarken skiljer alltså 
ut sig i dessa beskrivningar genom att elen 
kan tolkas oberoende av platsen och att det 
därmed blir en universell kunskap om alla 
byar. Det är också detta förhållande som 
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gjort det möjligt att tolka landskapet morfo
genetiskt, d.v.s. det har blivit möjligt att dra 
generella slutsatser över stora områden om 
historiska förhållanden som ligger långt 
före kartans upprättande på basis av kunska
per om den rumsliga organisationen av åker 
och äng. På motsvarande sätt kan ett syfte 
med karteringarna ha varit att upprätta en 
statusbeskrivning för att senare kunna be
döma utvecklingen av jordbruket i olika 
landsdelar. 

Kartan kan också ses som ett uttryck och 
representation av den ojämna relationen 
mellan kungen och brukarna, gårdarna 
skall symboliseras men det är marken man i 
första hand skall synliggöra geografiskt. Para
doxalt nog är gårdarna individualiserade. 
Detta kan ses som att kartan och beskriv
ningarna som tillhör den framställer enskil
da jordbruk sam tidigt som elen avindividua
liserar marken och exponerar elen för en 
osynlig betraktare. Brukarnas vetskap om 
kartans existens och att marken därmed är 
synliggjord för kungen i Stockholm bar rim
ligen haft betydelse för relationen mellan 
kungen och brukarna. Det är detta Harley be
nämner som kartans interna makt. Michael 
Foucault menar att makten i denna form är 
avindiviclualiserad, man är sedd oavsett om 
någon ser eller ej, man vet dock inte av vem. 
Överför man detta till kartbilden är landska
pet alltid synligt, men de som brukade mar
ken vet dock inte vem som ser deras arbets
insats med elen brukade_jorden.20 

Sara Whatmore menar attjust fokus på 
det individuella gör att vi tenderar att un
dertrycka och inte se alla de relationer som 
t.ex. en  enskild fastighet berörs av.2 1  Vi vet 
exempelvis från andra källor att gårdarna 
ingick i byalaget, åkermarken brukades sam
fäll t  men ägdes enskilt. Ses kartläggningen 
som en del av en modern individualiserings
process undertrycks alla de relationer som 
gårdarna ingick i vid karteringen, relationer 
som alla var betydelsefulla på platsen. 

Blandningen av den geometriska avmät
ningen och individualisering av gårdarna 
genom centralperspektivisk illusu·ation kan 
ses som ett exempel på hur centrum möter 
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periferi och där skilda relationer upprättas 
för gårdarna och för marken. Denna form 
av analys kan vara en nyckel för förståelsen 
för varför kartorna skulle vara geomeu·iska, 
helt enkelt för att synliggöra och tillägna sig 
en universell kunskap om de brukningsbara 
markerna i riket. 

Slutsats 
De geometriska jordebokskartorna kan inte 
enbart ses som återspeglingar av ett svunnet 
landskap, de avbildar också unika platser. 
De kan också ses som en representation av 
iden att skapa visuell kontroll samt upprätt
hålla och förstärka maktrelationer i samhäl
let. Det är sannolikt också så att kartorna 
sågs som referenser för framtiden, de be
skriver därmed ett tillfälligt tillstånd. Den 
visuella dimensionens framväxt och potenti
ella maktdimension menar jag hittills har 
underskattats i tolkningen av de första kar
torna, att kunna samla visuell information 
om många platser på en enda plats där makt
havaren kunde betrakta och jämföra olika 
platser är uppenbart ett nytt verktyg i det 
tidiga 1600-talets Sverige, att samtliga byalag 
och brukare på landsbygden därmed också 
,isste att de var synliggjorda för kungen har 
hittills inte uppmärksammats men har haft 
betydelse för relationen mellan kungen och 
undersåtarna. 

Utan tvivel lade de geometriska karte
ringarna den kunskapsmässiga grunden för 
individualisering och kommande ägodel
ningar. De geometriska jordebokskartorna 
kan i ett retrospektivt perspektiv ses som ett 
kunskapsmässigt embryo till kommande 
skiftesreforrner. Individualisering av marken 
så som den kommer till uttryck vid skiftena 
på 1 700-talet finns i ett förstadium i det tyd
liga utpekandet av gårdarna och i den syste
matiska geometriska karteringen av all åker
mark. 

Fortsatta analyser av historiskt kartmate
rial bör kunna ge nya infallsvinklar på mate
rialets uppkomst. Frågor som bör ställas är 
t.ex. vilket intresse kungen hade av att för
ändra produktionen på de marker som av-

mättes? Under det sena 1600-talet etableras 
t.ex. många säterier genom upplåtelse och 
avhysning av byar som kungen förlänat ut
valda adelsmän. Vilken betydelse hade det 
då att kartorna från det tidiga 1600-talet 
fanns att tillgå? Ytterligare frågor är hur 
man föreställde sig att karunaterialet skulle 
användas i framtiden, när det upprättades 
på 1600-talet? Vilken betydelse fick det lo
kalt att kartorna gjordes, hur betraktade 
brukare och bybor avmätningarna? 

Fortsatta studier av de första kartornas 
samtida samhällskontext bör också kunna 
fördjupa bilden av hur markanvändningen 
blev en central angelägenhet under tidig
modern tid. För att vidga kunskaperna om 
kartor i allmänhet och de geometriska kar
torna i synnerhet är det dock hög tid att vi 
bö1jar ställa frågor bortom elen representa
tionella kunskapsmodellen och det histo
riska kommunikationsparadigmet, det vill 
säga bortom det som direkt avbildas i kar
torna. Detta är en angelägen uppgift då his
torisk kartmaterial används alltmer i alltfler 
sammanhang. 

Noter 
1 Jonsson 2001, s. 36. 
2 Jfr Baigent 2005, s. 34. 
3 Jonsson 2001, s. 24. 
4 Crane 2003. 
5 Whyte 2002, s. 54. 
6 Whyte 2002, s. 52. 
7 Tollin 2005. 
8 Se Berggren &Jones 2000 för en nyöversättning av 

Ptolemaios arbete. 
9 Nuti 1999, s. 9 1 .  
JO Tollin 2005. 
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13 Baigent 2005; Tollin 2005. 
14  Crampton 2001, s .  235. 
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KAPITEL 2 
Det dolda perspektivet 
- Genusaspekter på historiska kartor 
Elisabeth Gräslund Berg 

Inledning 
I denna bok finns många exempel på hur 
äldre kartor är ett centralt källmaterial för 
att få kunskap om det historiska landskapet, 
på olika sätt. En fråga som jag, och säkert 
många med mig, ställer mig när jag arbetar 
med äldre kartor är: Var är människorna? 
Det är förstås uppenbart att dessa äldre kar
tor handlar om människor och det är till 
stor del människors landskap som represen
teras i kartorna: brukade marker och an
läggningar. Kartorna är förstås också gjorda 
och framställda av människor. Några män
niskor är relativt tydliga - lantmätaren är 
ofta namngiven, i många kartor finns ägare 
och ibland också åbor namngivna.Jag skulle 
dock viija göra ett försök att systematisera en 
mer preciserad analys av människorna i de 
historiska kartorna utifrån frågan: Hur är 
människor synliga i och del av det som kar
tarna förmedlar? Vilkas landskap och verk
lighet är det som framträder? Vad är det 
som inte syns? 

En kartering är en metod att represente
ra verkligheten och ger således uttryck för 
ett sätt att uppfatta verkligheten och för
medla den. Det är min utgångspunkt för 
hur jag här kommer att resonera om de hi
storiska kartorna. 

Genusperspektiv 
För att gå vidare från att människor är syn
liga i och del av kartorna, till hu.r de är det, 
behöver man nyansera begreppet människa, 
dvs. utgå från att människor är olika, har 
olika förutsättningar och makt, olika intres
sen och möjligheter. Mitt försök att synlig
göra människor i de historiska kartorna här, 
utgår från ett genusperspektiv. 

Ett genusperspektiv innebär ett fokus på 
att det är, och historiskt sett har varit, kopp
lat olika föreställningar och normer till kön, 
att kvinnor och män haft olika rättigheter 
och möjligheter. Begreppet genus ( eng. gen
der) står för det socialt konstruerade könet 
till skillnad från det biologiska könet. Det 
språkliga ursprunget till begreppet finns i 
betydelsen "sort", "klass" och det hör alltså 
hemma i ett sammanhang där man klassifice
rar och sorterar "skillnader" eller "olikheter" 
i system eller strukturer. 1 Den klassifikatio
nen av fenomen skall snarare förstås som ett 
socialt överenskommet system, än som en 
objektiv beskrivning av några inneboende 
egenskaper.2 

Detta socialt överenskomna system kan 
kallas för könsordning eller genusordning 
och innebär en isärhållning av könen - att 
manligt och kvinnligt tydligt definieras som 
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skilda saker - och att det finns en hierarkisk 
ordning mellan könen där mannen eller det 
manliga utgör nonnen. Genusordningen ut
görs egentligen av en ständigt pågående pro
cess med klassificering, sortering och värde
ring av fenomen och företeelser, allt utifrån 
kön. Att det är en ständigt pågående pro
cess in nebär att det hela tiden sker föränd
ringar, men att se genusordningen som ett 
slags struktur lyfter också fram det förhål
landet att mycket av sorteringarna och vär
deringarna i den sociala konstruktionen av 
kön är systematiska och det sätter de enskil
da fallen och förhållandena i ett samman
hang och därmed i ett annat ijus.3 

Till genusforskningen har också kopplats 
en mer allmän diskussion kring fenomenet 
att sortera omvärlden utifrån sig själv som 
norm. Genom att utgå från sig själv klassas 
andra människor antingen som likadana 
som jag och därmed tillhöriga samma ge
menskap "vi"; eller så uppfattas de som an
norlunda och de blir då "dom andra", "de 
som inte är som vi". Det ']ag" eller "vi" som 
får eller tar sig tolkningsföreträde kan kallas 
för master subjecl.4 Detta master subject är alltså 
elen som sätter normen för vad som är vär
defullt, intressant, vad som skall synas och 
vad man skall ägna sig å t .  Diskussionen 
kring vi-dom-fenomenet syftar i allmänhet 
till au lyfta fram skillnader och mångfald i 
positioner och subjektivitet, och att tydlig
göra och ifrågasäua vems norm det är som 
gäller.5 Det involverar dels en könsaspekt, 
dvs. att mannen, eller det manliga, varit 
norm och kvinnan, eller det kvinnliga, varit 
avvikande, dels många fler lager, där till 
exempel grupptillhörigheterna vit, väster
ländsk, medelklass på samma sätt fungerat 
och fungerar som norm. Detta är alltså ett 
perspektiv på forskningen som kan applice
ras på många olika sammanhang och män
niskogrupper, medan genusforskning är 
specifikt kopplat till kön. 

Genusordningen, liksom många andra 
sociala su·ukturer och relationer, återfinns i 
människors fysiska värld, i landskapet. Den 
sociala organisationen av olika platser och 
landskap kan därmed fungera begränsande 
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eller uppmuntrande, både stabilisera och 
ifrågasätta dominerande strukturer och ge
nusrelationer. Det i sin tur bidrar därmed 
både till ordningens eller strukturens repro
duktion och förändring.6 Jag menar att det 
gör att de landskap som återges i de histo
riska kartorna också måste kunna ses med 
"genus-glasögon". 

Aldre kartor 
Att kartor rent allmänt ger en faktisk, san
ningsenlig återgivning av verkligheten är en 
förenklad syn, som naturligtvis har ifråga
satts och problematiserats. Ett sätt har varit 
att diskutera hur budskapet skall föras fram 
och hur människor läser kartor, men detta 
har ofta botU1at i en föreställning om att det 
finns optimala sätt att göra kartor, en defini
tiv sanning.; Men kartor har också, främst av 
J .B. Harley, diskuterats som sociala kon
struktioner. Eftersom de alltid är tillkomna 
i specifika sammanhang, måste de läsas med 
alla undertexter som de också innehåller. 
Han betonar att kartor och kartografi är 
makt. Med det menar han både att en sam
hällelig makt använder kartor för sin makt
utövning och att det i själva karteringspro
cessen utövas en inre makt, om vad som 
karteras och inte karteras och hur det visas, 
en sorts kartornas makt.8 

Att man bö1jade göra kartor har i forsk
ningen ofta setts som ett uttryck för att ett 
rumsligt definierat ägande blev viktigare 
och au det var en drivkraft bakom karte
ringsverksam beten .9 Många historiska kar
tor handlar om ägandeförhållanden, både 
tidiga kartor och skifteskartor. Det är också 
främst genom studier av ägande som män
niskor blivit tydliga i forskning utifrån histo
riska kartor och då kommer det också fram 
hur olika grupper av människor hade olika 
relationer till det som kartan visar. 1 0  Sam
tidigt är genusperspektiv på ägande av jord 
något som också har studerats av historiker 
för förhållandena under 1500-, 1600-, och 
1700-talen. 1 1  Men för att i linje med Harleys 
argumentation om att försöka läsa kartornas 



undertexter, vill jag försöka analysera dem 
ur ett annat perspektiv. Ägandet är ju något 
tämligen explicit i de kartor det nämns. 

Arbete 
Jag tänker därför utgå från en central fråga 
för den genusforskning som sysslar med 
senare historiska perioder och vår samtid, 
nämligen den om arbetsdelningen mellan 
könen. 1 2  Arbetsdelningen har setts som ett 
grundläggande uttryck för isärhållandet 
mellan könen och definierandeL av vad som 
var manligt och kvinnligt. 13 När det gäller 
äldre tidsperioder har det inte på samma vis 
legat i fokus för forskningen, men elen bild 
om finns av arbetsdelningen har främst vi

sat på att kvinnors och mäns uppgifter var 
olika men kompletterande. Då betonas hus
hållet som enhet, där olika hushållsmedlem
mar alla på sina sätt bidrog och var viktiga 
för att det skulle fungera. 14 Generellt kan 
dock konstateras att del fanns en hierarki 
där manligt var överordnat kvinnligt, när 
det gällde offentlig, samhällelig makt. 15 Ett 
uttryck för det är att kvinnor kunde delta i 
nästan alla arbetsuppgifter på en gård, till 
och med driva en gård som hushållsföre-
tåndare om mannen inte fanns på plats, 

utan till exempel var utskriven i krig. Men, 
en man kunde inte riskera sin manlighet ge
nom att utföra kvinnoarbete . Man måste 
dock vara medveten om att vad som var 
manliga respektive kvinnliga arbetsupp
gifter har varierat både över tiden och mel
lan olika regioner. 

Grovt sett kan arbetsuppgifterna för män 
och kvinnor i det svenska agrarsamhället 
under 1600-, 1700- och 1800-talen karaktäri-
eras som följer. Kvinnors arbetsuppgifter -

det som ansågs vara kvinnliga arbetsuppgif
ter - omfattade dj urhållningen och det 
mesta som hörde samman med den utom 
hästarna; att laga och förvara mat; sköta 
trädgårdar och köksträdgårdar; omvårdnad 
av barn, gamla och sjuka; skötseln av hem
met och det textila arbetel. Männens arbets
uppgifter - det som ansågs vara manliga ar
betsuppgifter - handlade istället grovt sett 

om den markbaserade produktionen, dvs. 
arbete på åker, äng och utmark; "utåtrikta
de" arbetsuppgifter som att delta i kollektiva 
arbetslag kring kvarnar och fiske, liksom 
redskaps ti Il  verkning och redska psskö tse I ,  
saml ansvaret för hästarna. Man har alltså 
konstaterat att kvinnor också kunde delta i 
de manliga arbetsuppgifterna, och det kan 
tolkas som att kvinnorna hade en bredare 
arbetskompetens än männen. Samtidigt fick 
det "manliga" arbetet dominera och struk
turera hu hållets arbetsupplägg - när det 
var dags för skörd och slåtter, fick det kvinn
liga arbetet i viss utsträckning stå tillbaka ett 
tag. Förutom denna uppdelning mellan 
manliga och kvinnliga arbetsuppgifter hade 
barnen sina sysslor, äldre kvinnor respektive 
äldre män hade sina. Dessutom var det ju 
också skillnad om en person var husmor el
ler piga, husbonde eller dräng.16 

Några kartexem pel 
Vad kan då återfinnas av det ovan beskrivna 
arbetet och dess landskap i de historiska 
kartorna? Vi skaJI här titta närmare på några 
exempel på kartor från olika tidsperioder 
utifrån detta. 

Figur 1 (på nästa sida) visar en �eomet
risk jordebokskarta från 1642 över Overhån 
och 1ederhån i väsu·a Värmland. n Gården 
Överhån syns i den övre delen av kartbilden, 
med hussymbolen vid littera A. Den har sin 
åker markerad med B (ytorna med streckad 
skraffering) och höet tas av gårdslindorna 
inom samma gärde. Byggnaden D i den övre 
delen av kartan är en kvarn "som går höst 
och vår" .  Enligt karttexten finns fiske i sjön 
och skog och mulbete till nödtorften, men 
dessa tillgångar är inte ritade på kartan. 
Motsvarande uppgifter finns för den andra 
gården 1 ederhån, med hussymbolen E. 
Den har sin åker i två gärden, hö av lindorna 
däremellan och liksom Överhån en kvarn
byggnad vid littera J. Här omnämns också 
en humlegård om 300 stänger, fiske i flera 
sjöar liksom skog och mulbete efter nöd
torften. I karttexten finns också uppgifter 
om angränsande gårdar eller byar och att 
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Nederhån brukar en ödegård som finns kar
terad på en annan karta. 

Här ser vi en karta där det alltså huvudsak
! igen är männens domäner som syns, med 
åkern och hötäkt i lindorna och kvarnarna. De 
kvinnliga domänerna, som hemarbetet, köks
trädgården och mjölkningen, framkommer 
inte alls på denna karta. Men det är värt att 
uppmärksamma, att det gör heller inte alla 
manliga arbetsuppgifter, inte barnens, osv. 

Figur 2 är en del av en karta från år 1691 
över säteriet orsholm i Östergötlancl.18 Sä
teriets huvudbyggnad ligger i den övre de
len av bilden (nr 1 ) ,  med en högrestånds
mässig trädgård och en stor humlegård i 
anslutning till byggnaden. I den nedre de
len av bilden ser vi den gråfärgade åkermar
ken och stora ängsmarker. Denna åker och 
äng brukas av ett antal torp under säteriet, 
som är markerade på kartan med mindre 

Figur 1. ÖVerhån och .\'ederhån, Töcllsmarks socken, Värmlands län, år 1642, LSA R4:62. Geometris/i jordeboks
karta med bl.a. brlJ:.wl,se, d/ie1; lindor och kvarnar utritade i kar/bilden. 
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Figur 2. arsholm, Kim-
lods socken, Öste1göt

land län, år 1691 , LSA 
D1 6:2 7. Geo111etrisk karta 
med bl .a. bebyggelse, åke1; 
äng, beteshagai; fis/1en 
orh en ruin. 

L , 1 . 

I i.q 

h u  ymboler och utspridda  i kan ten av åke r
marken . På denna kar ta fi n n  o k å h agar, 
om "Kohagen"  till vänster i b i l d , och bete 

och u tm arken karte rad .  D e t  tora vatten 
d rage t  är sj ön Roxen som öv rgå1- i Mo tala 
tröm och där finn några små marke r ingar 

vid stran dkan ten om vi ar fa ta Li ken ,  så 
kallade katsor. Det om är markerat  med nr 
22 l i te t  högre upp på s trandkan ten  är rui
nerna av ett äldre s ten h u  

I 

L lo1r 

J-/-

Gru nd d rag n i de nna karta är de a m m a  
som i d e n  förra, m e d  fo kus på d e t  l and kap 
om va r d m a n l iga a r be ts u p p g i fterna -

åkern, äng n de fas ta fi ke na . Men h är å te r
ge också l i te t  me r  av mar kerna för dj urhål l
nin gen - kohag n och be tet på u tmar k n . 

Kandelen i figu r  3 är en de talj av n kar ta 
från år 1 707 om visar Vindsberga by i U pp
land . 1 9 Li ttcra A visar det  åkergärde om var 
besått kar te r i ng året i g ul t  och l i ttera B vi a r  
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tr äde gär det i g r ått. S iffr orna inom gär den 
ange r åke r mar kens olika kval itet  i o l ika de
lar av åk r gär dena. Litter a C vi ar äng mar
ken . J övre vänstra h örnet av kartbilden syns 
något av  u tmarken .  D e  tv å går darna i byn 
återge m d h ussym boler na vid l i t tera E och 
F .  Ru n t  om dem ä r  vita, ospec ifi ce rade yto r, 

om fö r modl igen innehåll e r  ol i ka byggna
der om fäh us , redskapsbodar o v. ågot av 
de tta är dock m a rkerat med siffro r om be
rä ttar ad det  är: n umm e r  1 1  o h 1 8  är två 
h u rn l  gårdar ti l l  varj e gård , och n um m  r 1 2  
och 1 9  är två små kryddgårdar til l varj e gård . 
O m rå d  L dire kt ti l l  h öge r om be bygge I e n , 
m ark r a r med 1 3  och 20 , är två m i n d re be-

(E 
30 

teshagar. I den ydl igasce delen av träde gär
det finns marke rat  en källa. 

Även här är  fo ku främ t på åker och äng, 
kar terad i cl talj o h kval i tets graclerad. Men 
här kan v i  kö nj a  något m er av kvinn orna 
ar be tslandskap - kryddgårdarna och h u m ]  
går darna, l iksom de hagar som fi n n  i nt i l l  
be byggelsen och kan ke användes fö r  ka lvar 
som behövde m e r  öv rvakn i ng. In tres an t 
är ock å källan , om pekar på en viktig del i 
öve rlevnad och p roduktion, nämligen tillgång 
til l  vatten. Häm tn i n g  av vatten var i många fall 
kvinnornas a rb tsuppgi ft .  

Så ti ll en e n a re karta i figur 4 ,  e n  l a ga 
skifteska rta öv r F ärn cku l l a  by i Väs te rgö t-

Figur 3. Vindsbe,ga, Till
ing e socken, Uppsala län, 
år 1707, LSA B66-48:l. 
Geometris/i karta med 
bl . a. bebyggelse, dke,; 
äng, beteshagar; utmark, 
k 1yddgårdar; hurnlegdr
dar och en kiilla . 
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Figur 4. Kämelwlla. 
l-ierrljnnga soc/1en, Älvs
borgs liin, <lr 1873-
74/1875, LSA 065-6:2. 
Laga s/1ifteskarta med 
bl.a. bebyggelse. åkermar/1 
och lu1lgllrdm: land på 1 870-talcL.�0 Även skffteskartorna bar fokus på åkermark, ängsmark och ut mark, som ju var cleL som skulle omfördelas i skifLesförräLtningen. Därför är karteringen ofta mycket detaijeracl i fråga om tidigare innehav och jordens kvaliLet och det syns också i återgivandet av bland annat bebyggelsen. Jämfön med de tidigare kartornas hussymboler, står vi här inför en bild av gård miljöernas många olika byggnader för olika ändamål och sysslor, både bostadshus och ekonomibyggnader. I just detta fall har lantmätaren ock å angett vilka byggnader som använts till vad, genom numreringen. Det är inte alltid fallet. och det gäller inte heller alla byggnader på denna karta. Vi kan här också hitta kålgårdar och trädgårdar, genom den detaljerade markanvändningsredovisningen. Med denna typ av mer detaijerade kanor kanske man skulle kunna börja resonera kring landskapet och platserna för den stora del av det kvinnliga arbete som ägde rum i gårdsmiijön. Det gäller även plar.ser för en .., te del manliga ansvarsområden, här finns tiU exempel ingel vagnslider och liknande karterat eller angivet. 1 den utsträckning som köksträdgårdar och liknande markanvändning är karterad, tycks den återgiven med samma maner och detaljeringsgrad som åkermarken. 

Diskussion I dessa exempel på några kartor från olika perioder är det alltså främst de manliga arbetsområdenas landskap som är synligt, även om vi genom att använda andra glasögon också kan väija au se andra aspekter. Om vi bö1jar med alt titta på kartornas redovisningar utifrån den rumsliga formen, skulle de1 manliga arbetet kunna tolkas som mer "naturligt hemmahörande" i kartorna, eftersom dessa kartor särskilt lyfter fram yt täckande fenomen som åkrar och ängar. Men del är en väl snabb tolkning. Dels var ju djurhållningen också tydlig1 ytkrävande, framför allt genom betesmarker och hagar, 
3L 



och de finns ju också i allmänhet med på 
alla karttyper utom de äldsta. Dels fanns det 
andra rnanljga arbetsuppgifter vars arbets
platser i kartorna illu trerades om punkllo
kaliserade, till exempel kvarnarna i Överhån 
och Nerlerhån eller de fasta fiskena i 1ors
holm, som också noggrant redovisades, 
medan de mo�-arancle kvinnliga, till exem
pel hönshus eller brygghus, inte redovisades 
förrän möjligen på de senaste kartorna. Vad 
som återgavs i kartorna kan allLså ime på 
detta sätt förklaras med vad som passade 
karterings- eller rittekniken, utan måste tol
kas som elt aktivt val vad man ville eller var 
intresserad av att visa och vad som inte kom 
med. 

(rouo )al'lfö 

.. 
. . . . . 

. f. 
.. . . · . ·:Y 

Detta kan illustreras med en karta från år 
1694 över Kållby i Västergötland, figur 5.21 

Alla som arbetat med historiska kartor kän
ner igen vad det handlar om: kartan redo
visar ägorna till 1:)1ra av gårdarna i Källby by. 
Byn består egentligen av sju gårdar, vilka har 
åkermarken i gemensamma gärden med 
Källbytorp om yuerligare tio gårdar, dvs. 
totalt är det �jmcon gårdar som har tegar i 
dessa åkergärden. Alla gårdarna är marke
rade med hussymboler, men kartan redo
visar bara de tegar som hör till de fyra hem
manen. De är återgivna som lösryckta färgade 
tegar i de gemensamma gärdena. Utmarken, 
som återfinns i utkanten av kartbilden, är 
inte fysiskt fördelad, utan brukas kollektivt, 

Figu,-5. Käl/by och Käll
byto,-p, Käl/by socken.f d. 
Skaraborgs län, år 1694, 
LSA P 12().6: 1. Geomet
risk karta som visar ägor
na till .fJra av sjutton 
gdrdai: 

. . 



,-ilket gör att de fyra gårdarna har disposi
tionsrättigheter över hela utmarksytorna och 
följaktligen är hela ytorna återgivna på kar
tan. Att denna karta återspeglar ett aktivt val 
om gjorts av vad som skulle återges och att 

annat skulle uteslutas är uppenbart. 
Vi förstår alltså självklart att de vita ytorna 

på denna kana inte återger i verkligheten 
tomma ytor, utan att kartans vita ytor egent
ligen också skulle ha kunnat ritas som åker. 
På samma sätt måste vi förstå de vita, tomma 
norna runt hussymbolerna på Vindsberga
kartan - naturligtvis fanns här någonting, 
men det var något som inte var intressant 
för karteringen. Vi kan tänka oss att här 
fanns ytterligare köksu-ädgårdsodling, ladu
gårdar och andra fähus, matförråd, dvs. 
bvggnader och markanvändning för kvinn
ligt arbete, men också för en del manligt 
arbete som exempelvis vagnslider. 

Sådana val skedde även både mer och 
mindre explicit gällande all annan karte
ring, men för att se hur, måste karteringen 
,ättas in i sitt sammanhang. Vad som inled
ningsvis var syftet med karteringen är inte 
helt glasklart. Det som forskningen sagt om 
de äldsta kartorna, det vill säga de äldre geo
metriska jordeböckerna, är att kronan och 
kungen ville få en överblick över vilka resur
-er som fanns i landet. Då har ett rent eko
nomiskt perspektiv varit det som främst av
setts, vad fanns som kunde beskattas?22 Men 
,·isualitetens betydelse i sig själv kan också 
hftas fram.23 Senare karttyper hade mer ex
plicita syften för skattläggning, gränstvister, 
omfördelningar vid skiften och där fanns 
också i en annan utsträckning icke-ekono
miska fenomen med som fornlämningar -
till exempel ruinen i Norsholm. 

När det gäller det ekonomiska perspekti
,·et skulle kunna diskuteras att kvinnorna 
-cod för reproduktionen medan männen 
stod för produktionen och att det följakt
ligen bara var männens arbete som ur ett 
ekonomiskt perspektiv var intressant för 
kartering. Nu var förstås inte verkligheten så 
enkelt uppdelad - djurhållningen var, sär-
kilt i vissa delar av Sverige och under vissa 

perioder, en betydande eller till och med 

dominerande del av gårdens produktion. 
Kvinnors arbete var aJltså inte begränsat till 
en reproduktiv sfär. 

Varför var det då ändå en sådan fokuse
ring på det som kanske kan kallas det "man
liga" landskapet i de äldsta kartorna? Jag 
u-or att man måste kombinera genusaspekt
en även med andra normer som hade tolk
ningsföreträde och därmed skapade kart
materialet. Det man i de äldsta kartorna 
koncentrerade sig på var ju inte männens 
arbete, utan istället åkermarken i sig. Åkern 
var det som noggrant mättes in, medan äng
en visserligen angavs som en yta, men in te 
alltid inmätt utan mer generaliserat åter
givet. För att förstå vad denna kartering 
handlade om måste vi alltså förstå åkermar
kens betydelse. 

Om vi tar oss tillbaka till tidig medeltid 
har konstaterats att jordbruket intensifiera
des, nyodlingen ökade och brukningstekni
kerna utvecklades och effektiviserades.24 

Den statsbildningsprocess som då ägde rum 
innebar bland annat att elen överhet som 
etablerade sig organiserade uttaget av in
vånarnas överskott för att finansiera statsor
ganisationen och sitt leverne.25 Jordägaren 
tog ut ränta för att han upplät mark åt en 
bonde att bruka, kungen tog ut skatt av jord
ägarna, kyrkan tog ut tionde av församlings
mecllemmarna. Räntetagaren styrde hur 
mycket som skulle betalas och i vilken form. 
Det har an tytts att sädesodlingens expansi
on, inklusive det tydliga intresse uppifrån 
att effektivisera odlingen som finns i till ex
empel landskapslagarna, var just resultatet 
av att en överhet ville få ränta erlagd i säd. 
Varför man ville ha säd kan diskuteras, det 
kan ha varit en önskan om en kontinental 
livsstil med jäst bröd.26 Men det kan också 
ha handlat om att säd var en tämligen lätt
lagrad och lättransporterad handelsvara 
jämfört med framför allt mejeriprodukter 
och ägg. Om detta resonemang om sädesod
lingen är riktigt, kan det uttryckas som att 
åkerbruket till stor del var "utåu-iktacl", upp 
åt  motjordherren eller kronan. 

Om denna bakgrund till sädesodlingens 
roll kan tänkas ha påverkat den uppfattning 33 



eller föreställning som fanns på 1600-talet, kan vi återkoppla Li l l  vem som initierade karteringarna och varför. Den storskaliga kartering som fanns på kontinenten skedde på olika gods där jordherren var den som ville ha överblicken och kontrollen.27 I Sverige sågjordägostrukturen något annorlunda ut, med en stor andel skatte- och kronojord som låg direkt under kronan. Men även här fanns under 1600-talet en feodal syn på kungadömet, i skapandet av den absoluta staten.28 I Sverige blev det alltså kungen och kronan som hade den rollen och här var det också kronan som såg till att det gjordes kartor. Ur ett sådant perspektiv framstår det då som tämligen rationellt att starkt koncentrera sig på åkermarken i karteringarna. Den bild av sädesodlingen och dess roll som jag tecknat här gäller dock in te alls för hela Sverige, utan kanske egentligen bara ösu·a Mellansverige - och då är frågan om bilden är felaktig eller feltolkad och inte går att använda? Bland annat i västra och norra Sverige erlades räntan ofta i animalieprodukter eller var avlöst i pengar. Avlösning i pengar innebar ju att räntctagaren,jordherren eller kronan, i mindre utsträckning styrde den enskilde brukarens produktionsinriktning. I en sådan miljö blir en fokusering på åkermarken i kartorna inte särskilt rationell om syftet är att kontrollera eller visualisera möjl iga skatteunderlag. Detsamma gäller för en rad andra områden, där produktionen var mer diversifierad eller inriktad på annat än odling, som i bergslagen eller skärgården. Kartor från skärgården kan se ganska obegripl iga ut, det kan vara fråga om ett antal mycket små åkerplättar, tekniskt mycket exakt inmätta och återgivna, men bara med den närmsta omgivningen karterad. Vi får ingen bild av det som vi uppfattar som skärgårdslanclskapet, öarna och vattnet, och inte heller av det mångsyssleri som förmodligen var dominerande där med bland annat fiske,jakt och boskapsskÖLsel. Mot denna bakgrund tror jag man måste börja diskutera utifrån det inledningsvis nämnda master sub
ject, dvs. någons tolkningsföreträde. 
34 

Jag menar att lantmäteriverksamheten och kartprojektet med de geometriska jordeböckerna startade i en miljö där åkermarken var ett uttryck för den socio-ekonomiska maktrelation som kungen var intresserad av att dokumentera och visualisera. När lantmätarna utifrån denna nom1 kom ut i andra områden kunde man inte se - eller i alla fall återge - den verklighet som rådde där, utan vidhöll sin verklighetsuppfattning och stoppade in vad man såg i den mallen. Detta kan alltså tänkas för de äldsta kartorna, de geometriska jordeböckerna. Senare kartor innehåller som vi tidigare sett ofta mer information, så att både det manliga och det kvinnliga "arbetslandskapet" kan utläsas tydligare. Samma sak gäller för övrigt också andra grupper i agrarsamhället, till exempel obesuttna grupper som torpare, backstugusittare. Kartorna och karteringen uppfattas ofta av forskningen idag som ett tydligt maktuttryck. Men skulle det då ha varit ett explicit maktuttryck gentemot kvinnor? Nej , det tror jag inte alls, istället ser jag kartorna som ett maktuttryck inom en manlig värld.29 I lirtje med mitt resonemang ovan kan alltså de äldsta kartorna sägas ha handlat om elen ekonomiska relationen mellan hushållen och en överhet, Kronan. Initiativtagarna till karteringarna var män och det var också män som stod för hushållets offentliga relationer utåt bland annat som hushållsförestånclare och den som var ansvarig för au räntan betalades. De offentliga, samhälleliga socio-ekonomiska relationerna mellan olika grupper i samhället, kanaliserades alltså helt genom män i båda ändar och därmed kom kartorna i stor utsträckning att handla om ett manligt landskap. Enligt lantmäteriinstruktionerna skulle lokalbefolkningen höras för information. I linje med de allmänt genusdelade sociala relationerna i samhället, var det män som representerade lokalbefolkningen - något som il lustreras av figur 6. Denna gruppbild visar de som deltog i en lantmäteriförrättning troligen någonstans vid Storvindeln i Västerbottens län omkring 1 910.  Lantmäta-.. 



Figur 6. Lantmäte1iforrättning, Sorsel.e hommun, omkring år 1910. Fotograf Robert Lundgren. Fo/ot finns på Väslerbollens Mmeum. 
ren och hans medhjälpare var män. Närmast 
dem ser vi troligen jordägarna eller brukare 
av större gårdar i byn, som ger sin informa-
1.ion om gränser, markanvändning, markens 
bonitet, ägande och brukande. Runt dem 
står drängar och kanske torpare med yxor 
för att röja siktvägar och gränsmarkeringar 
och kanske frågades de också om uppgifter. 
I utkanten av gruppen ser vi slutligen några 
småpojkar som hänger med de vuxna, både 
av nyfikenhet och för att lära sig inför att de 
Jälva blir vuxna och skall ta över. Men här 
finns inte några kvinnor och jag gissar att 
denna bild är representativ för hur karte
ringarna genomfördes. Och hur väl insatta 
,·ar dessa män i landskapet för kvinnornas 
arbete, hur noggranna uppgifter kunde de 
ge lantmätaren om de platserna? 

Detta följer samma mönster som C.J. 
Withers har visat om namngivningen i kar
teringarna av de skotska högländerna under 

1800-talet. är lokalbefolkningen användes 
som källor till ortnamnen, utvaldes de per
sonerna helt enligt den allmänna sociala 
hierarkin i samhället - och då verkar man 
inte ens ha tänkt på att använda sig av kvin
nor som informanter.30 Med Harley kan vi 
konstatera att kartor lika mycket är en kom
men tar till en plats eller områdes sociala 
struktur, som till dess topografi.3 1  

Avslutning - konsekvenser för 
användning av äldre kartor 
De historiska kartorna kan alltså i stor ut
sträckning sägas handla om ett landskap där 
det främst är mäns arbete som är synligt. Ge
nom att ge ett exempel på hur kartornas 
innehåll och tolkningen av dem kan proble
matiseras utifrån ett genusperspektiv, har 
jag breddat den konventionella analysen av 
dem. Syftet här har inte varit att enbart lyfta 

35 



fram kvinnors landskap, även om det är en 
viktig uppgift i sig. Istället hoppas jag att ett 
genusperspektiv har kunnat visa en mer ny
anserad bild av hur människors landskap 
kan ha sett u l. Som jag påtalat flera gånger, 
var det ju in te heller hela det manliga arbets
landskapet som kartcrades, utan huvudsak
ligen den offentliga aspekten av det. 

Genom att använda ell genusperspektiv 
som utgångspunkt för att pröva eLL nytt sätt 
au analy era och tolka de historiska kartor
na. öppnades också. för andra tolkningar av 
kartorna. I min di ku ion lvfLe jag fram 
åkermarken och äde odlingen centrala 
roll. både i den allmänna ekonomiska makt
utö,ningen i samhället och i lantmäteriverk
samhetens karlprodukLion. Jag tror att det, 
vid framtida användning av de historiska 
kartorna, är viktigt att en sådan källkritisk 
diskussion av detta rika och intressanta käll
material hålls levande. Attjag i denna arti
kel har pekat på all del finns mycket som 
inte är karLeraL, innebär inte att kartorna 
som helhet skulle ha ett mindre värde eller 
användbarhet. Istället har detta bidragit till 
att precisera och de fin i era vad de handlar 
om och vad de kan säga något om.:i� 

Jag har alltså konstaterat att de historiska 
kartornas förmedling av landskap bland an
nat kan karaktäriseras som genusstyrd. Frå
gan blir då hur det påverkar vår tids syn på 
det historiska landskapet. Om historisk kun
skap skall bidra till människors och samhäl
lets identitet och rötter, måste vi även när 
det gäller det historiska landskapet försöka 
omfatta de många olika människors verklig
het som fanns. Detta får också konsekvenser 
för kulturmiijövårdens utgångspunkter för 
sitt arbete att bevara, skydda och förmedla 
historiska landskap. Den kunskap vi får om 
det historiska landskapet genom traditio
nella analrser av det äldre kartmaterialeL 
exkluderar mycket av det som var del kvinn
liga arbetets landskap. Vilka kulLurmiijöer 
skulle hunna uppmärksammas om man tittar 
på kartorna med de "genus-glasögon" som 
jag här använt? Och vad är det man missar 
genom att inte göra det? 
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�led t.anke på det vi känner till om S}ftet 
med lantmäteriets karterings,·erksamhet un
der 1600-, 1700- och 1800-talen, är det inte 
något anmärkningsvärt att inte alla män
niskors arbetslandskap är synligt i de histo
riska kartorna. För forskningen idag blir det 
då en viktig uppgift alt peka på sådana för
lorade perspektiv och försöka lyfta fram det 
som är dolt och göra del synligt 

Noter 1 Harawa) 199 1 ,  s. 130. 2 Scou 1988, ,. 28f. 3 Hirdman 1988. -I Rose 1993, s. 6f. 9. Se också I lar away 1991, s. 183-201. 5 McDowell 1996, s. -1 l ;  Kirby 1996. s. 15. 6 Duncan 1 996. s. -lf; Forsberg & Crenholm 2000, s. 2f. 7 Crampt0n 2001 , s. 235ff. 8 Harlcy 1992; WäsLfelt diskuterar deua gällande just svenska historiska kanor i denna volym. 9 Tex. Fletcher 1998, s. 228. 10 Sporrong & Wcnnersten 1 995. 1 I Sjöberg 1996; Andersson & Ågren 1 996; Ågren & Sjöberg 2003. 12 Sjöberg I 996, s .  369f sam L Lex. Lindgren 1996. 13  Hirclman 1988, s .  52. 14 Sjöberg J 996, s. 370. 15 Lövkrona 200 I, s. 34; �jöbcrg I 996, s. 370. 
16 Andersson Flygare 1997, s. 192ff; Sjöberg 1996, s. 370ff. J 7 LSA R4:62. 18 l.SA 016:27. 19 L.SA B66-48: I .  20 LSA 065-6:2. 21 LSA Pl 20-6: l .  22 Helmfrid 1959. 23 \\'äslfelt 2001 .  2-! Myrdal 1989, s. -llf. 25 Li ndk,ist I 990. 26 Hagerman 1999, s. 225ff. 27 Jfr Flctchcr 1998. 28 Anderson 1987. 29 Jfr Lindgren 1996, s. 6f. Se också Fox Genovese 1982, s. 15: "But, however sysLCmatic Lhe exclusion ofwomen, the men who launched those acitivites were not conccrncd with womcn at all: men chose to build states and fight wars in ways that may have been misogynist, but csscntially, on the most historically significalll level, they were primarily concerncd with winning wars or building stmes." 30 Withers 2000, särskilt s. 535 och 543. 31 Harley 1992, s. 237. !\ 



32 .Jfr Harley 1992, s. 247: '· . . .  allows us to redcfine Lhe 
social imponance o[ maps. Rather Lhan invalidat
ing their swdy, it enhances it by adding different 
nuanccs lO our undcrstanding of' the power of the 
cartographic representation ... " 
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KAPITEL 3 
Platsens pedagogik 
- Den historiska kartan som nyckel till 
landskapets historia Niklas Cserhalmi 
Landskap är på ett ovanligt tydligt vis resul
tatet av sin egen historia. Den har skrivits av 
bland annat geologiska och geografiska för
utsättningar och kompletterats av växters, 
djurs och människors aktiviteter. Händel
serna som skapat landskapet har lämnat av
tryck som är möjliga att tolka. För en agrar
historiker är de spår som människan lämnat 
de in tressan tas te. Dessa är tydliga och lätt
förståeliga i ett småskaligt landskap undan
taget från produktionskrav men svårare att 
både se och förstå i fullåkerbygder. Den här 
artikeln syftar i första hand till att skapa för
ståelse för de historiska kartornas effektivi
tet som nycklar till historien i landskapet. I 
andra hand vill den föra fram begreppet 
lanclshapets avläsbarhet och visa på hur den 
tolkningsbara berättelsen kan vara en viktig 
del vid kulturmiijövårdande insatser i land
skap. 

Råshult 
På Linnes födelseplats, prästgården Råshult 
i Kronobergs län, är historien påtagligt när
varande. Här bedrivs idag ett av landets få 
museijordbruk och hamlade askar och lin
dar, åkerhak, åkerterrasser och stenrösen 

vittnar tillsammans om ett odlingslandskap 
med rötter i den yngre järnåldern (500-
1000 e.Kr. ) . 1 

I Råshult kan vi utan de historiska lant
mäterikartorna berätta en historia direkt 
utifrån landskapet som handlar om hur 
människorna på platsen använt sina resur
ser. I bildens centrala delar (figur l ) ,  mellan 
elen hamlade linden och stenröset, ser vi hur 
en slät yta su·äcker sig uppåt från åkern i bil
dens nederkant. Där den släta ytan avgrän
sas mot elen mer ruffiga marken går ett så 
kallat åkerhak som skapats av ett årcler, ett 
plogliknande jordbearbetningsreclskap som 
inte vände runt jorclstycken utan skar upp 
och ristade fåror i jorden. Den släta ytan är 
således gammal nedlagd åker. Där årdret 
gått fram låg marken öppen och då det 
regnade på jorden skapades en viss jordero
sion som förde med sig jord nedåt i slutt
ningen. Ovanför åkern fanns grässvålen 
kvar och den band jorden med sina rötter. 
Gränsen mellan den brukade och obrukade 
marken blev efter några års odling snart 
mycket tydlig då jorden ajönk ner och en av
sats bildades. Den uppmärksamme ser ytter
ligare två åkerhak på den släta ytan som 
su·äcker sig ner mot den ännu oplöjda åkern. 
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Dessa små avsatser i backen skvallrar om hur platsens brukare successivt övergivit små bitar av åkern som då växL igen varpå grässvålen hållit kvarjorden medan erosionen fortsatt på den ännu öppna marken. Åkerhaken på Råshult kan användas som utgångspunkter för att berätta historien om landsbygdens förändring under 1 800- och 1 900-talen. Att människorna i Råshult bit för bit övergav sina mest arbetskrävande åkrar är ett tecken på att deras tid blivit mer värdefull och att nya arbetsmetoder och redskap införts i jordbruket. Den historia som kan berättas utifrån spåren i marken i 
40 

Figur 1. Den före detla 
jJräJtgården RtLSlrnll i 
Stenb,vlmlt socken i K,vrw
bergs län drivs idag som 
el/ 11111seijonlbruk i syfte 
all titerställa londskaps
bildrn från 1 700-talet. 
Åkrar orh ängar restaure
ras med di' hislorislw lant
mäte1ikartor1w som före
bild. Tack vare lwrlorna 
han allt från kålgårdar 
över gärdesgclrdar till hela 
ängar återställas jx! sina 
hisloris!tt korrekta fJlatse,: 
På bilden syns lindar som 
beskurits eller ha111lats. 
Delta gjordes för att under
lä Ila insamlingen av löv 
som toduules till vinte1° 

foder för gårdms djm: Råshult kan se ut så här: Under den tid då den småländska landsbygden var som allra mest överbefolkad fanns det arbetskraft och motivation för att ge sig ut med elen långsamma oxen och del lättmanövrerade årdret och ä1ja de mest krångliga markstycken till åker. För att få fram den brödsäd som behövdes för försö1jningen betraktades det som rationellt att odla all tillgänglig åker nära bebyggelsecentrum. Odlingsytan längst upp härstammar sannolikt från denna tid. Nästa åkerhak som går i skuggan från linden, kan vara ett tecken på hur amerikaemigrationen gav andrum åt befolkningen. Då .. 



ble, del orationellt att ge ig ut mellan Len
.,hctia och åkerkanten lades därför där det -..ir som smalai;t mellan stenrösena. Det trede. nagot mer markerade haket, anar vi har • samband med hästen och plogen införanie. RamfåraJ1 lades då hitom stenrösena eftc,� ... ,m det \'ar tekniskt svårt an plöja in i smala .a en·ikar. ÅrdreL har ingen \"änd:.kiva \iJkeL _ör det lättmanönerat och med den lång-lmma oxen är det mqjligL au komma åt ,·cket besvärliga lägen. I Jästen är snabbare h plogen vill gärna gå rnkt fram vilket gör c t:L svan au svänga och styra. I det nutida mu,.-ijordbruket har man \'alt att lägga åkern erligare längre ut på fä het och här korn-1er det på sikt au skapas nya åkcrhak. I eu nd kap som Råshult där gårdagens raLiona•et ännu dominerar landskapsbilden och .är moderna avkascningskrav inte råder har rolkningsbara "års1ingarna" bevarats i land' apet. Landskapet i Rashult är avläsbart en utan de historiska kanorna. men kan-1dier fördjupar självklan förstaelsen av _ndskapet också härY Full åkerbygd Hur är det då i vara moderna produktionsla11dskap? Hur kan landskapet tolkas där? Vi ska Lilla på eu av landeu. mest genomrationaliserade landskap på den bördiga VadsLenasläLten och specifikt på Strå i Strå socken i Y:-astra Ö tergöLland . r Sm1 finns det ett fåtal objekL som går atl tolka. På bilden ser vi Strå k)'rka från 1 1 00-talet och i bakgrunden Strå gårds ekonomibyggnader. I dungen ligger mangard,;byggnadcrna. Vid platsen för k)•rkan, utanför bild. finns också ett gammalL skolhus och en före della komministerbostad. Vi kan naturligtvis resonera kring ,·ad kyrkan. gården och skolan innebmiL för bygden och säga all dessa bär på berättelser men dess historia är det bättre au lera efter genom lirtcralllr- och arki\'·tuclier. Vad som hänt på platsen som skapat det nutida landskapet gar det ime att säga sa mycket om vid en renodlad landskap analys. \'i måste därför gå till kartorna. 

Ftgur 2. Strå gård orh hylw ligger i Strl/_ .wchen i viislm Österpjilla1ul stra;,: utanför \1adste110. f,andslwpet är idog 
J11/IIJl1erbJgd �0111 J1riiglas av dess många hJrko1 orh lurrgårdslilmande �l01-gdnlar sam/ s1111/husbebyggrf1r i form m, 

n> dma /,arkst11go1; torp orh .wMatto,p. B.iittr är a1.1anliga. 
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h ta-
l tmäcar kartera t l a n d  ar h 

ft t m d de ka rte-
ri n arna ä r  om cvi tal m n d el fakw m a u  
m a n  i fö r  t.a hand kart rad ka ltcgårcla r 
o h kr n ogårdar var bru kar betalade . ka tt 
och rrencl e til l  kronan tyder på atl det rö r
d . ig om tL ätt för kro nan a ll öka ko n lrol-
1 n .. v r i n a  fi n a n  er. Frä l e bönd erna cl 
om b ta l ad avrad Li l l  adel p r o n  r och 

va r p n ga r  kro n a n  a l d ri g  åg, l ä m n a de 
m reg I u tan för 1 63 -tal kart ringa r. 

ä era Ö te rgö tla11 d Li ll hör tr a de om
råd 11 d i t  la 11 Lmätar ki kad u t på 1 630-
ta l t fö r  a tt u p p rä la g m u-i ka karto r. � 

i l l  trå kom m el l a n  1 635  och  1 637 l a n t-

mätare Johan Lar 011 Grot för an mäta u pp 
b 'T1 och rita de karta. Det lan d kap om 
möter o · på rots kana är eu h It an na än 
det vi r idag, nart 400 år enare. K rkan 
är för tå den am ma men ö ter o m  kyr kan 
låg då en bo n d b  ·o m be tod av tr h la 
hemm an . La n tm ä tar ro t har m ark ral 
h mman n med chablon r om i n te äger 
något om h u r  gårdarn a åg u t. i ka i täl l t 
fö r  de en a m m a  m bol erna tän ka 
d t rört ig om e tt fl ertal h u  
man bildat den gå rd om h ablonen mar
k rar. Här 1åg med al J äkerh t bo n in g  h u  , 
ladu gårdar, l ador för förvari ng av al l t  från 
kläder o h ma t L i l l  jord b ru k  r d s kap .  D t 
fann ock å trö klogar och vagn l id r . .Nled 
to r säke rh e t  fa n ns här ä n ex m p e l vi 

��, • •  a:-_ .. ... 
) ,  - .., 
.. , "' 
::., �2 ' 

:., �� 
-- ,._ .....i...:..u�..,, . ....... 
� ,· .. .  ;:..; M� ..!"' / l-t.,. :;,:;;.. .---... ' 

ff-• Figur 3. Ka rta över t rå 1 63().tol, L t\ D5- 73:4. Det är en äldre geomet ri k avmätning npprä/lad av lantmäta re Johan lm 0 1 1  Grot. Kartan iir oda terad men Lantmiilt>1-iuerket har uppslwttat de tillko mst till åren mellan 1 635-
' 7. 1 ka rtan uö tro del ligger trå by och. kp1w. På ömse idor om bJ11. 11/g . tnl !u1ergä rde11, in na nför gärd. gllrdama om teclmat 11/ed heldmgen li11jP med stiliserade gä rdsgårdsstörm: In ne P<l gärdena fa rms öj,j>en åker vilhen lan l-11täla re11 marfleral med heldragna linjer som bildar slutna jigure,: 1 orr och öder om l�yn,  inne på åkergärdena. fan ns ävPn griisbro11xe11 obruten marli. I lwrta ns östra del lllg ängen, som ärfärgla ud  grön. 
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drängkammare, spannmålsmagasin, och 
hönshus. Kring gårdarna låg deras köksträd
gårdar som lantmätaren kallade kålgårdar 
där grönsaker och kryddväxter odlades. Det 
\'ar också vanligt alt så kallade kalvhagar, där 
gårdarnas ungqjur vistades, låg på eller i an-
lutning till bytomten. Utanför bytomten 

låg byns åkrar. I Östergötland hade man un
der denna tid sedan cirka 500 år odlat åkern 
i tvåsäde. Det innebar att åkern delades i två 
likstora gärden för att möjliggöra ett system 
a\' vartannatårsbrukande som dels sparade 
gödsel men som också förlängde tiden för 
jord bearbetning innan sådd. Systemet inne
bar att va1je gärde bar råg endast vartannat 
ar och tilläts ligga i träda ett år mellan skörd 
och sådd. I Östsverige var man noga med att 
harva trädan flera gånger varje sommar för 
att hålla undan ogräs som annars konkur
rerade med säden.4 Det innebar att kreatu
ren inte hittade så mycket att äta ute på 
åkermarken i trädesgärdet utan fick hålla 
tillgodo med det som växte i diken, på re
nar, vallar och runt odlingsrösen. 

För att korna inte skulle kunna ta sig in 
på sädesgärdet, där rågen växte, fanns en 
hägnad mellan de två gärdena. På den för-
ta kartan från Strå löper den så kallade två

sädeshägnaden ut rakt norr från byn och är 
markerad med en stiliserad gärdsgård. Längst 
bort i öster låg ängen och Grot skriver att där 
växte "starr och oduglig skog". På sommaren 
logs gräset på ängen av med lie och torka

des till hö - djurens vinterfoder. 
Förutom Johan Larsson Grot har också 

en okänd lantmätare på 1600-talets senare 
del besökt Strå by för en kartering och då 
har tvåsädeshägnaden flyttats cirka 100 me
ter västerut och kom då att utgå från kyrko
gårdens nordvästra hörn.5 Även lantmätare 
:\1atthias Wallberg har karterat byn då han 
förrättade storskifte 1786.6 Ås 1837 rar det 
dags för laga skifte vilket sköttes av lant 
mätare C.E. Öhrlin�.; På  de  200 år som gått 
mellan Grots och Ohrlings besök har inte 
mycket förändrats i landskapsbilden. Föru t 
om att tvåsädeshägnaden flyttats har det till
kommit några backstugor och något torp. 

trå by såg år 1837 ut på ungefär samma sätt 

som den sannolikt hade gjort ända sedan 
medeltid. Dagens landskap är dock ett helt 
annat. Runt kyrkan där bondbyn en gång 
låg är det tomt på bebyggelse och ängen är 
förstås borta. Istället finner vi en herrgårds
liknande gård invid vägen mellan Vadstena 
och Väderstad och i övrigt finns, förutom 
kyrkan, vid en första anblick bara högprodu
cerande åkermark. 

De historiska lantmäterikartorna hjälper 
oss att förstå Strås tidiga historia men de 
säger egentligen inte något om när den 
stora landskapsförändringen i Strå ägde 
rum, förutom att det inte är resultatet av 
laga skiftet. De kan heller inte förklara vad 
som hänt på platsen. Men det finns ytter
ligare ett tidsskikt: häradskartan för Öster
götland 1868-77.8 Det nutida landskapets rötter 
På häradskartan känner vi igen dagens land
skap. Bondbyn var redan då borta, skolhus 
och komministerbostad var de enda byggna
der som låg kvar på den gamla bytomten. 
Likaså hade ängen nu blivit uppodlad till 
åker och i parkanläggningen låg en storgård 
som ersatt de tre bondgårdarna. Tack vare 
häradskartan kan vi nu säga att Strås land
skap är tillskapat någonstans mellan 1837 
och 1870 och det är till stor hjälp då vi ska 
tolka omgestaltningens motiv och förlopp. 

V i  vet att detta är en period av stora för
ändringar i jordbruket. Det gamla, som varit 
traditionellt och lokalt förankrat och som 
växt fram i samspel mellan lokala brukare 
och de naturförutsättningar som rådde på 
just deras marker, byttes ul mot nya sätt att 
sköta sina gårdar. Redskap och metoder som 
tidigare hade varierat starkt mellan olika 
platser i landet kom med 1800-talets veten
skapliggörande av jordbruket att l ikriktas 
nationellt och internationellt och medförde 
väsentligt högre skördar och bättre djurhåll
ning.9 Denna process brukar benämnas den 
agrara revolutionen. 

En viktig komponent i den agrara revolu
tionen var jordbrukets koppling till den 
framväxande industrin. Den försåg jordbru-
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Figur 4. Bilden t1i ar det hanrhitade ko11r1>p1e1 till Hiirnd kar/an rller den iildre ehonomi lw lwrtn1 1 . 0 111 gjorde i 
ÖslP1gö1lnnd mellan 1868 och 1 877. 1 lwnnarllen ritades gul och ängm lju grön. Dm in len itm gröna färgen nwt 
den röda mangårdsbyggnru/e11 beltrlmar pm11 1•1/er triidKård. l ä  ter 0111 porlm1 yns en väde11marn .  Bs står for back
s t uga orh betedmar e11 jord/ö lä!{e11hPI . 

k t, i m  bara med fabriks t i l lv rkad r d kap 
a\'järn u tan ock med n av · t u  ing mark
nad för bänd rna pr  duk t  r, o h d · t ä r  
markn d n t· r jordbm produ kL r ·om är  
förklari n g  n t i l l  l and kapc förändr ing i 

trå. nder mitten av 1 00-1.a .let var d L i n t  
ovan l igt au det  på  d börd iga t jordarna 
trädd i n  kap i tal rarka akt · r r om köpte 
upp gårdar o h h la byar o h · kapad kom
rn ··r i • I la  s torgårdar ·om produ rad jord
bruk varor, i n te för �älvförsö ijn in m vari t 
cl n gamla L id  n ät t , utan för avsal u på cl n 
framväxande marknad n förjordbruk pro
dukter om bilda i de nu  ,itxand täd rna. 
l l n varför har gård n lag · i e t t  n 'l t !äg ? 
Hade d t i n t  rnri t enkJar> alt b ,gga p 0 d n 
gam l a bytoml n br dvid kyrkan? Krön läg t 
up1 på ås n måste ha vari t a l traktin för en 
m n u m  mal gå rd an läg n i n g  av d n L p 
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om trå uppvi a r  h har  ·ä k rt hafL b t ,_ 
del e för gård n · pla r in m n ä.n viktio-are 
var ft nn dl ig n in i  .. rand t av uya odl ings
metoder. • n av d '  a l l ra vikt ig; i kompon n
t ma i d  n agrara r vol u c i onen \'ar marksla
gen förändri ng då d n kuiv ka.rpa gränsen 
m l ian åker, på v i l ken  männ i  kor mat  od
lats och äng, där djur  n. mat \'äxt, .  uddade 
ut . Den n 1a gård n had i nfört c i rkulat ions
bru k  med val l  d l i ng h odl a t  upp ängen  
ti l l  åker på  vi l k  n man  I l ade både pann
m å l ,  r tfnt kt r ch  rä · t i l l  c l j u re n .  Den 

amla byn had l e at mitt i det  egna åke ,._ 

i nne! avel för t t  · t i ppa långa t ran  porter a\' 
göd I o h r d kap vi d j rdb arbe tn i ng, 
ådd och körd . är åk  rn fördubblade i 
torlek då ä.nr, n blev L i l l  åk r k m den gam

Ja bvwmten au l i  a i ena  h - rn · t a v  åk r-
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I I Figur 5. Pr1 denna bild har den geumelri lw luirla n fn 11 sent 1 600-tnl, ' -· 'A V I 04- 1 2: I, rita/ nv, gjor/ gmomskin-� och lwpierals in /1å fll Pl. -0 11nmi Il harla BE ,j Jrå:n l 982. På 1'11 och a mma bild rr vi rliirmed två lid.ss/li/11. I llm Ji-11 11 • dl'n ekonom · lw /11ir1tni med de11 gu la och gröna (1kem om betrrknar "jlt1 1111111å/ respektive val/odling. \/i 

T 1 •ägar i Jonn au !ju.sa linjer omgivna av hrlrlragna svarta t reck Byggnader är ma rlwrodr som Jyrlw.nler, de hdrirto återger p/mnomibyggnmi,,,- medan de lju a med honlu rsl re(/1 är bo /ad.sim . . / )pl mör//! gröna är lrädb/1'/lllXl'II ark. Ovan/il! den rkmwmi lw lwrlrm ligger den avritade och stilisP1WIR 1690-tal.slw rlmr. De röda, tjodw h,-ldmg,w rijn·1w med /Jorallcl/a 1 w1 11 m-e trer/1 0111 förestä/h,r gärdsgr'lrdsstörar visar var 1 600-ta/els hägnader Mpte. De •1rkade ytorna är ålter. de med t ilhrmd11 grt'i I ,mor lir äng. Pil byt om ten är lw111111a1 1er1 ma,-hrrar/e med röda fi.'1-/wnle1: h00-lalel viig �111s som Pli slrerlwrl röd linje som i slora tycken löper 11/med 111ed drn 111. 1 /ida Tliigen i ålmgiirdPllrt . ,/kii11d ur ekrell·sr;·n/nmkl for /1rid11i11g. / ;mlmiilrir•trilet 2007-0-1-/ i. 
r.u i onel l t  läge. ppc p, k rön  �t ku l l  den 

\ gård n däremot ha l i ka långt t i l l  a l la  de
.ar av i ,  åkermark .  

:-., l d hjä lp  av l1 ärncl kartan kan vi kom
\ t l  ra c l  h i  lo ri k-1 l an r m ä  ri karwrnas 

r trå äl r i ,1  h Få en f: .. r tå-
för när. h u r  o b va r fö r  r· rän c lr i ngen i 

tr 0 ägt rum .  i ve L n u  vad le t  är r· r tid -
.Jd r på ful låker land kapet i I rå och k·'in-

er m d kartorna ltj ä l p  också t i l l  oml ig  
, m L i\'en bak m föränd ri ngen .  Men nagra 
pär i lan dskapet an banga upp b rätte) en 

...ring har vi im  funn i t ,  f" rl ! Lom c l  m t up
penbara i form av kyrkan och torg årde n .  

Fö r a t t  fi n n a  w l k n i n g  bara avt ryck i l a nd-
kap l a nvänder  \'i åte r i g  n de  h i  t o r i  ka 

kan rna m n nu  i form av hi tor i  ka ka rt
- ve rlägg då I n hi 1 rL ka kartan gjorlS ge
nom ki n l ig och p at: i n  ovanpå en modem 
karta ö er om råd t .  

pår kvar j b 
ad kan egen t l i g  r -

land kap? Dag n I önder l i d  r av amma 
t id  bii l · m i n a  h i  Lori ka  kol l egor gjord 
under det om kan i · rad jordbruke ts c id .  
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borl för att skapa plats för flerskäriga plogar 
och skördetröskor i mångmiijonklassen. In
vesteringarna i dessa redskap är alldeles för 
stora för att låta sig hindras av diken, od
lings rösen eller stenmurar. Landskapel i 
Strå är därför belydligl svårare att läsa än i 
Råshult och vi måste ta hjälp av kartöverlägg 
för att få ett historiskt djup. EtL historiskt 
kartöverlägg består av en manuellt avritad 
eller digitaliserad historisk lanLmäterikarta 
som gjorts genomskinlig och där skal- och 
vinkelfel rättats med en modern ekonomisk 
karta som mall. Den hisLOriska kartan har 
därpå kopierats in ovanpå den moderna. 

Redan vid en första blick på karlöverläg
get ser vi att Strås bygränser har lång konti
nuitet, vilket är mycket vanligt. Likaså går 
den ösL-västliga vägen i samma slräckning 
till den allra största delen. Därefter måste vi 
titta betydligt mer noggranL för all finna 
några tolkningsbara spår. ELL intressant ob
jekt är tvåsädeshägnaden som 1630 löpte ut 
norr 0111 byn men som byns brukare 1690 
hade flyttat hundra meter västerut, så att 
hägnaden nu löpte ut från kyrkogårdens 
nordvästra hörn. På 1630-talets karta ser vi 
elen vall i marken som bönderna 60 år se
nare utnyttjade då de byggde den nya gär
desgården. Tvåsädeshägnaden hindrade 
djuren på trädesgärdet från att beta på sädes-
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gärdet och beslod i båda fallen av en trä
gärdesgård på en smal gräsbeklädd vall mel
lan de båda plöjda ytorna. 

Om vi nu tittar på figur 6 nedan, så ser vi 
att det löper ut en träd- och buskbeklädcl vall 
från kyrkogårdens nordvästra hörn. Och ser 
vi återigen på kartöverlägget så kan vi snart 
konstatera att del är från kyrkogårdens nord
västra hörn som tvåsädeshägnaden på 1690-
talet löpte ut mellan gärdena. Kan vallen som 
gärdsgården stod på ha bevarats där ända in 
i vår tid? Eftersom en tvåsädeshägnad påver
kar samtliga brukare i byn är den ett relativt 
stabilt landskapselernent och på storskiftes
kartan från 1786 finns den också markerad 
på samma ställe. Likaså finns sträckningen 
markerad på laga skifteskartan från 1837 
men nu har elen inte längre en tvåsäcleshäg
nacls f1mktion utan manifesterar istället skif
tesgränsen mellan gårdarna A och B i byn. 
På häraclskartan från l 870-talet ser vi också 
vallen tydligt. 

Men på den ekonomiska kartan från 
1970-talet är vallen in te markerad. Trots att 
elen inte tydligt märkts ut på denna karta 
finns det starka indicier som pekar på att 
den aldrig röjts bort. Den ekonomiska kar
tan ger oss några ledtrådar; under 1970-talet 
låg det på gränsen mellan Strå och Åby en 
åkerlada som nu är riven. Att ladan är byggd 

Figur 6. Vallen sorn två
sädeshägnaden löpte på 
sedan 1690 utgör inget 
iögonf al/.ande objekt. 
Men lack vare den kun
skap som de historiska 
kartorna ger och framför 
all/ den historia sorn vi 
kan berätta utifrån 
vallen får den ett högt 
bevarandevärde. 



efter I 70 för tår vi eft r om den in te är u t
.au på häradskanan . ad var då tyrande för 
e l u ce t  atc nå  on gång me l lan 1 70 och 
70 välja u tj ust denna pla , mi t t  u t  i åkern , 

or e tt ladb 'gg ? nuet är fö1 tå den \'al l  
m 1 • pt här dan å trnin  ton 1 630-tal t. 

Pä åk rmark har d t edan d n agrara rem
uti nen al l ti d  vari in tr s am an min imera 

. .m tale t imp di ment .  Det  fram tår då om 
1 1 l kom l i gt ologi kt att d ra en väg rakl över 
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Figur 7. I\ n n  u i lulet av 1 700-tali!t tod tvl1Sädeshäg-
11den mellan det viistra och östra gärdet på }ordvallen, 

\ D 1 04- 12:2, 1 786. 

/J 
" f/ B 

/J 
Fi ,,. 8. Med la.ga kiflel förändrad vallens Ju11klion 

. 11 lv&ädesliägnad lill skiflesgräns ml'llan gård A 
8. l.St\ D /04-1 2:3, l 37. 

fullgod åker t i l l  en planerad lada om d t 
de utom fan n alternativa b 1ggplats r fö1� 
efter om vägen ku l l  komma  au h i ndra 
både plöjn ing och harvning. Ladan har d " r
för b •ggts på en pla där väg n t i l l  l adan 
inte behövde ta åkeryta i an pråk i on · dan . 

På den ekonom i  ka kanan är k å n 
brukn ing äg markerad från k •rkogå rd n 
nordvästra hörn Li l l  knäet på o-rän en m l
ian b arna ju  t där l adan tod .  E ft r om 

. . ' 

. .  .. 

Figur 9. På ltäradslwrtctn fi!ln 18 70-ta/cl iir vallen el / 
av få objeht som marhrraiS på liar/an. vill1en J11nlaion 
den fylla iir dock svårt alt äga. 

KYR. 

ST 

Figur 10. Pd den ekonomislw liarta 11 8E 5j från 1 94 
wper en väg i ammLt sträclming som vallen ul till den 
gamla backstugan Elihacken pli. gränsen mellan by 
och trå. Godkänd ur .wkrelessynpimkl for spridning. La11 t
miitriverket 2007--04-- I 7. 
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vägen går i exakt den sträckning som två
sädeshägnaden en gång löpLe i är det full
komligL säken att påstå att både placeringen 
av ladan och vägens dragning motiverats av 
vallens förekomsL. Därmed kan vi slå fast att 
dagens jordvall sedan åtminstone 1630-talet 
alltid funnits i landskapet. Att vallen finns 
kvar än idag är mirakulösL, del kan vi nog 
tacka ladan och vägen för. Men när ladan 
nu är riven och vägen borttagen finns det 
inte längre något praktiskt motiv till att inte 
röja bon vallen, föruLOm au det kostar tid 
och pengar. 

Det avläsbara landskapet 
Del var inLe slumpen som hade gjort att Strå 
bytomt låg miLLemellan del ösLra och det 
väsLra gärdeL. Eftersom det var viktigt för by
borna au varje år ha lika nära till sina åkrar 
hade byn placerats där, antingen då tvåsä
clessysLemet infördes eller så var byn redan 
på plats innan tvåsädessystemet och styrde 
var i landskapet nya åkrar togs upp runt om 
byn. Vi kan dock konstatera att eftersom två
sädeshägnaden och bytomten hänger sam
man i SLrå, både före och efter det att häg
naden flyLtaLs, så är det högst sannolikt att 
dess sLräckning varit ungefärligen densam
ma sedan den tid då Lvåsädessystemet inför
des, vilket skedde under tidig medeltid. Två
sädeshägnaden i Strå har sannolikt funnits 
längre i landskapet än 1 100-talskyrkan och 
kan Lill och med ha bidragit till att bestäm
ma kyrkans placering i landskapet. 

Men vad för sons värde har jordvallen i 
trå idag och vilka argument kan användas 

för att få elen att bli kvar i framtiden? Har vi 
otur kan den bli bortplöjd vid nästa års vår
bruk. Tack vare kanorna har vi fysiskt upp
märksammat vallen och tack vare den ktm
,kap kartorna ger ser vi att den har en hög 
.tlder, vilket är viktigt. Att vallen som tvåsädes
hägnaden löpt på dessutom är det enda 
f, i ka objekt av rent agrar karaktär som 
forn kvar i Strås fullåkerbygcl som härstam
mar från Liden innan den agrara revolutio
nen gör den än mer exklusiv. Men trots 
deua kan den vid enjämförelse med 1 100-

talskyrkan bredvid kännas mera som en ku
riositet än som ett viktigt bevarandeobjekt. 
För att vi ska förstå att tvåsädesvallen har elt 
lika högt bevarandevärde som kyrkan måste 
vårt traditionella tänkande kring kulturmil
jövård kompletteras av andra kriterier. Ett 
mycket givande perspektiv är avläsbarhet; 
hur kan objektet t0lkas och vad berättar det 
för historia? Ur ett sådant perspektiv får val
len såväl som kyrkan, storgården och de mo
derna silosarna viktiga platser i Strå land
skap eftersom de alla förmedlar en historia 
om de människor och systern som skapaL 
dem. Genom att beLOna avläsbarheten blir 
helheten i landskapet det intressanta men 
för att helheten ska förstås måste de enskil
da delarna tillåtas att ta plats. 

En annan fördel med avläsbarhetsper
spektivet och betoningen av helheten är att 
såväl enskilda byggnader som hela landskap 
kan tillåtas att förändras och vara dynamiska 
så länge som kompletteringarna inte suddar 
ut det befinLliga eller helt och hållet över
skuggar det. I Strå ser vi exern pel på detta 
där medeltida, historiska och moderna drag 
tillåts samspela. När vi, bland annat tack 
vare de historiska kartorna ser detla, får 
landskapet ett värde som det inte hade Lidi
gare. Denna kunskap är inte enbart till nylta 
som ett verktyg för den rena kulturmiijövår
den, den är snarare än mer viktig för de som 
bebor landskapen. Då invånarna i ett land
skap förstår helheten i och bemästrar sin 
omgivning blir elen mer attraktiv både för 
dem själva och för besökare. Förståelsen 
medverkar till en högre grad av trygghet 
och foran kring vilket i sin tur ger en högre 
grad av engagemang och ansvarskänsla för 
såväl bevarande som utveckling. 

Noter RåshultS odlingsmarker ligger på höjden av en moränsträckning. Tvärs över moränhöjden löper sren- ochjordvallar. Denna struktur är spår efter en förhistorisk markindelning som kallas bandparcelle,i.ng och som är relati\'l vanlig i Småland. Kullllrgeografen Catharina Mascher har studerat bandparceller i nordvästra Småland och angränsande områden i Västergötland och tolkat vallar ... 



som ligger inuli odlingsområden som ägo- och gränsmarkeringar. Hon daterar uppkomsten av dem till folkvandringstid 400-600 e.Kr. Se Mascher 1995, s. 48ff. 2 För mer infonnation kring tolkning av åkerformer se Cserhalmi 1998. 3 Tollin 1991, s. 15 .  4 Gadd 2000, s. 131. 5 LSA D104-l2: l . 6 LSA D104-12:2. 7 LSA D104-12:3. Jansson J 993, s. 22. 9 Se bl.a. Utterström 1957, Winberg J975, Gadd 1983 och Köll 1983. Käll- och litteraturförteckning 
Otryckta källor Lantmäteristyrelsens arhiv (LSA), Lanhnäteriverhet, Gävle -\Idre geometrisk avmätning över Strå, D5-73:4. Yngre geometrisk avmätning över Strå, D 104-12:1. ~torskiftesförrättning över Strå, D 104-12:2. Laga skiftesförrättning över Strå, Dl 04-12:3. 
Litteratur Cserhalmi, 1iklas, l 998, Fårad mark. Handbok för to/1,ning av historiska hartor och landskap, (Bygd och NaLUr), Stockholm, 175 s. 
Gadd, Carl:Johan, 1983.Jäm och potatis. jo,ribruk, telmik och social omvandling i Skaraborgs län 1750- 1 860, (Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet. 53), Göteborg, 372 s. Gadd, Carl:) ohan, 2000, Den agrara revolutionen 1 700-1870. Det svenskajordbrukets historia, Bd 3, (Natur och Kultur/LTs förlag), Stockholm, 415 s. Jansson, Ulf, 1993, Ekonomiska kartor ] 800-1934. En studie av småskaliga lwrtor med information om markanvändning, (Riksantikvarieämbetet), Stockholm, 76 s. Köll, Anu-Mai, 1983, Tradition och reform i västra Södermanlands jordbru.k 1810-1890. Agrar teknik i lwpitalismens inledningsskede, (Stockholm studies in economic histo1-y. 7), (Almqvist & Wiksell i nternational), Stockholm, 252 s. Tollin, Clas, 1991,  Ättebaclwr och ödegärden. De äldre la11tm.äte1ikartoma i kulturmiljövården, (Riksantikvarieämbetet), Stockholm, 96 s. Uuerström, Gustaf; 1957, Jordbrnk.ets arbetare. Levnadsvilllwr och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet, D.  1 ,  (Tiden), Stockholm, 898 s. Masche1; Catharina, 1995, "Dispositionsrätter till mark i brons- och järnålderns agrarsamhälle", i Mats Widgren (red.) Äganderätten i lantbrukets historia, (Skrifter om skogs- och lantbruksh istoria. 8, Nordiska museet), Stockholm, s. 37-57. Winberg, Christer, 1975, Folkökning och proletmise-ring. Kring den sociala strukturomvandlingen på Sveliges landsbygd under den agrara revol-utionen, (Meddelanden från Historiska institutionen vid Göteborgs universitet. 10), Göteborg, 344 s. 
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KAPITEL 4 
När Sverige sattes på kartan Clas Tollin 
Förebilderna 
'\ågra av de äldsta bevarade lantmäteri
kartorna i Europa är från Nederländerna. 
Det finns bland annat en karta från 1457 
-,om upprättades för att reda ut dammbygg
nadsplikten för Houtrijk i oordholland, 
och en annan över ägorna till godset des 
Reiniars i Flandern, signerad "Claude mesu
reur sermente du Roi". År 1600 inrättade 
:\foritz av Oranien en kurs i bl.a. lantmäteri 
med militär inriktning vid universitetet i 
Leiden. I Sachscn och Braunschweig beslöts 
om systematiska storskaliga karteringar vid 
1500-talets slut. Dessa kom dock aldrig att 
o-enomföras. 1 Även i England finns enstaka 
storskaliga kartor från 1500-talets slut och 
1600-talets början av en lantmätare vid 
namn Saxton.2 

Tyska orden har en lång tradition av lant
mäteri med åtskilliga kartor från 1400- och 
1500-talen. I Ordensstaten i nuvarande Est
'.and och Lettland framställdes både stor
�kaliga och småskaliga kartor. Här kunde 
,Yenskar lära både av nederländska och liv
ländska kartografer från 1500-talets slut och 
framåt. Den äldsta daterbara kartan är en  
Dagökarta från 1593. Kartan är  ritad av den 
nederländske fogden på Dagö vid namn 
Gerhard Jocstinick. I början av 1600-talet 
leddes de svenska trupperna i Livland av 
Jacob de la Gardie och Carl Carlsson Gyl
lenhielm. Den sistnämnde ritade en sum-

marisk plan över Tartu (Dorpat) 1601. Det 
finns även en plan från 1609 över Pernau. I 
det livländska kriget på 1620-talet fanns det 
flera kartritande fortifikationsofficerare av 
utländsk härkomst t.ex. en Georg Ginther 
Kräill von Bemebergh som gått i lära i N e 
derländerna. E n  annan var rigabon Georg 
von Schengeln som bland annat karterade 
områden kring floden Daugava (Di.ina) .3 

Det svenska Lantmäteriet 
År 1628 inrättades formellt en central svensk 
lantmäteriverksamhet under ledning av gene
ralmatematikern m.m. Anders Bure ( 1571-
1646),  1624 adlad Andreas Bureus. Det var 
omfattande uppgifter som Anders Bure och 
hans ämbete skulle sköta. Han skulle bl.a. 
kartera alla stora sjöar och strömmars u t 
lopp, särskilt sådana som kunde göras seg
lingsbara och som kunde leda till ekono
miska fördelar, "och någon profit affölja". 
Kännedomen om var det fanns hamnar och 
naturhamnar där skepp och skutor kunde 
landa och ankra i säkerhet var ofullstänilig. 
Bure skulle därför mäta alla hamnars inlopp 
och djup. Han skulle vidare inventera "alla 
skogars, moras och kärrs natur och egenska
per, dem namngifva och åtskilja". Därutöver 
skulle han göra "säkra afritningar af alla stä
der här i riket som nu under Sveriges krona 
äro eller härefter vinnas kan":1 
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är det gäller militära mål skulle han 
"effter möijeligheten beflijtha sigh att få 
plantter och afrijtningar af främmande, sär
deles nerbelägne städer och befästningar 
och dem uthi godh förwaring holla".5 

Bure skulle även ansvara för rikets gruvor 
och bergsbruk. Detta innebar dels framställ
ning av gruvkartor till bredd, längd och djup 
dels anteckningar om malmens slag och 
kval i te. Han hade även rätt att förbjuda berg
mästarna att bryta på olämpliga ställen. Slut
ligen skulle han granska ritningar m.m. för 
alla kronans byggnationer. 

Den storskaliga karteringen av byarnas 
och gårdarnas ägor omtalas mer i förbi
gående. I 1628 års instruktions tredje punkt 
sägs att lantmätarna ska göra: "speciella 
landtaflor och afritningar, icke allenast huru 
socknarne och bygdelagen tillhopa hänga, 
utan ock på hvar och en bys lägenheter i åher och äng, skog och rnarli' .  6 

Detta var utgångspunkten för den unika 
detaljkarteringen av det svenska agrarland
skapet, en verksamhet vars första etapp skul
le pågå i drygt 20 år. 

Vad var orsaken till den 
geometriska karteringen av 
Sverige? 
Egendomligt nog känner vi inte syftet bak
om 1630-talets stora karteringsprojekt. Kul
turgeografen Staffan Helmfrid skriver: "Frå
gan är ändå om inte det allra märkligaste 
med våra geometriska jordeböcker är spörs
målet varför de överhuvudtaget kommit 
till."7 

Flera äldre forskare har antagit att karte
ri ngsprojektet var tänkt som en fullständig 
översyn av de stående jordskatterna som re
dovisades i kronans jordeböcker från 1530-
talet och framåt.8 

Skattläggning och värdering av jord har 
sedan medeltiden skett genom snörning el
ler revning. Jordrevningen fortsatte in i ny
are tid. För Ångermanland skulle en skatt
läggning ske 1540 med ltjälp av jordrevning. 
Arbetet utfördes av särskilda snörningsrnän 
under kontroll av underlagmannen och fog-
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elen. Resultaten i nfördes i 1542 års jorcle
bok.9 

1-IerLig Karl utfärdade 1585 en s.k. under
visning ( instruktion eller handledning) om 
jordrevning (jordmätning) och skattlägg
ning av sitt hertigdöme Södermanland. En
ligt denna skulle åker och äng mätas med 
en nio alnar lång stång. På samma säll skulle 
även ängen mätas. För fiskevatten och mul
bete skulle fisklotter och skogslotter erhållas 
i proportion mot innehav av öres- och ör
tugland åket� dvs. inägomark. Vad gäller ny
byggen skulle dessa ha sex års skattefrihet 
för uppbyggnaden. Därefter skulle de skatt
läggas efter sina ägors och lägenheters stor
lek samt slutligen inskrivas i kronans jorde
bok.10 Skatten var således främst en fråga 
om att uppskatta arealen åker och äng. Någ
ra kartor behövdes således inte, vare sig vid 
uppmätning och värdering av de befintliga 

jordbruken eller för skattläggning av nybyg
gena. 

De bevarade instruktionerna från 1 630-
och 1 640-talen ger inte något definitivt svar 
om varför den landsomfattande kartlägg
ningen sattes igång. I 1634 års lantmäteriin
struktion sägs att alla byar ska karteras obe
roende av jorclnatur. Det fanns utan tvekan 
också kamerala aspekter på kartläggningen. 
I Kammarkollegiets fullmakt från mars 1634 
uppmanas således lantmätarna att "ransaka 
och nagelfara om alla skatte- och krono
gårdars ödeliggande" . 1 1  I en fullmakt från 
drottning Kristina i april 1 635 sägs dock att 
karteringen ska koncentreras till skatte- och 
kronogods: " . . .  tillförordnade lantmätare . . .  
[ska] i alla rikets landsändar låta af mäta, 
afrita och anteckna hvarje bys, så [väl] skat
te- som kronogods och hemmans ägor och 
lägenhet (men icke frälse så framt ej jorcl
ägarn� det begär) ." 12 

Det faktum all arbetet skulle vara lands
omfattande och främst inriktat mot krono
och skattejorden har tolkats som om det 
gällde en översyn av jordskatterna. Visser
ligen var det framför allt krono- och skatte
hemmanen som var intressanta för statskas
san, men även frälsehemman ålades vissa 
skatter och frälsehemmanen var också upp-
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tagna i kronans ordinarie jordeböcker. Au 
helt utelämna områden med enbart frälse
jord från en ny landsomfattande jordvärde
ring verkar därför svårförståelig. En annan 
-vaghet i hypotesen om att de storskaliga 
kartorna främst gällde en översyn av jord-
katterna var alt detta var ett onödigt kom

plicerat förfarande. Hade avsikten varit alt 
enbart justera skatterna hade det räckt med 
au mäta och anteckna åkern och ängens 
,LOrlek och godhet s.k . jordrcvning. Under 
1500-talets slut och 1600-talets början gavs 
också löften om ell allmän jordrevning i 
hela riket för attjustera skatterna. Den lands
omfattande jordrevn"ingen kom dock inte 
till stånd utan jordrevningar hölls efter hand 
för olika landsdelar t.ex. för Österdalarna 
1587, Ångermanland 1604, Östergölland 
Ö tanstång 1 606 och Öland 1622. 13 Till 
JOrdrevningen gjordes även en allmän eko
nomisk beskrivning över åkerns och ängens 
beskaffenhet samt utmarksnyttigheter som 
fiske, mulbete, skogsfång osv. 14 

På 1624 års riksdag togs en rad beslut 
,om gick ut på att utvidga och skapa en för 
tiden modern och effektiv statlig administra
•ion i det spirande Stormaktssverige. Trots 
att en statlig lantmäteriverksamhet stod för 
dörren beslöt Riksdagen au genomföra en 
m jordrevning. Med denna som grund kul-
1e en omrij.kning av mantalen ske och en ny 
ordebok upprättas och därmed en bäure 
beskattning. 1 5  

Det kan vidare invändas au det som kän
'letecknade det tidiga 1600-talets nya skauer 
-ar att de inte var knutna till jorden. Det gäl

ler t.ex. kvarntullen och boskapsskatterna 
från år 1600 och framåt. Älvsborgs andra 
lö en 1613  var en sexårig uttaxering som 
byggde på individerna och faktisk förmö
:{enhet i form av djur, ädla metaller och 
pengar. Vidare Lilla Tullen, som gällde varor 
,om fördes in till städerna, som inrättades 
1622.16 Staffan Helmfrid ser kartorna som 
mer än ett förbättrat skatteunderlag och 
menar att 1628 års instruktion var ett försök 
.itt kapa ett ekonomiskt karcverk över riket 
,om en del i Stormaktssveriges expansions
,kede.17 

Varifrån kom initiativet? 
Den bakomliggande orsaken till 1630-talets 
stora karteringsprojekt är således inte helt 
utredd. Det är inte heller klan varifrån im
pulserna till det unika projektet kom. Helm
frid pekar på två aspekter. r är det gäller de 
rent tekniska innovationerna, inklusive den 
metodiska kunskapen om hur storskaliga 
kartor framställs, har det som ovan visats fun
nits goda möjligheter för svenskarna att ta 
till sig denna kunskap från såväl Baltikum 
som Tyskland och Nederländerna. 

Vad gäller elen iclemässiga bakgrunden till 
det kartografiska programmet är vår kun
skap betydligt sämre. Frågan om varför land
skapets innehåll över huvudtaget skulle redo
visas i kartor har mycket knapphändigt be
handlats i forskningen. Som tidigare visats 
var kartor inte nödvändiga av skattereforma
toriska skäl. ågra alternativa förklaringar 
skymtar i de samtida dokumenten. Lant
mätare Sven Månsson skriver J 645 i en an
hållan till Drouning Kristina: "Ty sådana 
geometriska jordeböcker hafva våra förfäder 
icke vetat utaf, i hvillw man med hast, såsom 
om inan vore jJå själva rummet där byn är belä
gen, lian likväl sitta här i Stockholm eller annor
städes samt af kartan eller afritningen nog
samt se och erfara hvart och ett hemmans 
egendom och belägenhet."18 

Samme lantmätare skriver ] 639 i titel
bladet Lill jordebok AS: "Innehållandes fore
screffne hemmanens qualiteter och lägen
heter, . . .  så all man all theras beshajfenhel kan 
sig medh hast far ögonen ställa, och sedan ther 
af1l1wars och ens bekoma och dijudiceras" 
(min kursivering) . 

En liknande skrivning finns i titelbladet 
till elen äldsta jordeboken D6 från 1633-34. 
Lantmätare Johan Larsson Grot skriver: " . . .  
så att man all derr,s bPskajfenheel kan sigh rned f/1 

hast far ögonen ställa." 
Sven Månsson och Johan Larsson tt-ycker 

på att kartan är ett sätt att få en direkt bild 
av en by och dess egenart utan au befinna 
sig på platsen. Genom att ett stort antal kar
tor samlades på Kammaren kunde den cen
trala förvaltningen i Stockholm när som 
helst snabbt få en detaljerad bild av de olika 
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gårdarnas karaktär, möjligheter och begräns
ningar genom att gå igenom de geometriska 
jordeböckerna. 

En annan motivering framförs i fullmak
ten från 1635 i vilken det konsLateras att 
lantmätarna ska avmäta alla byar på ett rik
tigt sätt: "på det hvar och en må veta sin 
egendom och dä1igenom många trätor och 
dispu terliga syner afskaffas". 19 Argumen Let 
att gardera sig mot kostnadskrävande kon
flikter upprepas i en instruktion 1649.20 

Frågan är vem eller vilka som drev ige
nom iden om att kartera och arkivera alla 
Sveriges byar. Många personer kan natur
ligtvis ha haft sådana tankar men mycket få 
har haft möjlighet att realisera dem. I första 
hand går tanken till Gustav I I  Adolf och 
Axel Oxenstierna men den grundläggande 
iden kan ha tillkommit tidigare, kanske hos 
Hertig Karl (Karl IX). 

Jordebokskartornas maner och 
symboler 
De äldre jordebokskartorna är vid första på
seende ovanligt enhetliga till utseende och 
innehåll. Kartorna ritades på linnelumppap
per, som i regel var av god kvalitet. 

Kartorna skiljer sig emellertid åt. Äldre 
forskare har i många fall betygsatt och även 
givit ganska godtyckliga omdömen.21 De 
olika lantmätarna, i själva verket kanske lär-
drängarna, hade visserligen sin personliga 
stil men olikheterna beror framför allt på 
när de upprättades. Under perioden 1628-
43 tillkom en rad instruktioner om vad kar
torna skulle innehålla och hur de skulle se 
ut. Rent allmänt kan sägas att kartorna blev 
allLmer innehållsrika efter hand. 

Kartorna var vanligen i skala l :5 000 men 
även andra skalor förekommer t.ex. 1:4 000, 
1:3 333 och 1 :2 000. På kartorna redovisas 
vanligen bebyggelsen, inägomarken med 
dess åkrar och ängar, gärdesgårdar, viss 
hydrografi och en del vegetation. Det kan 
också förekomma en rad andra objekt som 
kvarnar, båthus, lador, masugnar, gränsmär
ken m.m. 

54 

Till kartorna är en systematisk beskriv
ning Notarum Exf1licatio som är förhållande
vis enhetligt uppbyggd, även om det före
kommer skillnader. Vanligen omtalas först 
hur många hemman byn har, samt deras 
kamerala storlek ochjordnatur. I förekom
mande fall redogörs även för örestal och 
byamål i alnar eller stänger. Därefter anges 
åkerns storlek mätt i ll!nnor utsäde. I den 
mån det förekommer trädessystem redovisas 
storleken på va1je utsädesårgång (gärden). 
Ängens avkastning anges normalt i lass hö 
( ett lass eller sommarlass brukade räkna 2 12 
kilo) .22 Därefter sker ofta en genomgång 
hemman för hemman av gårdarnas andel av 
byns åker och äng. Om det förekommer 
åker- och ängsfjällar redovisas dessa och hän
visning sker till de sidor i jordeboken där de 
redovisas. Slutligen ges ett omdöme om sko
gen och utmarken, samt om det finns fisken, 
kvarnar, humlegårdar eller annat som kan 
vara av ekonomisk betydelse. För skogen bru
kar tre företeelser särskilt omnämnas: till
gången till vedbrand, gärdsel (virke) och tim
merskog. I övrigL värderas mulbetet som gott, 
till nödtorften eller skarpt (magert ) .  Likna
de värderande ord finns om de andra nyttig
heterna. 

Ganska o[ta är Notarum Explicatio ofull
ständig genom att en eller flera av ovan 
nämnda punkter aknas. 

Den geometriska kartläggning
en under 1 630- och 1 640-talen 
Arbetets utförande och organisation 
En övergripande bild av den geometriska 
kartläggningens förlopp har inte gi,�ts efter 
Sven Lön borgs översikt i sitt arbete Sveriges 
karta.23 År 1945 sammanställde Olof Arrhe
nius en översikt över de geometriska jorde
bokskartorna täckningsgrad utifrån upp
gifter i Lantmäteriverkets forskningsarkivs 
register. Kartan är översiktlig och innehåller 
en hel del konstigheter och brister.24 Detta 
är dock den senaste sammanställning som 
finns över 1600-talets storskaliga kartering 
och det finns all anledning att åter under-
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i 1628 års instruktion omtalas således att han 
·· . .. må antaga unga drängar, ärliga mäns 
barn, som han därtill instruera och lära kan 
till (landtmätare)". I punkten tre preciseras 
uppgifterna: "När han dessa unga personer 
bekommit och instruerat hafver, skall han 
med dem företaga hvart landskap efter an
nat att afmäta och jordrefning hålla, öfver 
hvilka afmätningar skola göras speciella 
landtaflor och afritningar . . .  "25 Lantmätarna, deras antal, sociala bakgrund, ekonomiska villkor, utbildning civilt och militärt 
Ar 1628 antogs sex lantmätare med en lön 
på 1 00 daler vardera. I juni 1628 beslöt Kam
markollegiet att de aktuella lantmätarna 
-kulle erhålla 200 daler var från Hovrätts-
-taten.26 

Vi vet lite om hur undervisningen gick 
till . En notis i Johan Bures dagbok ger en 
,iss upplysning. I juli 1629 for Anders Bure 
med sin kusin Johan Bure, som skulle bli 
veriges förste 1iksantikvarie, till Svartsjö till

-ammans med "sex geodeticis" som skulle 
undervisas i att mäta land.27 Svartsjö slott 
och kungsgård ligger i Sånga socken på Fä
ringsö i Mälaren. Titulaturen var inte strin
gent. Bure själv var generalmatimatikus och 
bland hans elever fanns ingenjörer, geogra
!er och geometricus (Rogier). 

1629 och 1630 fanns sex statligt avlönade 
�antmätare, Johan Andersson, Olof Gangius, Jonas Johansson, Jonas Uost) Månsson, Olof _\lånsson och Johan Åkesson. Av de tidigast 
�nda lantmätarna övergick Johan Anders
,on Lenaeus, adlad Wernsköld, 1630 till m i 
litär tjänst och sysslade därefter med fäst
ningars byggande och reparation.28 Åren 
1632 respektive 1633 försvinner Jonas Jo
hansson och Olof Månsson ur räkenskaper
na . Olof Mårtensson (Gangius) och Jonas 
.\Iånsson fick sin gärning i Finland.29 

ÅJ- 1632 fanns fyra avlönade lantmätare. 
.\len det kom snart nya. I mars 1634 skulle 
!Jädesskrivare Samuel Nilsson leverera ett 
amal alnar svart kläde till tolv namngivna 
Iantmätare.30 

Omkring 1633 lämnade Bure i praktiken 

arbetet som chef för lantmäteriet. Samtidigt 
var den första generationens lantmätare u t 
lärda och den systematiska storskaliga karte
ringen av gårdar och byar hade tagit sin bör
jan. Lantmätarna arbetade under sommar
halvåret i fält med uppmätning och f ram
ställning av fältkartor. Därefter renritades 
utkasten, de så kallade konceptkartorna, 
och de renritade och färglagda kartorna, 
renovationerna, levererades in till Räkninge
kammaren på Stockholms slott där de ord
nades efter härad och socken.31 

I Kammarkollegiets instruktion av den 2 
april 1634 sägs "att landtmätarne skola år
ligen, så snart jorden blifver bar, sitt arbete 
begynna och flitigt afmäta hvar bys ägor . . .  
När arbetet således färdigt är, skola de om 
vintern komma till Räknekammaren och det 
här inleverera, samt därför besked göra." 
(Samlingar, nr 10.) I den utförliga instruk
tionen 20 april 1643 sägs: "Skall deras (lant
mätarnas) plikt och skyldighet däruti bestå, 
att de första vårdag, när jorden bar blifve1� uti 
egna personer gifva sig ut på landet, . . .  "32 

När materialet växte ordnades det sock
envis och häradsvis och bands in i geomet
riskajordeböcker. Den administrativa indel
ningen byggde på kameralajordebokssock
nar, härader, i förekommande fall skeppslag 
och tingslag samt län.33 Förleden geometrisk 
fick jordeböckerna av att man ville skilja kart
böckerna från kronans ordinarie jordeböck
er, där landets kamerala hemman var an
tecknade med sina skattskyldigheter. 

Vi känner namnet på några tiotal lantmä
tare som var aktiva under perioden 1630-55. 
Det verkar orimligt att de ensamma skulle ha 
hunnit med att kartera de tusentals bebyg
gelseenheter som finns i jordeböckerna sam
tidigt som de mätte av städer, gick upp riks
gränsen och undersökte lämpliga vattenvägar 
mellan rikets stora sjöar och kuster. Förmod
ligen var de aktiva personerna betydligt fler 
än de som signerade kartorna. Det finns en 
del skrivningar som talar för detta. 

I 1643 års instruktion konstateras i punkt 
16: "Man förnimmer ett stort missbruk wara 
inrijtat hoos Landtmätarne, som för detta 
och i det i ställe dhe sielfua borde drifua ett 
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gott, troget och nyttigt arbete, så bruka Lhe 
lärepoijker, som färdas af och an, gårdar 
och byar emillan och utan något försLåndh 
ägorne afmäta."3 1  

Lantmätarna var således inte ensamma. 
De hade alltifrån lantmäteriets inrättande 
alltid haft en lärdräng eller askultant i sin 
tjänst. Upplandslan tmätaren Sven Månsson 
skriver i sin suplik till Drottning Kristina 
1645: " . . .  samt hafver hos mig en dräng, 
som varit hos mig i fyra år, den jag ock lärt 
hafver,jämte två piltar."35 Under fältsäsong
en kan antalet tillfälliga lärpojkar och hand-
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Figur 3. En lwnce/J/karta över Alvastra kloste1: Koncep
tet är den version av kartan som lant·mätaren hade i 
fält. Man kan ofta se att den består av många se/1arata 
hopklistrade pappersbita·r. Det finns oc/uå blyf'rlsan
teckningar som hänför sig till karteringen, men även 
geometriska fom1e1; ofta kvadrate1; som ritats ut för att 
kunna berälma arealerna i efterhand. Kartorna inne
luiller ofta annan infomwtion än de renrilade versio
nerna och är därför värdefulla förforskningen. Källa: 
LSA, DJOa:85-86. 

räckningsfolk från byarna ha varit betydligt 
fler. 

Vi vet inte heller hur renritningarna (re
novationerna) framställdes. Ibland framgår 
det att kartbladen förbereddes med ramar, 
norrpilar och skalstockar. Dessa arbeLen be
höver inte lantmätaren själv ha gjort utan 
kan ha varit utförda av en medl-tjälpare eller 
kanske hustru eller dotter. Visserligen var 
lantmätaryrket förbehållet männen under 
äldre tid, men lantmätarna gifte sig i flera 
fall med lantmätardöttrar och rimligen bör 
dessa kvinnor ha haft en god kännedom om 

.. 
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Figur 4. Dell n:n rilade karla11 iiver Alva.sira klo ler som 
11i.tar (}.hm,; iingar; hägnader och andra farPtee/,se1: F.xempelvi.s ji11n ndgm mil ji kdaimnar, .k rudda mmar utritade intill h usen. Källa: l- D JO: 5-86. Figur 5. Notaru111 exp!icatio far liar/an över tl lvastl'(I /1!0 le1; figu r 4. Vi ha n e h ur lor areal åkemwrk . lmr m cltel äng med mera am jhm i bJn odt även läsa vad de olika gt'lrdarna brukar i vmje gärde. Källa: 

LS , DlO: 5- 6. 
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lantmäteri och därtill hörande verksamhe
ter. 

Lantmätarnas sociala ursprung 
Anders Bures skulle till sig samla "unga poj
kar till ärliga män" . Lantmätarna verkar 
också främst ha rekryterats från bonde- och 
prä thushåll samt lägre militärer. De bör 
också ha varit intellektuelle begåvade. I flera 
fall kan det visas att de innan sin lantmäteri
utbildning hade va1it inskrivna vid Uppsala 
Universitet.36 Ingen hade ett adligt namn då 
de erhöll sina fullmakter utan vanliga per-
onnamn, möjligen med undantag av Johan 

de Rogier. Därtill har de ofta ett särskilt till
namn som Johan Larsson Orot, Olof Larsson 
Tre.sk,Jacob Stenlllyfl, Anders Börjesson Gadd, 
Peter Johansson Dulw: Inte sällan blir de 
adlade efter en tid. Johan Botvidsson t.ex. 
var född i Västergötland i början av 1600-
talet av mönsterskrivaren Botvid Larsson 
och Ingeborg Håkansdotter. Han lärdes upp 
av Anders Bure från 1629 och erhöll 1633 
fullmakt som lantmätare i Uppland. År 1647 
avgick han som lantmätare och blev kvarter
mästare vid adelsfanan samtidigt som han 
adlades med namnet GyllenstingY 

Kontakter med bönderna 
Lantmätarna rekryterades till största delen 
från landsbygden och detta bör ha varit till 
hjälp i umgänget med bönderna. Statsmak
ten var också noga med att poängtera att 
lantmätarna inte skulle skapa onödig miss
stämning. 

1 1635 års instruktion ges förhållningsreg
ler för hur allmogen skulle bemötas: "Där
vid de ock på allt annat sätt med största, fog, 
diskretion och saktmod med bönderna um
gås skola, så att de icke till någon oviija eller 
obestånd blifva föranledcla."38 

J den stora instruktionen från 1643 byggs 
bestämmelsen ut vidare: " . . .  han skall ock 
veta bland annat sin plikt vara, all i detta 
som i alla andra fall med största fog, diskre
tion och saktmodighet utan något pock och 
snork med bonden umgås, därmed förekom
ma all vidlyftighet och obestånd, samt au 
icke fästa afseende på sin egen fördel och 
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privat nyttas befrämjande."39 

Lanunätarnas fältarbete sammanföll med 
vegetationsperioden. Han måste därför så 
långt som möjligt ta hänsyn till växande 
gröda. I instruktionen 1635 sägs: 

De (lantmätarna) skola ock observera c1rstiden sålunda att de, medan säden står grön 
på åkern, arbeta på sädesgärdet; men, se
dan säden begynner högre våxa och gå i ax, 
öfvergifva det och företaga sig trädesgärdet, 
ängarne och annat sådant, på det allmogen 
icke skall hafva au besvära sig öfver att skada 
sker genom sädens förtrampande.40 

Denna instruktion utvecklades vidare 1643: 
. . .  måste de fördela sitt arbete efter års
tidens beskaffenhet, granneligen tagande 
sig till vara att, när säden står i våxten eller 
är rullmogen, de elen förtrampa eller skada 
göra, utan då helst låta sädesgärdet vara och 
företaga sig träclcsgärdet, ängarne och an
nat sådant, intill dess skördetiden öfver
stånclen är, på det allmogen icke må blir-va 
föranledd till klagomål och fodra skadan 
ersättande af lancltmätarne.4 1 Den geometriska kartläggningen 

De geometriska jordeböckerna i Lantmäteri
verkets forskningsarkiv är elen naturliga ut
gångspunkten för au följa karteringens rums
liga och kronologiska förlopp. Det ligger 
t.ex. nära till hands att tänka sig att jorde
böckernas numrering avspeglar i vilken ord
ning de kommiL till. Så är dock inte fallet. 
Jordeböckernas signaturer är inte kronolo
giska. En låg siffra på en jordebok betyder 
således inte att den har tillkommit före en 
med högre siffra. Leveransen till Kammaren 
har inte heller alltid skeu samma år som 
karteringen har gjorts. Därutöver är en del 
volymer sammanställda av kartor från skilda 
geografiska områden och ibland också av 
olika lantmätare och tidpunkter. Dessutom 
finns det ett 20-tal enskilda jordeböcker 
med liknande uppbyggnad. Ett annat käll
material är Kammarkollegiets skriftliga in
struktioner och fullmakter. edanstående 
genomgång omfattar landskapen Östergöt
land och Uppland.  I huvudsak har läns
indelningen omkring 1640 följts. 
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Östergötland 
För Östergötland finns det tio äldre geomet
riska jordeböcker med signum D l  t .o .m. 
D l  0, samt en konceptsamling D l0a. Karte
ringen skedde under perioden 1633 till 
1650. Sammanlagt omfattar jordeböckerna 
cirka 2 350 sidor förutom 106 sidor koncept. 
Det är inte helt lätt att översätta an talet si
dor till kartor. Ibland finns två eller fler en
heter på samma sida, ibland tar en enhet två 
sidor. Det förekommer även sidor utan kar
tor t.ex. försättsblad och tomma sidor mel
lan olika socknar. Ett sätt att uppskatta an
talet avmätningar är att u tgå från Notarum 
Explicatio och låta dessa vara liktydigt med 
antalet akter. Vi .kan således räkna med att 
cirka 2 000 bebyggelseenheter med upp-
kattningsvis 3 500 till 4 500 hemman (går

dar) har karterats. Därutöver finns enstaka 
blad i sockenpärmarna i Lantmäteriverkets 
forskningsarkiv. Endast två lantmätare har 
signerat de statliga geometriska jordeböck
erna, Johan Larsson Groth och Johan de Rogier. 
Därtill kommer två enskilda jordeböcker. 
Det är Sturefors jordebok från 1651 (RA Kart
och ritningssamlingen, Oxenstierna sam
lingen) som består av 34 kartor över frälse
hemman som ingick i Thure Oxenstiernas 
gods Sturefors. Denna jordebok är signerad 
lantmätaren Johan Bl,eiberg. Det finns även en 
jordebok över Norrbygodset i Bobergs hä
rad på Landsarkivet i Vadstena. Johan Larsson ( Groth) 
Ar 1633 utfärdade Kammarkollegiet en full
makt för Johan Larsson som lantmätare i 
Östergötland.42 Under 1630-talet var Johan 
Larsson främst verksam i västra Östergöt
land. Johan Larsson har också signerat den 
äldsta bevarade jordeboken D6 från 1633-
3..J:. Jordeboken innehåller kartor över 74 
enheter i Dals härad mellan Vättern och 
Tåkern.13 

Titelbladet till D6 redogör på ett koncen
trerat sätt på vad som skulle ingå, men är i 
detta fall en bruttolista med tanke på det 
ganska sparsamma innehållet i Notarum Ex
plicatio: 

Geometrisk jordebook öffwer Crono och skatte, sampt och ågre frälsehemman uthi Daals häradt i Östergiöthlandh, innehållandes föres[skrefne] Hemanens qualitet och quantitet til åker, Engier, siöghar, strömar, qwarner, årskillige fiskewam, uthiorder och uthfiäller som hema heller aITsijcles ifrå byerne kunne wara belägne, sampt skogh, uthmark, to1-pställen och alle circumstantie1·: så an man all deres bcskaffenheet kan sigh med en hast för ögonen ställa. Och alså hwars och ens valour tsår att känna och clijuclicera. Efter h.k.M:ts war alclra nåcligste utkorade Drottnings och arff[prinsessa] sampt Sweriges Rijkes Rege1·ings och Råds nåclgunstgeste behagh i underclånigheet calculerat och sammanskreffvin aff Johanne Laurentii Grot, Vestrogotho. Inlefurerat pro Anno 1 633 och 1634. 
Åren 1635-36 arbetade Johan Larsson i det 
angränsande Aska härad där han avmätte 
cirka 250 enheter (D5). Åren 1638-39 karte
rade han cirka 170 enheter i Göstrings härad 
(D7). Därefter begav han sig till Lysings hä
rad mellan Omberg och Hålaveden där han 
karterade knappt 275 enheter 1639-40 (D 10) . 
Jordeboken över Lysings härad är unik efter
som det är endast för jordebok D10 som elt 
större antal konceptkartor har bevarats och 
bundits in (Dl0a) .  Det visar sig emellertid 
att utkasten inte enbart är upprättade av Jo
han Larsson utan till största delen av en An
ders Börjesson Gadd. Denna upprättade och 
signerade hemmanskartor i Östergötland 
1640-42.44 Det verkar således som Anders 
Börjesson har varit Johan Larssons lärdräng 
och att han i början av 1640-talet självständigt 
an]jtades för att göra uppmätningar och rita 
kartor. Anders Bö1jesson erhöll 1646 full
makt som lantmätare för Kronobergs län 
men arbetade redan vid denna tid i Gästrik
land, Hälsingland och Härjedalen. Det före
kommer ytterligare fyra namn på koncepten 
nämligen Ambjörn Larsson, Per Jonsson 
Duker (k. 50) ,  Sven Månsson och Anders 
Olofsson Berg.15 

Johan Larsson omtalas direkt eller indi
rekt i flera memorial och fullmakter. År 1634 
skulle han vid sidan om sitt vanliga karte
ringsarbete undersöka om kronans ödegår
dar och "förmedlingar och andra tvifvelak-61 • N 
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Figur 6. Fig11re11 11isu r en u n ik nvhilrlning a11 en a11 de fa1 :rta umtmätamn. Den fin n ·  på baksidan av hon ce/Jtlwrtan 
D I 0: 1 63-1 70, 1 6·10. ann olikt farestii/1.er den A mbjörn La rs on .  Texten lyder: "Eman ul'l I Gur/1, t igh  wil iagh be
fa lla /Begärcr I Begåjivatl, med/i all dygd äst tu min hiertans lliära. " 

L iga afkortnin gar " ( ska tte ä n kn in gar) i nom 
s i t t om råde .41i a m ma år fick  han  ti l l  uppgift 
all på i n  väg från L ckho lm ti l l  Ö lergö t
la n d  u n d e r  ö ka och ka rte ra n u rj o rd på 

ybb le  ägor  i Järn ocken i örm lan d .  Ka r
ta n ku l l - h an edan ända ti l l  Rä kn in ge
kam m aren . ''7 

I mar 1 636 ålade J han Lar on atL lö a 
tt pa rtvi t r i - ästergö tla n d . 48 D t är okJ art 

vad ko n fl i k te rna h an d l ade  o m  m e n  h a n  
ku lle d e l  ran n  aka Tj å fva by (T id avad 

ky rkby ) i Vad bo h ärad och n ågra byar i 
Häll tad · so ke n i Gä ene hära d :m 

taffan H el mfrid h ar vi a t  a ll Vad ·tena-
lätt n cl .v . .  om råde t om a grä n a av o

tala tröm i n o rr vartån i ö t r Holaveden 
i ·öd r och ättern i vä ter n äs tan fu ll tän
d igt är tä k c m cl äl dre g om u·i ka ka rtor. 
Karteringen 1 633 t i l l  1 643 omfattad ålede 
sam tJ iga bc b gc relseen h etcr om hade inslag 
av kaue- el\ r och kronoj ord. Enda L tor-
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gården  Hovgård n vid Tåkern o h tt tj ugo
tal - me t m i ndre - enh e t  r med en bart frä l
ej o rd va r u nclan tacrna .511 

I l u te t av l 630- tal t a rbetade j han Lar 
o n  ock å i norra örm lan I. Johan Lars on 

G ro th av l u tade  si tt arbete i Ö te rgö tla nd 
1 642-43 m ed 1 60 avm ätn i nga r  i d e t  vicl 
träc kta Boberg härad ,  va r kog cl 1 grät1-
ad e Lil l  Närke jordebok D . Därefte r arbe

tad e h an fra mfö r a ll t i ö rm l anc l. r 1 645 
av m äu h an de u tom  nhe te r i Ö tra hä
rad i målan d .  

Johan De Rogier 
Ö L rgö tl an cl · an d r  to re l a n tm ä ta r  va r 
Joha n d Rogicr. Han var · on til l m � or J a
ko b de Rogi r från Fra n krike och en An na 

ou tin de B leu . H an lär i bö1jan av 1 630-
talet ha upprättat en karta över åtskilliga h m
m an i närh t n av Fin pån . Kartan har dock 
in t återfunnits i lan unäte1 iv rkets forsk.n ings• 
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arkiv. Rogier erhöll 1634 fullmakt att rann
,aka ödegårdar i Skaraborgs län och blev 
,..;mma år lantmätare i Skaraborgs län.51 I 
:nars 1636 fick han fullmakt att kartera Viks ta 
präsLgård i orunda härad i Uppland. Bak
zrunden till detta var att kyrkoherden hade 
besYäraL sig över att han inte kunde försö1ja 
-1� på grund av prästbordets ringa ägor.52 

Johan de Rogier var framför allt verksam 
häraderna runt orrköping. År 1636 kar

erade han drygt 160 enheter i Lösings hä
rad.jordebok D4. Möjligen hade han redan 
.1re1 innan avmätt Rystorp och Sevetorp i 

kårkinds härad (D4: 163 ) .  Åren 1638-40 
--arterade Rogier cirka 260 enheter i Gode
_ards, Tjällmo, Hällestads och Vånga bergs
.tger i norra delen av Östergötland, jorde-ok 03. 

TiLelbladet till jordebok D3 skiljer sig 
.:.m Johan Larssons jordebok D6 och Sven 

lanssons jordebok AS på några viktiga 
� unkter. Det är mer formellt och nämner 
ngeL om syftet med karteringen. Rogier på

pekar dock att kartorna är orienterade 
10rd-syd: 

Creomeu·iskjordebook öffver Wånga, Häl
lcsta, Kiälmo och Cogårds Bergslagh så[väJJ 
frelse som skaLte och crone gods sa widha 
frelse iigiorne medh skatte och crone iihre 
belägne och ähr till au achta dess alle ägior 
som i denna book affrijtadh ähre ,visar Ge
rade i norr på bladhen, som ther ähr liggi
andes Lill . Menn där någonstädes annor
lundha befins så ähr där hoos specificerat 
Medh Noga flit Ransakat affmätt och Cal
culeraL. Och befins hvarss och ens lägen
heet och tillståndh som AJpha Beeta och 
ziiffro talet skola Uthwijssa. Och medh 
Deliniationen Correspondera. 

Stält och affrijtatt Anno 1 638; 1639 och 
1 640 effter hen:s kongl: Maij:ts Min aller 
nådigste Drottnings nådige Commendo 
AffJohan de Rogier Ceomet(ricus). 

!)ärefLer skedde ett drygL 10-årigt uppehåll i 
..aneringen eller snarare i leveranserna till 
;o;ammaren. Från 1650 finns två storajorde-
1Öcker signerade Johan de Rogier från östra 
tlelen av landskapet. Jordebok D2 som är i 
,kala 1:3 333 innehåller cirka 400 enheter i 
,Iemmings och Hammarkinds härade1; bl.a. 
1an egna hemman i Borgs by. Rogier note-

rar i otarum Explicatio: "Borgh 6 gårdar 
alla lika bådhi i Åker och Engh, . . .  alla By
amåhll äh 24 stänger. B. Rogiers Gårdar, 3 
Ryttare, 2 Crone och frälsegård." (D2:47.) 

Sammanlagt var del årliga utsädeL på Ro
giers gårdar 29 tunnland och ängen avkas
tade 90 lass hö, d.v.s. en inte obetydlig sam
lad jordegendom. 

Jordebok D l  som också är daLerad 1650 
innehåller cirka 500 kartor över enheter i 
Björkekind, Östkind och Bråbo härader. Rim
ligen hade Rogier arbetat under en längre 
period för att färdigställa dessa jordeböcker . 
I samband med leveransen till Kammaren 
avslutades den äldre staLliga geometriska kar
teringen i ÖstergöLland. Därefter övergick 
Rogier till att upprätta småskaliga kartor. År 
1655 fick han order om att göra geografiska 
kartor inom den s.k. fredsmilen runtAlvasu-a 
kungsgård, Linköping och andra kungsgår
dar.53 Rogier fortsatte sin lantmätargärning 
till sitt avsked 1681 .  

Från 1651 finns därutöver en enskild jor
debok över Stureforsgodset i Hanekinds 
härad:;• Jordeboken har upprällats av en Jo
han Bleiberg och består av 34 kartor i skala 
1 :4 600. 

Den systematiska storskaliga geometriska 
karteringen av Östergötland påbö1jadcs i 
Dals härad 1633. Detta är även den älclsLa 
svenska geometriska jordeboken. Avmät
ningen avslutades 1650, trots att landskapet 
långt ifrån hade karterats i sin helhet. Egen
domligt nog saknas kanor för stora delar av 
centrala Östergötland. Det gäller t.ex. Cull
bergs, Hanakinds (utom Stureforsgodset) 
samt Åkerbo och Bankekinds härader väster 
om Linköping. De enda geometriska kar
torna från denna del av landskapet utgörs av 
två kartor över Linköpings stadajordar som 
dock inte är inbundna i någon jordebok.55 

Geometriska kartor saknas även för Vifolka, 
Valkebo och Skärkinds härader. De tidigare 
småländska folklanden Ydre och Kinda sak
nar helt geometriska kartor. Inte heller vad 
gäller Östergötland finns någon självklar 
förklaring till karteringens skiftande täck
ningsgrad. 
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Uppland (Uppsala och Stockholms län inklusive Södertörn) 
För Uppland, forntom den västligaste delen 
som tillhörde Väsunanlands län, samt ett 20-
tal kartor från norra Uppland som förvaras 
i Cimo bruksarkiv, finns det tio äldre geo
metriskajordeböcker med signum Al  t.o.m. 
A l 0  i LantmäLeriverkeLs forskningsarkiv. 
Karteringen har skett under perioden 1635 
till 1 645, åLminswne är jordeböckerna sig
nerade dessa år. Därutöver finns ett tiotal 
kartor över byar i Vätö och Bro socknar i Ros
lagen i Riksarkivet (Oxenstiernasamlingen) , 
samt enstaka kartor i Lantmäteriverkets forsk
ningsarkivs sockenpärmar. Sammanlagt om
fattar jordeböckerna omkring 1 950 sidor. 
Om förhållandet mellan antal sidor och akter 
och hemman motsvarar den närmare under
sökta jordebok AS, bör cirka 1 500 uppländ
ska bebyggelseenheter med tillsammans tre 
till fyra Lusen hemman (gårdar) ha karterats. 
Fem namngivna lantmätare har varit verk
samma. Därutöver fi nns en jordebok över 
Mörbygodset i Sjuhundra härad och en jorde
bok över Smedbygodset i Åkers skeppslag, 
båda i privat ägo. Större delen av de cirka 
l 500 akterna har framställts av bröderna Thomas och Jv!årten Christiernsson samt Sven McZnsson. Sven Månsson 
Sven Månsson föddes i Vadstena i Östergöt
land, och var gift med en Kerstin Hansson. 
Enligt Kammarkollegiets insu-uktion av den 
2 april 1 634 skulle Sven Månsson tillsam
mans med Johan Larsson vara lantmätare i 
Ö�Lergötland.56 Han har dock inte signerat 
några östgötakartor och redan 1 635 var han 
ti l l  ammans med Johan Botvidsson och 
Thomas Christiernson verksam i Vaksala 
)Ch Ulleråkers härader uLanför Uppsala, 
j )rdebok A4. T Kammarkollegiets brev den 
2-l juli delta år konstateras att oaktat de alla 
tre hade fått fullmakter som lantmätare i 
Cppland skulle de inte föijas åt utan arbeta 
'"ar och en för sig på skilda orter: "Därför 
,kall en af Eder förblifva uti Uppsala län, en 
hegifva sig till Södertörn och den tredje be
�m1a i Erlinghundra, Sollentuna och Val-
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lentuna härad, och skoten i sedan arbetet 
efter Eder eds plikt med flit fortsätta. "57 

Efter Kammarkollegiets brev begav sig 
Sven Månsson till Södertörn och Svarllö a 
härad som karterades 1636,jordebok C7. År 
1638 var han färdig med det angränsande 
Sotholms härad jordebok C6. Täckningsgra
den samt vilka byar som fick respektive inte 
fick geometriska kartor har undersökts för 
Sorunda och Ösmo socknar.58 Av socknar
nas 1 72 bebyggelseenheter har 73 geome
trisk karta. Som man kan vänta sig är det de 
enheter som helt eller delvis beslår av kro
no- eller skattejord som har kanerats. Detta 
innebär att den frälsedominerade södra de
len av Soiliolms härad med säterierna Fåll
näs och Nynäs saknar äldre geometriska 
kartor. Detsamma gäller Fituna i väster och 
Hammersta i öster. Mer anmärkningsvärt är 
att några enheter med en bart frälsejord har 
karterats, t.ex. Valajö säteri och Vansta i Ösrno 
socken samt Sund by i So runda socken. Valsjö 
säteri var på 1500-talet ett arv och eget hem
man och tillhörde Gustav 1 1  Adolf personli
gen vid hans död 1632. Orsaken till att Valsjö 
togs med i jordeboken var sannolikt au be
sittningsvillkoren ännu 1638 var osäkra.59 

Av Kammarkollegiets fullmakter och re
solutioner framgår att lantmätarna LlLÖver 
sin ordinarie systematiska kartering använ
des för olika specialförrättningar för att till
godose kronans behov. I september 1 638 fick 
således Sven Månsson order av Kammarkol
legiet att omgående avmäta ön Bq1ggholmen 
i Målaren med åker, äng, skog och mark, 
samt så snart som möjligt presentera en kar
ta till kammaren (Samlingat� nr 28) . På Brygg
holmen i Vall by socken söder om Enköping 
fanns mellan 1583 och 1 641 ett glasbruk 
som främst avsatte sina produkter till kung
liga slottet i Stockholm. Bryggholmen till
hörde på 1500-talet arv och eget godsen och 
var uppförd som "äng" i jordeboken. Bak
grunden till den skyndsamma karteringen 
var att kronan ville skapa sig en bild av de 
agrara nyttigheterna eftersom det var aktu
ellt att avyttra ön till landshövding Åke Ox
enstierna. BrygghoJmen köptes också av 
Oxenstierna den 10 december 1638.60 



I december 1638 fick Sven Månsson order om att avmäta några platser på Öland och i Kalmar län.61 Kyrkoherden i Rastlösa noterade 1639 att två lantmätare som hette Sven Månsson och Ambjörn Larsson hade •·ritat av" Smedby, Kastlösa och några andra socknar.62 Under sommaren 1639 arbetade Sven Månsson åter i Stockholms län och avmätte 130 enheter med drygt 360 hemman i Lyhundra härad samt Länna och Frötuna skeppslag i Norrtäljetrakten, jordeboken AS. A8:s Lilelblad är bevarat och visar må1-sät1.ningen med karteringen: 
L alllm. Swen Månssons bok över Lyhunclra 
häradh samt Länna och F'röLUna skepps
lager i Uppland pro anno 1639. 
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Figur 7. Kartnn visar 
la11t111iitaren Sven Ml/11s
s011s verksamhet 1635- 48 
i Mälafflalen. Sven Md.ns
son har signerat och 
ansvarat far ett tio/al geo
metriska jordeböcl1er i 
Uppland och Söderman
land. Sven 1\tfånssons 
sista karta var en plan 
över Södertälje stad 1648. 

� 

Geomeu;skjorclcbok öffver crono och 
skattehemman uthi Lyhunclra häradh 
sampt Länn_a och Frömna skipz.lagher i 
Upplandh Osten-oslagen /: sasom och 
någre frälsehcmman thär the inne medh 
krono och skattehemmans ägor i byamåhl 
äro belägnc. lnnehållandes forescrcffne 
hemmanens qualicecer och lägenheter både 
till åkrer, ängier. siöer, strömmar. qvarner, 
... såvählsom ut.hfiälleroch [öcl]esjor[dar] 
... härran by belägne, sampt skogh, utmark, 
tårpestälJen och alle andre circumstanlier. 
så att man all cheras beskaffenhet kan sig 
meclh has( för ögonen ställa, och sedan 
ther af01wars och ens bekoma och dijucli
ceras. Anno 1639 colligieraL och samman
skreffwen affSwen Månsson landunät. Off
wer Uplandh. 
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År 1640 arbetade han i Värmdö skeppslag 
och norra Roslagen.63 En översikt av Sven 
Månssons kartor på Värmdön har samman
ställts av geografen Bertil Hedenstierna. 
Sammanlagt finns 69 kartor över cirka 40 
procent av hemmanen i Värmdö skeppslag. 
Kartorna täcker framför allt östra delen av 
Värmdölandet och avmätningar finns för 
samtliga byar och enstaka hemman i övärl
den öster om Ljusterö.64 Under perioden 
1640 till 1642 var Sven Månsson stationerad 
i orra Roslagen och avmätte cirka 180 en
heter i Bro, Vätö, Väddö och Häverö skepps
lag, jordeboken A7. Under samma period 
arbetade han även i Frösåkers skeppslag och 
möjligen i andra delar av norra Uppland, 
jordebok A3. 

Hiu.ills har det tagits för givet att det bara 
funnits en renovation (renritning) av jorde
bokskartorna. Det är därför lite förvånande 
att det finns ett tiotal äldre geometriska kar
tor över Vätö och Bro socknar i Riksarkivet. 
Kartorna är inramade och paginerade 230-
249 och ger intryck av att vara utskurna ur 
en jordebok. Det finns således en avmätning 
av byn Uppveda i Vätö socken både i jorde
bok A7 och som löst blad i Oxenstiernasam
lingen på Riksarkivet.65 Det kan således ha 
förekommit kopior av den renovation som 
levererats till Kammaren. Omfattningen av 
och orsaken till denna dubblering är inte 
känd men fler exempel finns sannolikt. 

Sven Månsson karterade även Färentuna 
skeppslag i Mälaren enligt egen uppgift 
1644. Färentunakartorna finns i jordebok 
A l .  Vidare säger han sig även ha arbetat i 
Lagunda härad nordöst om Enköping.66 

ågra kartor från detta härad från denna 
tid finns dock inte i Lantmäteriverkets forsk
ningsark.iv. 

Vid mitten av 1640-talet hade Sven Måns
son problem då även Johan Persson Thoring 
erhöll fullmakt som lantmätare i Uppland.67 

Månsson skrev därför 1645 till drottning 
Kristina och anhöll om attjohan Perssons 
fullmakt skulle återkallas. Vidare påstår han 
att han varit kronans flitigaste lantmätare 
och att det i Stockholms län bara fattas ett 
eller två härader men att det återstod mycket 
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att kartera i Uppsala län.68 En av Sven Måns
son sista kartor är en avmäLning av Södertälje 
1648 som han gjorde på uppdrag av landshöv
ding herr Bengt Skytte.69 Skalan är 1 :2 000, 
och förutom gator och kvarter har djupen 
på anslutande hamnar i norr och söder an
givits. Sven Månsson dog samma år. 

Thomas Cristiernsson 
På order av Kammarkollegiet karterade 
Thomas Christiernsson under 1635 och 
1636 cirka 190 enheter i Sollentuna, Vallen
tuna och Ärlinghundra härader,jordeboken 
AlO .  År 1635 gjorde han även en samman
hållen karta över norra delen av Sollencuna 
socken med bl.a. enheterna Sollentunaholm 
och Rotstmda.70 Kartan skiljer sig från de 
vanliga geometriska kartorna genom sin 
storlek och att inte bara inägorna utan även 
utmarken är medtagen samt att vissa bygrän
ser och råmärken är utmärkta.7 1  Thomas 
Cristiernsson fortsatte 1637 och 1638 med 
det angränsande Seminghundra härad och 
Danderyds skeppslag, samt delar av Sju
hundra härad. Totalt rörde det sig om cirka 
180 enheter, jordeboken A9. År 1638 gjorde 
Thomas Christiernsson en småskalig karta 
över Seminghundra härad på grundval av 
sina storskaliga bykartor.72 

Även Thomas Christiernsson fick special
uppdrag vid sidan om sin huvudsakliga verk
samhet. I ett memorial från Kammararkivet 
i december 1637 uppmanas han att under
söka strömmarna i Göta Älv vid Rånäs säteri. 
Han fick också i uppdrag att ta reda på hur 
mycket lägre sjön Dättern låg Vänern. Dät
tern är i själva verket ingen egen sjö utan 
den vik av Vänern som går in mot Hunne
berg. Han skulle vidare undersöka om det 
var möjligt att skapa en ny vattenväg till ya 
Lödöse från Vänern, t.ex. via Grafnässjön, 
Mjörn och Alingsåssjön (Anten) ,  för att på 
så sätt undvika Bohus fästning som låg i det 
då norska Bohuslän.73 Rimligen är det län
kat till det projekt som lantmätaren Olof 
Tresk ett par år tidigare hade engagerats i 
då han fick i uppdrag att undersöka möjlig
heterna att med båt passera fallen vid Troll
hättan. 74 
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Thomas Ch1; tiemsson återvände till Upp
land 1 639 då han kanerade cirka 160 en
heter i Långhundra härad, jordebok A6. 
Därmed avslutades Thomas Christiern ons 
arbete norr om Stockholm, men 1640-41 
reviderade han brodern Mårten ChrisLierns-
ons kartor i Vaxala och Rasbo härader öster 

om Uppsala, jordebok A5. Thomas Chris
tiernsson flyttade sedan till Stora Koppar
berg (Falun) ,�a Sal berget, där han blev s.k. 
markscheider och om ådan hade han till 
uppgift att upprätta kartor för gruvdriften. 
Han gjorde även en kana ÖYer Falun.75 

Johan Botvidsson 
En annan lantmätare som tidigt var ,·erksam 
i Uppland var Johan Botvidsson om 1635-36 
karterade ett antal enheter i Vaksala och Ul
leråkers härader runt Uppsala som samlades 
i jordebok A4. Förutom jordeboken finns en 
a,·mätning av Kung ängen utanför Uppsala 
från 1635 på Lanunäteriverkets rorsknings
arkiv.7" Kartan kan vara utskuren ur en nu 
för vunnen jordebok eftersom den är för
�edd med ram och paginerad p. 83. Johan 
Botvid son fortsatte inte sitt arbete i Uppland 
utan nyttade till Västergötland där han redan 
1636 igneradc kartor i jordeboken P l .  

.\lårlen Christiernsson 
Karteringen runt Uppsala kom åter igång 
1640-4 1, då Mårten Cri Liernsson avmätte 
cirka 240 enheter i Vaksala och Rasbo hära
der som bands in i jordebok J\.3. Månen 
Christiernsson fortsatte 1 642 med Olands 
härad, jordeboken A2. Karteringen a\' 
Olands härad fortsattes 1645 av Johan Thor
ing. Sammanlagt rörde det sig om cirka 200 
enheter. Därmed avslutades den äldre geo
metriska karteringen av Uppland. 

Den geometriska avmätningen av Upp
land upphörde i swn ett 1642 och avbröts 
definitivt 1 645, trots att hela land kapet inte 
hade karterats. 1 Västlands skeppslag och 
\'åla hundare i norr skedde ingen storskalig 
i--anering. Men även centrala delar av land
,kapet hade lämnats, t.ex. Bälinge härad 
nordväst om Uppsala och Håbo härad ,�d 
'-igtuna. 

Det geometriska jordeboksprojektets sista tid 
Den äldre storskaliga karteringens 
avslutning 
Vid trettioåriga krigets slut hade LUsentals 
geometriska kartor upprättats från Öland i 
söder till Tornedalen i norr, från Värmland 
i väster till Roslagen i öster. Därtill ska läggas 
enskilda blad och ett gugotal enskilda jorde
böcker över större gods och f1;herrskap. Upp
skaltn ing vis hade mellan 20 till 30 tusen 
hemman inom nuvarande Sveriges gränser 
karterats och noterats till storlek och ekono
misk förmåga. Även Finland har eu omfat
tande kanmaterial från denna tid. 

Vid lutet a,· 1 640-talet an åg Kammarkol
legiet au den storskaliga karteringen i SLOrL 
eu var genomförd i Uppland, Västmanland, 

Småland, Östergötland, Värmland, Dals
land, Sörmland, Närke, VästergöLland och 
Vä ternorrland.n Omkring 1 648-49 avbröts 
projektet. Det förekom en viss eftersläpning 
i redovisningen och först i bö1jan av 1650-
talet inlevererade Johan Rogier östgötakar
tor,Johan Åkesson västmanlandskanor och 
Erik Eriksson västerbottenskartor som de 
hade avmätt flera år tidigare. 78 Därutöver 
pågick en viss torskalig kartering in på 
l 650-talel av föherrskapens och grevskapens 
underliggande hemman. 

De kvarvarande lammätarna skulle över
gå till au framställa geografiska kartor, det 
vill säga . måskaliga kartor och kartor över 
kungsgårdamas frihetsmil områden: " . . .  och 
nu härefter att författa . . .  specialkartor på 
härader, alldeles med rekvisita som en geo
grafisk tafla bör vara ställd och fönnerad."79 

Enligt Reduktionskollegiet.s brev i augusti 
1 655 skulleJohan Rogier 0111 hade fått be
hålla in ljänst göra geografiska avmätningar 
av fredsmiJsdisu·ikten kring Alvastra och Lin
köpings kungsgårdar.M Övergången från geo
metrisk till geografisk karte1;ng hade delvi 
förberetts av Kammarkollegiet genom Biin
struktionen den 20 ap1; I 1643 angående geo
grafi ka kartor.81 I 15 punkter preciserades 
vad de a s.k. landkort eller generalland kon 
skulle innehålla. 

67 

' 

• • 

• 

• • ' 
' 

' ' 

• • 

' 

• 

' 

• 
• 



Upphörandet av den storskaliga statliga 
karteringen innebar att några lantmätare 
fick avsked till exempel Håkan Arvidsson i 
Värmland. Andra hade redan avgått genom 
döden som Olof Larsson Tresk 1645, Sven 
Månsson J 648 och Johan Åkesson 1652. 
Några kom att engageras fö1- privata avmät
ningar. Andra åter fick nya uppgifter och en 
del hann till och med uppleva en förnyad 
storskalig kanering omkring 1680 som Jo
han Rogier och Per Jonsson Duker. 

Avs I utningsvis kan det sägas all vi börjar 
få en bild av karteringens omfattning och 
förlopp, d.v.s. vad som blev gjort och vad 
som inte blev gjort. De viktigaste frågorna 
återstår dock alt besvara kring varför det 
geometriska jorcleboksprojektet sattes igång 
och orsakerna Lill dess upphörande. 
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KAPITEL 5 
Kartan som källa, några Mälardals
exem pel från lantmäteriets tidiga tid Ulf Sporrong Bakgrund Föijande redovisning bygger i allt väsentligt 
på de erfarenheter om det äldre, storskaliga 
lantmäterimaterialet som jag skaffade mig 
under ett bebyggelsehistoriskt forsknings
projekt om Mälardalen som jag ansvarade 
för under 1970- och 1980-talen. Otaliga var 
de besök som gjordes i Lantmäteriverkets 
forskningsarkiv och i de regionala lantmäte
rikontorens arkiv. Rätt snart fick jag klart för 
mig att denna kartskatt hade ett källvärde 
om inte stod andra centrala arkivmaterial 

efter, t.ex. från folkbokföringen eller alla 
landets skattläggningar. Kartorna hade för
,isso utnyttjats av den historiskgeografiska 
forskningen under lång tid men genom den 
tora datamängd jag samlade på mig kunde 

jag dels systematisera materialet, dels anläg
ga källkritiska synpunkter på detsamma. I 
tort handlade det om en genomgång av 

drygt 20 000 akter varav de flesta endast fick 
en flyktig blick. Mina undersökningar har i 
allt väsentligt redovisats i en avhandling 
med titeln Mätarbygd, agrar bebyggelse och odling ur ett historisk-geografiskt perspeht-iv1• Det vetenskapliga problem jag stod inför 
o-ällde frågan om hur Mälardalens agrara 
bebyggelse vuxit fram. Under 1960-talet 
förekom en ganska livlig debatt med arkeo
logisk forskning huruvida vi över huvud ta-

get haft någon bybebyggelse under förhisto
risk tid. Vidare hade den speciella bebyggel
seform som i stora drag kan hänföras till 
medeltida jordrefo1mer - solskiftet med den 
geometriskt reglerade bebyggelsen - under 
lång tid studerats vid den Kulturgeografiska 
institutionen i Stockholm. Mina båda före
trädare på lärstolen, David Hannerberg och 
Staffan Helmfrid, hade båda ägnat avsevärd 
forskarmöda åt frågan om de reglerade by
arnas framväxt i östra Sve1ige. I centrum för 
deras intresse stod förhållandena i ärke2 

respektive Östergötland3• Därutöver hade 
uppsalageografen Sölve Göransson klarlagt 
metrologiska förhållanden rörande Ölands 
geometriskt reglerade radbyar och kyrko
byggnader.4 En kompletterande studie över 
Mälardalen kändes därför värdefull för att 
fullständiga bilden av östra Sveriges solskiftes
område vad avser själva bebyggelsekaraktä
ren under senare delen av medeltiden fram 
till de stora skiftesreformernas tid under 
1700- och 1800-talen. 

Den redovisningjag härmed lämnar har 
således några år på nacken och jag vill också 
påpeka att de kartgenomgångarjag genom
förde hade ett uttalat bebyggelsehistoriskt 
motiv. Kartorna utnyttjades just som källa! 
Det var först senare som jag har kommit att 
intressera mig för kartorna som fenomen i 

7] 
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�ig. Dessutom kan man konstatera att de ve
ten kapliga frågor jag studerade nu har lagts 
al sidan för andra intresseområden där karwrna också kan lämna upplysningar. Det 
handlar om hur man inom agrarsamhället hamerade frågan om arv av jord. Jag anty
der fortsättningsvis något om denna forsk
ning.5 I föreliggande volym föreligger dess
mom ytterligare aspekter på hur de äldre 
kartorna kan utnyttjas inom den dagsaktu
ella forskningen. 

Den vetenskapliga utgångs
punkten för kartstudierna Jag hade alltså att ta ställning till redan ut
förd forskning om bybebyggelsens framväxt 
inom de nämnda områdena och min ide 
\är att genom en "totalinventering" av kart
materialet dels få en regional överblick för 
att finna variationsmönster inom undersökningsområdet, dels klarlägga hur pass fre
hent de geometriskt reglerade byarna upp
trädde i Mälarområdet. Däremot kunde, visade det sig, kartstudierna endast i begränsad omfattning bidra till kunskapen om byarnas 
åldersstruktur. Kartorna skall emellertid ur 
vissa aspekter betraktas som rättsliga doku
mem och när det gäller frågan om att återge 
ägande ochjordinnehav har de av naturliga 
skäl mycket att ge. Detta gäller särskilt inom solskiftesom rådet i östra Sverige och sydvästra Finland. David Hannerberg och Sölve 
Göransson har lagt ner mycken möda och 
skarpsinnighet när det gällt att förstå bebyg
gelseregleringens ålder och orsaker.6 I det 
sammanhanget har man nämligen utvecklat en analysmetod som bygger på metrologiska 
grunder och som går ut på att rekonstruera 
�älva bebyggelseutformningen. Av våra mede l tida lagtexter kan man få en uppfattning om 
hur detta arbete gått Lill och tanken var att 
genom att definiera det längdmått man ut
nyttjat dels skulle kunna förstå uppläggningen av själva mätningsarbetet, d.v.s. konstruktionen av by- och gårdstomte1·, dels i någon mån också kunna tidfästa händelseförlop
pet eftersom de längdmått man fick fram 
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också i grova drag kunde dateras vad avser 
användningstiden. 

Bakom konstruktionen av de geometriska 
byarna kan man också förnimma det medel
tida samhällets regler för jordägande, arv 
och förvärv av mark. Dessa geomeu·iska by
tom ter kan närmast beskrivas som ett lag
fartsinstrument uppbyggt så att storleken på 
gårdarnas respektive tomter motsvarade deras relativa andel av byns marker och andra 
tillgångar. De utgjorde samtidigt också ett 
instrument lämpligt för jordvärdering och 
taxering i det enskilda fallet. Inom det östsvenska kulturområdet tillämpades först
födslorätt, något som också kan ses i sam
manhang med de reglerade byarnas ide. 
Genom att överlåta gods och egendom till elen äldste sonen vidmakthöll man gården intakt och det intrikata markfördelningssystem man kan se på äldre kartor är ett ut
tryck för den stabilitet och starka kon tinui
tet som kännetecknar det östsvenska kultur
område som här diskuteras, se figur l. 
Resultat av kartgenomgångarna 
- systematisering av de storskaliga 
geometriska lantmäterikartorna De underökningar som jag genomförde un
der 1970- och 1980-talen hade sålunda be
byggelsehistoriska syften. Men jag kunde 
naturligtvis inte undgå att också fästa mig 
dels vid att kartornas utformning varierade 
under skilda tider, dels hur vissa lanb11ätare 
framträdde som goda och pålitliga förmed
lare av information - även sådan information som i många fall inte hade direkt med 
själva förrättningen att göra. 

Den kategorisering av kartorna som blev 
följden av mina inventeringar har visserligen modifierats något genom senare forskning men i ston sett håller följande indel
ning av lantmäteriets storskaliga material 
under förindustriell tid. 
I. Från lantmäteriets äldsta tid föreligger 

de s.k. geomeu;skajordeböckerna. Fram till helt nyligen har vi uppfattat saken så art dessa kartor inte har några kopior över huvud taget. Vissa "lösblad" har va-
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Figur 1. Karta över Stora 
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by, Slaka socken, Öste,0 
göt/ands län 1698. Byn 
föl/er på ett närmast 
exal1/ sätt utläggningen 
av bebyggelse och ål1er 
efter de medeltida lagar
nas bokstav. Källa: LSJ\ 
DlOl-31:1, 1698. Den 
reglerade tornten ligger i 
s.h. laga läge rned sa:mma. 
ordningsföljd mellan går
darna på bytomten sorn 
de har i de olika teglagen. 
Breddprvportion råder 
mellan de olika gårdarna 
i såväl tomt som i åker 
(Helmfiid 1962, s. 195 ). 
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rit kända men alt man o k å numera 
kan uppvisa kopior av dessa kartor är en 
nyhet. De geometriska jordeböckerna 
kan indelas i två serier -en äldre mellan 
1630 och 1650 samt n yngre som fär
digställdes under slut t av 1600-talet. 1 
huvudsak .förekommer dessa kartor i 
statlig ägo men ursprunglig n har det 
funnits privata geometri kajordeböcker 
framför allt över vi a törre godsinne
hav. Kartorna är i allmänhet upprättade 
i kala 1:5 000 men andra varianter före
kommer. De redovi ar i främ ta rummet 
inägomarkens förd lning men vissa ka-

merala och andra liknande uppgifter 
förekommer ofta. Det går förvånansvärt 
läu att ori ntcra sig på dessa kartor, som 

m LI rtid rätt ofta är behäftade med 
såväl längd som vinkelfel. De är relativt 
frekventa men ·tora delar av landet sak
nar geometriska kartor. 

II. ästa period, mellan 1700 och 1750, 
kom ur källsynpunkt att bli en av höjd
perioderna i lantmäteriets historiska am
lingar. Då hade verksamheten kommit 
igång och lantmätarna kallades till de 
olika skift lagen, ofta för att rätta till fel 
eller oklarh ter. Detta innebär att inte 
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heller dessa kartor täcker landet utan de är rätt sporadiskt förekommande .  Det nya var också att  skalan ändrades ti l l  1 :4 000 ( den svenska åkerskalan) amt att u tmarken också karterade .Jag ger dessa kartor ett mycket högt käl lvärde .  Som alltid när man inleder nya praktiska förfarings ätt blir til lförl itlighe ten ti l l  en  bö1j an mycket god, så  även i detta fall .  Jag kommer i det följande au g några konkreta exempel på vad jag funn i t  och hur Ian tmätarna visar förtrogenhet med frågor om specie l l t  markrätts l iga problem. 1 1 1 .  Den tredj e  och sista stora poken i de 
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torskaliga lantmäterikartornas h istoria avseende kartering av jordbruksförhållanden inträffar grovt sett under tiden  1 750-1850. Det ä r  då  som landet genomgår de stora jordreformerna benämnda tor kifte , enskifte och laga kift . Des a reformer fann in jurid i  ka part i lan tmäteriförrättningarna med åtföljande rättsl ig prövning och stadfästande.  All tjämt karterade man ofta i skalan 1 :4 000 och naturl igtvis be rördes al l mark av ekonomisk betydelse . Skifteskartorna är mycket frekventa med l i te o l i ka regionala variationer. Storskifte kartor förekommer över hela landet medan en kifte kartorna har s in tyngdpunkt i de ödra landsdelarna. Laga skifte kartorna från 1 800-talets bö1jan är l ikalede mycket frekventa och bygger på ett gott geod tiskt underlag - de är i al lmänhet välgjorda och korrekta och täcker  i tort sett he la  landet .  Av den an ledn i n gen har de också tjänat som underlag för de småskaliga kartserier som upprättades över vårt land under 1 800-talet , bl. a den .k. Häradskartan , eller annorlunda benämnt - det äldre ekonomi ka kartverke l . ; I norra Sverige ti l lkom de . k .  av-i tu·ing kartorna under samma tid epok och med samma tekn iska maner om laga skifteskartorna .  Det  arbete lantmätarna genomförde i samband med dessa skiftesreformer är torartat, men man kan inte låta bli att no tera att de individuel la särdragen,  som det tidiga 1 700-talets kartor kunde förete , nu nästan är bo rta hel t  och hållet. Ja, man kan to .m.  iaktta n vis schablonisering, speciell t  i samband med storskiftet. 
Om de äldre storskaliga lant
mäterikartornas källvärde Om vi återvänder ti l l  de tre huvudkatego-1ierna av äldre lantmäterikartor som redovisar ägoförhållanden m .m .  under den förindustriella tid n kan man först konstatera att de som ägo- och kifteskartor i allmänhet är trovärdiga . Lan tmätaren el ler hans assistenter har varit  på platsen och genomfört sin förrättning var sig de t nu var en allmän avri tning, beräkn ing för skatteunderlag, försök att l i ta tvi ter mel lan byamännen eller något annat i den ti l en .  Om man bortser från den t i l l tagande tekniska kvaliteten i kartorna kan man äga följande om de tre kategorierna ovan :  I .  Sextonhundratalets kartläggningar har i vissa fall b tydande tekniska bris ter  men som käl lmaterial har de naturl igtvis et t  stort värd , i n te minst därför att motsvarigheterna till dessa svenska karte1ingsprojekt inte finns på så värst många andra hå l l .  B dämn ingen gäller  hela det dåvarand ven ka riket, all tså även Finland , E tland och ordtyskland. De upply ningar om lämnas under rubriken Notarurn ExfJicatio är under vetenskaplig utvärderi ng för närvarande men hittills har i nga käl lkri t iska misstankar riktats mot de a uppgifter. Det största värdet hos de a kartor l igger i det faktum att de utgör en viktig del för möj ligheten att i l lustrera förhållanden under svensk stormaktstid.  Til l ammans med Kronans jordeböcker och andra, personrelaterade taxering längder, ger de möjligheten att ge en generel l  bild av 1ikets till tånd den aktuel la tiden .  I I . Personl i gen sät t r jag det  t idiga 1 700-talets kartor högt på l istan när det gäller att be trakta kartorna som källa för be-t" s 
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byggelsehistorisk forskning. Tekniken 
hade dessutom förbättrats sedan 1600-
talet och kartorna har blivit mer detalj
rika, framförallt avseende texterna såväl 
på själva karto rna som i vidhängande 
beskrivningar. Dessa kartor tillkom un
der en tid då lantmäteriet på aIJvar kom 
igång med sin huvud uppgift i detta sam
manhang, nämligen att avmäta o ch för
dela mark. Därvid uppkom en hel del 
tvistigheter, vilka för övrigt o fta var o r
saken till att lantmätare i nfann sig på 
platsen. I förrättningspro toko llet med
delar lantmätaren sina svårigheter och 
sina försök att lösa de tvister so m uppstått. Under just denna period prövar 
man sig fram och av den anledningen 
blir inte beskrivningarna så schablonise
rade so m senare blev fallet - va1je för
rättning har ett individuellt drag så att säga, vilket o ckså gäller protoko llföran
det.Jag ko mmer i det senare att anföra 
några exempel från denna tid men ge
nerellt kan nämnas, att ur forsknings
synpunkt ligger ofta det stora värdet hos 
dessa kartor i att man o mtalar o lika fenomen som inte direkt har med själva 
karteringen som sådan att göra. Snarast 
handlar det o m  att dessa karto r ger fors
karen en möjlighet att utöka kunskaps
underlaget vad gäller markägandets hi
storia och utveckling. III. Under 1700-talets senare del (storskifte) 
och under det följande 1800-talet blir 
karttekniken allt mer förbättrad, särskilt 
gäller detta laga skifteskartorna. Såväl 
själva kartbilden som ko mmentarer o ch 
ytangivelser är mycket no ggrant åter
givna o ch beskrivna i dessa kartor. Stor
skifteskartorna däremo t ger ibland en 
idealiserande bild av de fysiska förhål
landen som hänger samman med mark
ägandets registrering. Personligen tror 
jag detta kan hänga samman med in
förandet av 1734 års svenska lag där de 
gamla medeltida reglerna för ägoregist
reri ng i tomt o ch åker på nytt upprepas och fastslås. Effekten har blivit faktiska 
o mregleringar i vissa fall men också en 

förskönande redovisning av t.ex. tomtin
strumentet, bl.a. har man många gånger 
återgivit den geometriska to mtutläggningen som mera regelbunden än vad 
den i själva verket har varit. En annan iakt
tagelse i sammanhanget är att de lant
mätare som var verksamma under skif
tesreformerna hade ett högt tempo , sär
skilt o m  man beaktar att vinterperio den 
inte utnytrjades för kartering i särskilt 
hög utsträckning. Även o m  lantmätarna 
naturligtvis haft tillgång till assistenter och annan hjälp, så har de i vissa fall sig
nerat över ett hundra förrättningar un
der ett o ch samma år. 

När det gäller källvärdet hos dessa doku
ment får man därför inte bortse från vilken 
lantmätare so m varit verksam vid de o lika 
förrättningarna. Lantmätarna arbetade läns
vis o ch när man som jag systematiskt gått igen o m  samtliga handlingar från ett visst 
län så framträder vissa lantmätare dels som nämnts genom en hög frekvens förrättning
ar, dels genom att de kan vara mer meddel
samma än sina ko ileger, d.v.s. de redogör för ärendets gång på ett sätt som gör att forska
ren får en hel del upplysningar "på köpet". Särskilt gäller detta alltså kartorna från 
1700-talets första hälft. Jag redovisar nedan 
några av mina favo riter bland de lantmätare 
som var aktiva i Mälarområdet. Man får nämligen närmast ett slags per
sonligt förhållande till de rjänstemän so m 
döljer sig bakom vidlyftiga introduktions
texter o ch som man kanske vanligtvis inte 
fäster så mycket avseende vid. När dessa per
soner gång efter annan återkommer tillsammans med prydliga kartredovisningar ökar 
o ckså intresset för deras pro duktio n. Jag 
skall nämna tre lantmätare som jag särskilt fäst mig vid. 

Jacob Braun o rdinarie lantmätare i Stock
holms län 1715- 31 är kanske mest känd för 
eftervärlden för sina vackra, sirliga karto r 
(renovationerna) över byar o ch odlingsmark. 
Kartorna har försetts med frakturstil, vilket 
inledningsvis kan vålla visst besvär med att 
läsa hans handstil. Braun är en kunnig lant-
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Figur 2. Kartan är en ägodelning från 1 735 och visar byn Gåde i Boglösa ocken ydost om Enköping. Kartan är 
gjorcl av O1.of Gerdes och är ett exempel på detaljerade kartor som gjordes under perioden från 1600-talets slut fram 
till storskiftets genomförande. Kartorna frdn den här tiden uppvisar olika haralitär beroende på vilken. lantmätare 
som gjort dem. Gerdes här till kategorin av Lantmätare som ger mycket i11formation om olilw förhållanden. lnfonna
tionen shrivs både inne i lwrtan, vilket blir mer ovrmligt senare, och ibland i den foddarande texten - Notarum Ex-
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plicatio - 1ned hänvisningar till siffror i harta11. Förutom inform.ation soin behövdes förförrättningen har Gerdes lagt 
till olilw saker han wjJfJ'lnärksa1mnaclt> i byn. Nere i ängen i sydost vid siffran 1 1  fin ns exempelvis ett litet kors och 
texten: "Äniinnelselecken efter en som af en annan med Lia är blifiuen ihiel hu.ggen. " J  iingsmarlwn omedelbart nord
o l om åkrarna vid gränsen ·mol gmnnbyn Kärrbys it tmark så stär det: "Del en gaunnrtL oduglig Äkennark, dels 
an nan lätt Betesrnar/1 betuuxen med enebuslwr samt något sidländ. " Nled något idländ avses här att marken är lite 
fuktig och vi får oclm'l. en u.ptJgijt om atl man öve1givil åkmnaik i omrädet. 

Den övre detaljbilden visar området laing Vasselbotorpet som ligge1· i norra delen av byn och gränsar mot allmän
ningen. Här har lantmätaren karterat en farhistorisk grav, benämnd ättehög på kartan och han har ock å på kartan 
be. krivit karaktären på de olika gränsrösena. På den nedre detaljbilden visas bebyggelsen vid vyn och man kan se att 
den är reglerad samt all det norr ut finns el/ antal hus sorn är barkstugor samt  eU soldatlms. Man kan också lägga 
märke till att åkrarna har lite olika haraktä1: I öste1· är de mer utdikade medan de i väs ler Jörefall.er innehålla mer 
odlingsrösen. Källa: LSA B6-5:l ,  1 735. 
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mätare som i flera fall redovisar utredningar 
av stort bebyggelsehistoriskl värde och jag 
redovisar nedan ett fall från Vämlige by i Estuna socken i Uppland. Mårten Rivell hade Nyköping som statio
neringsort 1720-58. Hans kartor lyfter sig 
inte över mängden i övrigt genom sina tek
niska kvaliteter. I stället visar det sig att Rivell 
i det storgodsrika Sörmland genomför en 
rad tidiga radikala skiften av stor- eller en
skiftestyp. Dessa omläggningar inleds redan på 1730-talet och den reformsträvan som 
normalt föräras Jacob Faggot har i själva ver
ket sin föregångare i Rivell. Jag redovisar ett 
av de exempel på tidiga skiftesomläggningar 
som jag stött på i Sörmland. 

Till sist min verklige favorit, Olof Gerdes, 
verksam som ordinarie lantmätare i Uppsala län 1738-72. Jag lade tidigt märke till hans omsorger att rätt beskriva förhållanden på 
de platser han besökte genom atL till kartorna foga långa utredningar om hur pro
blem uppståtl som han mötte och vilka 
medel man hade att lösa dem. Faktum är att 
Gerdes karta över byn Barknåre i norra 
Uppland var ett av incitamenten till att ett 
större bebyggelsehistoriskt projekt drogs 
igång under 1 980-alet under medverkan av forskare från såväl Stockholms som Uppsala 
universitet.8 Här nedan redovisar jag en för
rättning som Gerdes inledde i Vappa by i 
Till inge socken utanför Enköping 1759.9 Kartorna som hjälp vid rekonstruktion av byamål 
Vad jag här vill redovisa utgör ett bra exem
pel på hur lantmätarna i 1700-talets Sverige 
kw1de förbereda en förrättning. Det anmärk
ningsvärda är sålunda att Olof Gerdcs inte 
bara behärskar själva kartläggningsarbetet utan är insatt i en hel del kamerala,juridiska och administrativa förhållanden som åter
går på gammal svensk rättstradition - samt 
all han berättar om detta för eftervärlden. I 
exemplet från Vappa by får Gerdes lands
hövdingens uppdrag att utreda en s.k. öreslandstvist i byn. Oklarhet råder nämligen 
om byamålets storlek. Uppgifter ur Kronans 
-; 

jordebok stämmer inte med de faktiska för
håJlandena i åkern (själva solskiftesdelning
en). Inledningsvis skall vi emellertid redo
visa hur problemet med byamålstvisten uppstod. Vid en s.k. ägoavmätning 1740 konstaterar lantmätaren Leffler följande: Vappa by består till föije av Kronans jordebok utav 10  hela mantal och 138 öresland med en bebyggd skatteugord, men efter åborna berättelse skola de tillsammans ej mer innehava än 127 öresland; yarför av samtliga skattläggningsmän i ängen där delningsstenarna åcerfunnos, försök anställdes till utforskande av grannarnas rätta proportion, då det befanns att var och en i det närmaste innehade efter det sista eller uppgivna örestalet, vilket för den skull för tillförlåteligt ansågs. 
När Gerdes kommer till byn 1759 för att på 
landshövdingen Lillienbergs uppdrag un
dersöka öreslandstvisten samlar han bön
derna för att förhöra sig om det överhuvud 
varit någon oklarhet om byamålet eftersom 
uppgifterna i Kronans jordebok inte accepteras av jordägarna. Eftersom storskifte ge
nomförts i byn kunde man inte genom åker
delningarna kontrollera hur relationerna 
mellan grannarna sett ut. Återstod så hus
tomterna som in te påverkats av storskiftes
delningen. Vid komroll av den gamla tomt
indelningen befanns att dessa stämde med 
byamålet som markägarna uppgav och inte 
med det 11 öresland större byamålsLalet som 
Kronans jordebok uppgav. Gerdes inleder då ett resonemang som underlag för sitt 
kommande beslut. Icke sällan, fast ofta, förekommer vid ägodelningar slika olikheter, att nytganderäLten av hemmanens stångfall eller örestal är olika mot jordeböckerna, då jordägarna understundom, låter sig nöja med nytgerättigheten, när den med deras hustomLer, åkrar, äng tegar, och gärdesgårdar överensstämmer, stundom försöker den, vars hemman finns större i jordböckerna atL lageligen det erhålla. 
(vilket alltså medger större markinnehav på grannarnas bekostnad). Gerdes fortsätter: Jag håller oförgripligen före, emedan såväl gamla lagen uti Vl Cap Byggningabalken • 



som den nya uti 1 Cap 3 § samma Balck 
stadgar, att tomt är åker moder, varefter 
alJa ägor delas skola, är tomten ofelbart 
den säkraste jordeboken, så att, då ägornas 
proportion är med tomternas överenstäm
mande, hava de, efte1· den förordning som 
år 1282 skall av konung Magnus, kallad 
Ladulås, vara utgiven blivit lagde, behållit 
sin nyttjanderätt, vilken oemotsägligen är 
den rättaste, och utvisar det säkraste öres
talet, emedan det är just detsamma, vartill 
hemmanen i byn blivit lagde. 

Därefter diskuterar Gärdes o rsaken till den dåliga ko rrespo n densen mellan jo rdebokens uppgifter o ch byamålet som reglerat 
byns åker o ch tomt efter so lskiftets principer. Han pekar på ett par fakto rer bl.a. att 
byamålstalet en gång när det förtecknades i 
jordebo ken måste ha byggt på muntliga 
uppgifter o ch att fel kan ha uppstått i det 
sammanhanget. Vidare tar han upp proble
met med den medeltida kyrkojorden som 
mte skattlades vad beträffar t.ex. sockenky

rko
jord o ch prästgårdar o ch att just detta för
hållande kan ha påverkat problem med 
äkra byamålsuppgifter. Han pekar vidare 

på pro blemet med att uppgifterna i jo rdeböckernas skriftligen ko pierades år efter, 
därvid kan naturligtvis fel o ckså ha uppstått. Till sist tar han upp frågan o m  det opålitliga 
minnet ho s människan kan spela ett spratt, 
,ärskilt o m  byalaget har drabbats av pest el
ler krig så att efterkommande inte fått kor
rekta uppgifter. Alla dessa tillko rtako mman
den kan alltså leda till att byamålet faller i 
rnnhävd o ch att det i ett sådant fall är  tomternas bredd mått och de rås tenar som anger 
denna bredd den säkraste källan för att in
hämta det rätta byamålstalet. Angående 
möjligheten att byinnevånama skulle mani
pulera råstenarna säger han följande: 

Väl är det sant att en vanartig granne nat
tetid, eller uti de skiften som ligger längst 
bort, kan borttaga en eller annan råsten, 
eller ock den till sin grannes förfång flytta; 
men så låter det sig icke gärna göras när
mare byn, varest åkerfladerna äro uti dag
ligt åskådande, skulle ock där något sådant 
hända är likväl en snål granne intet i stånd 
att bära bort eller flytta husen, som på 
gårdstomten äro byggde, icke heller för-

länga sina gärdesgårdar i den mån som 
åker och ängsmålen skulle kunna va1·it flyt
tade, emedan, vad husen beu-äffar, icke al
lenast själva omöjligheten, utan grannens 
vägg sådant hindrar, och i gärdesgårdarna, 
skulle det bli dubbla gärdesgårdar, på det 
förlängda stycket, vilket så mycket mindre 
kunde tålas som var och en, har vadt mån 
om sitt. I anseende av detta har jag alltid 
varit av den tanken, att då tomten1a, åker
målen eller ängstegarna nännast byn, samt 
gärdesgårdarna stämma överens uti en och 
samma proportion, bör utslaget vara hem
manens rätt och av ålder tillagda öretal i 
den byn. 

Denna långa o ch för o ss nutidsmänniskor 
kanske lite naiva plädering fortsätter från 
Gerdes sida med frågan o m  hur Kro nans 
jordebok kunnat innehålla felaktiga uppgif
ter. Bl.a. pekar han på effekterna av refor
mationen o ch godsindragningar till kro nan. 
Utredningen visar emellertid hur man såg 
på registreringen av markinnehavet i det förindusu-iella samhället samt hur man som 
lantmätare ägde att geno mföra ko ntroll och 
korrigeringar. Att utläggningen av tomt o ch 
åker spelade en avgörande roll vid denna 
kontroll är också helt uppenbart. Exemplet 
från Vappa är också belysande när det gäller 
det tidiga 1700-talets karteringar, o fta med 
vidhängande no ggranna beskrivningar. Kartorna som underlag för bebyggelsehistoriska rekonstruktioner 
Ett exempel som klarlägger den äldre be
byggelseu tveckli ngen finner vi i Estuna 
so cken dit Jaco b Braun beger sig i sina yngre 
dar, 1707, för att reda ut en tvist mellan tre 
byalag där en av byarna gjo rde anspråk på 
mark i den andra, något som den tredje helt 
avvisar. 10 Brauns utredning påminner o m  
Gerdes o van till sin tekniska karaktär (själva 
tillvägagångssättet). Utredningen som lig
ger till grund för det senare ställningstagan
det från Brauns sida medför emellertid in
tressanta inblickar i den äldre bebyggelse
utvecklingen på platsen. 

Byn Tarv gör sålunda anspråk på jord i en 
av de f.d. Merlingebyarna, vilket alltså till-
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baka visas av bönderna i Väm ! inge , ·om i real i teten äger marken i hela Merl i ng efte r en bebyggelsesamman l agn i ng m l lan de  två bebyggelseenheterna under namnet  Merl i nge .  Vemlingebönderna anför: 
. . .  och vad Vämlinge kunna t  hava efter 
hand intygat om mi nna kan " har Tarv 
ingen jord i Merl inge varför " ådan Tan1s 
i n kräktning och ägors u tnyttjande i n te 
vi dare t i l låta ku nna - em dan kron ans  
äldstajodeböcker Tarv inga ut jordar e l ler 
öretal i Merling byarna (egent l igen två en
samgårdar) tillägger. Jacob Braun låter s ig eme l l e rt id i n te nöj a  med  detta utan även han genomför e n  u tredn ing och ett reson mang för att fö r öka reda ut förhål landena - ti l l  tor gl ädje  för elen om är intre serad av att få en  rekonstru ktion av själva bebyggel u t:ve kl ingen på plat en.  Braun anför: "Väml ing  by be-tår av trenne sammanlagde bo !  täd r av särdeles skiljemärke var emellan, varav Väml i nge är 1 8  öresland. orr I l  r Ö ter Merl ingebyn är 6 2/3 öresland och Väste r Merl i ngbyn 1 6  öresland, vi lka nu t i l l  ammans av tre he la skattehemman består, dock särdeles 
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V. M E R L I N G E  

Å r g .  1 , Å r g .  2 
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W E M B L I NGE 

Årgång I 

skiftning hemman n em l ian i var bolstad . "  Vi får a l l t  å upply n ing n att Vemlinge ursprungligen bestått  av åtm in  tone tre ensamgårdar med rågångar s insemellan . Av Brauns karta framgår åväl att rågångarna hemmanen emellan om byggnadernas tidigare belägenhet har kunnat  lokaliseras , något som för övrigt tyrk av fornlämningarna på plat en .  I den .k .  Byängen låg tidigare Västra Merl inge och l an tmätaren noterar också: "uti vi l k  n äng Merlingebyn i forna tider stått haver, där melera efter hus, och källrar med brunnar  ä n n u  finnas" . Så är faktiskt fallet  ännu len na dag (figur 3 ) . Genom in utr  dn ing låter oss Braun få en inblick i det bebygg lsehistoriska förloppet, även om han al l  inte har sådana intentioner. Han är rn ra i n tr erad av hur åkerlandskapet är uppbyggt för tillfället  och gör därför en förteckn i ng  över ägo innehavet i åker för respekt ive gård i Vämlinge (alltså Vämlinge 1 707 om i n k luderade de båda Merl ingegårdarna) . Det ursprungliga Vämlinge sägs bestå av 1 öresland om sammanlagt 60 tun n l ancl  öppen j ord , dock med krafti g obalans m l i an  årgångarna, nämli-
VÄM L I N G E  
Estuno socken 
Stockho l m s  lön 

År 1707 
A 2, - Jo : 1  

9 

- - - -- Bygräns 

. ' 

Figur 3. Karta över Väm
linge i Estima socken i 

tocklwlms län 1 707. 
Den centralt belägna, 
geometri kl reglerade by
tomten har till lmfJats 
genom inflyttning av två 
gårdar till Viimlin ges tomt 
- de tillkommande gårdar
'IW hette Norm och Västra 
Merlinge. De tre gårdarna 
fick sedan det gemensam
ma namnet Vämlinge. 
Genom denna pmcess ska
pades två lil1Slora åke1° 

gärden (tvåsäde) om de 
tre gårdarna delade sins
emellan efter sammanflytt
ningen. Källa: LSA A24-
30:1, 1 707 (Sponvng 
1 985, . 93). 
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gen 40 + 24 tunnland för respektive årgång 
cdsäde) .  Väs ta Merlinge var nästan lika ,wr, eller 1 6  öresland, fördelade på endast 

21 tunnland åker. I det sammanhanget näm
ner Braun att "åkern som samma by (V. Merlinge) hört är i Wämlinge ena årväg (gärde 
1 tvåsädesrytmen) instängd". 

Dessa båda uppgifter om Västa Merlinge 
t\der på att byn tidigare legat i ensäde. Så 
gjorde sannolikt också orra Merlinge. 
E tunabygden har ett öppet odliQ.gslandskap, vilket delvis beror på förekomsten av 
lucker moränlera. Gården Vämlinge hade 
expanderat ut över sina marker och "låst in" 
de båda Merlingegårdarna i ett läge som 
inte tillät expansion av odlingen, t. ex. vid 
t\·åsädets införande. Inte heller Vämlinge kunde uppvisa ett idealförhållande för två
,ädesdrift eftersom man hade en betydande 
obalans i roteringssystemet. Vad som ligger 
nära till hands är således att man genomfört en ganska radikal omfördelning av bebyg
gelsebilden så att de tre ensamgårdarna flyt
tats till Vämlige gårds tomt och att man delat 
odlingsmarken i två lika delar - alltså i ba
lans - något som kartan redovisar genom att \'ämlinge 1707 bestod av tre (sammanslag
na) gårdar som delade på två ungefär lik-
tora gärden. 

Sedan Braun rett ut ägostrukturen på ett 
för honom acceptabelt sätt konstaterar han att de ägoanspråk som Ta1-v haft inte kan till
mötesgås. Indirekt ger han oss en lektion i 
bebyggelsehistoria genom denna noggranna och sinnrika genomgång, som bygger på 
å,·äl teoretisk kunskap som erfarenhet från 

praktiskt arbete. Exemplet visar hur man 
kunde gå till väga för att tidigt (sannolikt 
medeltid) utveckla jordbruksdriften samt 
,ilka konsekvenser detta fick för själva be
byggelsebilden. 

Hur kartorna redovisar 
ekonomisk och teknisk 
utveckling i agrarsamhället 
Den tredje och sista lantmätaren jag vill kommentera i sammanhanget är Mårten 
Rivell. Han ritar inte så vackra kartor som 

Gerdes eller Braun men det finns ett annat 
drag man fäster sig vid i hans kartor. Redan 
under 1730-talet uppträder en rad kartor 
signerade Rivell, som uppvisar ytterst radi
kala skiftesförslag. Detta framträder tydligt 
på renovationerna där man färgat de olika 
ägo blocken i olika färger. Det gamla solskif
tesmönstret är helt utplånat och gårdarna i 
de byar det är fråga om har istället fått stora, sammanhängande skiften - gärna i två block 
eftersom tvåsädet fortfarande var förhärs
kande. 

De flesta skiften av denna typ - de går i 
registret under den neutrala beteckningen 
ägodelning, eller örtuga delning - förekom
mer främst i Sörmlands län men de uppträ
der också på andra håll i Mälarområdet. 
Flera av dessa kartläggningar har alltså 
Mårten Rivell till upphovsman och jag kan 
finna två orsaker till att just Sörmland har 
tidiga förekomster av dessa radikala skiftes
omläggningar. För det första är landskapet 
helt frälsedominerat - det föreligger enkla 
beslutsprocesser i dessa fall. För det andra 
är Sörmlands byar små och lätta att omskifta 
radikalt. 

Ett av de mest radikala tidiga skiften jag 
påträffat från tiden före storskiftesförord
ningarna 1 749 och 1757 återfinns i Lunda 
by i Västra Vingåkers socken (figur 4) . 1 1 Byn 
bestod av fyra hemman, två skatte- och två 
frälsegårdar. Rivells skifte inleddes redan 
1737 och syftet sägs vara att förbättra häv
den som byn tidigare haft i fyra åkergärden, 
men nu "överenskommit att för fredligare 
och bättre hävd låta awittra sig från varand
ra". Det framgår således av protokollet att 
syftet ävenledes var att undvika su-idigheter 
grannarna emellan. Bönderna upplevde 
nämligen ofta de hinder och besvärligheter 
som det äldre tegskiflet innebar. Bytvånget, 
som man kallade det, ledde till förtretlig
heter och en tungrodd drift av kulturmar
ken som man vara beredd att avskaffa. Sär
skilt anmärkningsvärt är att Rusthållet bara 
fick ett ägoblock i åkern enligt Rivells för
slag. Medan övriga gårdar fick två ägoblock 
vardera. Här är man uppenbarligen på väg 
att frångå det hävdvunna roteringssytemet 
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enl igt tvåsädets pri ncip .  Den äldre gärdes
indeln i ngen upphörde  att ex i Lera i och 
med skiftet, vi l ket var något myck t ovanligt 
för tiden i fråga. 

Vi möter all tså ett dynami kt kede i jord
brukets utveckl ing. öderman l and  har an
setts som ett område med sen acceptans av 
de nya skiftesid , rna 1 2 men mina undersök
n ingar visar a t t  så in te är fal le t .  Här inleds 
en reformering av det  gamla tegsys temet 
innan dessa frågor di  kutera · i Sverig s rik -
dag och inom lärda sä l l  kap ,  b l . a .  Veten
skapsakademien .  Varifrån infl uensen kom
mer i de a fal l  är inte klar lagL men man kan 
ana att to rjordägarna i örmland har haft 
information om aken t idigt och att l an t
mätaren i detta fall haft kraften att frigöra 
sig från föreskrifterna i 1 734 år venska lag. 

� Söder-g å r d e n  

� Frö l n g Ö r d t n  
D R u �l h Ö l l e t  
D 8 0 n d e- 9 Cl r d e n  82 l 

100  

Jordbruksnäringen var på väg mot en bryt
ningstid som edermera kul le innebära by
samhällets und rgång med ltjälp av lagfästa 
förordningar under senar d J an av 1 700-
talet och det tidiga 1800-tal t .  

Tillbaka till de bebyggelsehistoriska 
frågeställninga:ma 
Till sist vil l  j ag besvara frågorna om inl ed
ningsvis ställdes angåend Mä lardalen byar 
vad avser deras å lder och an l u tn i ng  Li l l  
principerna för g om tri k tomtregl ring 
och solskifte . är det gäll r byarna ålders
status kunde om redan an tytts l antmäteri
kartorna inte ge mycket upply n ingar. Jag 
genomförde en metrologisk analy av en del 
bytomter som egentl igen bara kunde tolkas 
så att det fanns medel tida in lag i �älva tomt-
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L U N DA  
V .  V i n g å k e r s  socken  
Söd e rmon l a nds l ön  
Å r  1737  
C 96 - 90:  1 

300 l.OO m 

Figur 4. Ka:r/a över Lwnda i Västra Vingåkers sochen, Södermanlands län .  Tidig omfördelning av åherjonlen av enshiftestyj;. yftet var at/. undvika rlen tidigare jörelwmmande ägol;landningen av legtyp. Källa LSA C96-90: l, 1 737  ( porrong 1 985, s. 152). ' 



utläggningarna. Flera av de geometriska fi
gurer som tomterna redovisade lät sig rolkas med ett medeltida alnmått om 57 cm. Måttet är känt från andra håll i ösU"a Sverige dels 
när det gäller just tomu·egleringar men ock·å i samband med byggnadsverk. Alnen in
går t.ex. i konstruktionen av de öländska 
medeltidskyrkorna. 13 Vad man alltså kan säga i denna fråga är bara att den bebyggel-
ereglering som genomförts i anslutning till 

medeltidslagarnas intentioner tidigast ägt 
rum under medeltiden. Solskiftet skall i detta sammanhang ses som en innovation 
med stöd av lagtexterna. 14  Personligen tol
kar jag detta fenomen så att östra Sverige 

med angränsande områden under medel
tiden genomgick en radikal omläggning av 
jordbruksmarkens organisation. En viktig 
orsak i detta sammanhang var att förstföds
lorätten kom att dominera arvsgångarna i 
dessa trakter. 

Däremot kan man dra mera långtgående 
slutsatser beträffande syftet med och ge
nomförandet av själva bebyggelsereglering
arna. Som nämnts kartlade jag alla bytomter i Stockholms, Uppsala, Södermanlands samt Västmanlands län. Resultatet framgår av fi
gur 4 och skall tolkas så att fenomenet geo
meu·isk reglering närmast är ett slättbygds
fenomen - d.v.s. reglering har genomförts Figur 5. Karta över geometri.sk/ regelbundna. byar i Mäla.rområdet. Notera hur just dessa. byar koncentreras till områdets slättbygde1: Det är alltså i forsla hand de större bya.ma. som reglerats. Risken alt åkerindel11inga11w i dessa. byar skulle komma i olag var större än i de mindre byama. Bearbetad efter S/1orrong 1985, s. 15 2. 
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inom områden där byalagen bestod av rela
tivt många gårdar. Kartan redovisar en fre
kvent geometrisk reglering runt Uppsala, i 
vissa breda ådalar, t.ex. Tämnarån, slätterna 
mellan Enköping och Sala samt norr om 
Mälarstranden i Västmanland. Också Rekar
ne  bygden i Södermanland samt Närkes
slätten har jämförelsevis många bebyggelse
regleringar. Östra och norra Uppland, med 
undantag förjust trakterna kring Erken - se 
ovan exemplet Vämlinge, samt Söderman
land i övrigt företer få geometriskt reglerade 
inslag i bebyggelsebilden före de stora land
reformernas tid. Det går t.o.m. statistiskt att 
visa ett starkt samband mellan just bebyggel
sestorlek och reglering. 1 5  Detta skall i sin tur 
enligt min mening tolkas så att den geomet
riska utläggningen av bytomt och gårdar 
tillgrips vid behov.Ju fler som är inblandade 
i jordbruksdriften,ju större är risken att nå
got går galet. Det instrument man då hade 
att tillgripa var just reglering enligt lagens 
bokstav för att klara ut problemet. Gerdes 
besök i \Tappa by, som beskrevs ovan, är ett 
utmärkt exempel på detta. 

Avrundning 
När det gäller att dra slutsatser kring frågan 
om de äldre lantmäterikartorna som källa 
för bebyggelsehistorisk forskning vill jag 
mena att de har ett högt källvärde. Lant
mätaren måste uppenbarligen ha befunnit 
sig på platsen, nästan alltid för att angripa 
ett problem vare sig detta handlade om stri
digheter grannarna emellan eller gällde in
förande av nya skiftesreformer med åtföl
jande besvärligheter vid omfördelningen av 
marken. Ofta åtföljs därför kartan av en ut
redning samt ett "dag för dag" protokoll. 
Jag har därvidlag särskilt framhållit det tidi
ga 1 700-talets kartor som informativa. Jag 
tror att skälet härtill var att lantmäteriet un
der just denna tid sökte sina former varvid 
lantmätarna, visserligen följde sin instruk
t ioner, men att man också "prövade sig 
fram" för att lösa de problem man ställdes 
inför. 
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KAPITEL 6 

Några aspekter på informations
innehållet i äldre storskaliga 
Ian tmäterikartor 
Orjan Kardell 

En modern småskalig karta, mindre än skala 
1: 10  000, har som regel i förs La hand ett geo
grafiskt-topografiskt syfte, att fungera som 
referenskarta. Kartan återger ett till ytan av-evärt förminskat landskapsavsn itL Med 1-uälp av kartan skall man kunna orientera sig i terrängen samtidigt som all information på 
kartan är standardiserad med hjälp av olika 
ymboler. Vidare ingår den småskaliga kar-

tan som regel i en större enhetligt utgivning där åtminstone hela eller delar av län har 
karterats på samma sätt, med samma metoder och detta har dessutom skett vid samma 
ungefärliga tidpunkt. Dessutom finns det 
enskilda kartbladet med som en del av en 
�törre helhet - Rikets nät. Rent praktiskt be
tyder detta att kartbladcts hörn är mycket 
noggrant bestämda till sin position på jor
dens yta. 

Ovanstående stycke tror jag kan vara en ganska god bild av vad gemene man tänker 
på när ordet karta nämns - ett enhetligt utformat pappersark vilket används att orien
tera efter. Denna bild får också utgöra den 
motpol mot vilken de storskaliga äldre lant
mäterikartorna skall ställas emot. 

För att uttrycka sig litet tillspetsat uppfyller en äldre storskalig karta ingen av ovan-

stående egenskaper. Skalan är en annan, 
1 : 1 000- 1 :8 000, ett avsevärt mindre mark
område är avkarterat på ett förhållandevis 
avsevärt mycket större pappersark. Den to
pografiska informationen är minimal; nivå
skillnader redovisas sällan på ett adekvat 
sätt. De antyds i bästa fall. Inforrnationsin
nehållet är bitvis standardiserat - symboler 
och olika färgkombinationer används - men 
till varje karta hör också en mer eller mindre 
utförlig textbeskrivning. Den senare är en 
oundgänglig del av själva kartan och som i 
sig bär en hel del av den information som 
hör till själva kartbilclen. Kartan är vidare 
inte anpassad efter Rikets nät utan efter den 
avkarterade byns geometriska figur i ter
rängen. Av kartakten - karta plus textbeskriv
ning - framgår vilket län, härad och socken 
den avkarterade byn tillhör. Även namn på angränsande jord registerenheter är upp
tagna på själva kartbilden. Kartans syfte kan 
närmast beskrivas som kameralt snarare än 
geografiskt-topografiskt. Vidare har Lant
mäteriets arbete med den storskaliga kart
läggningen aldrig fått eller i vart fall föijt en 
geografisk heltäckande arbetsprincip. Be
stämda objekt har avkarterats snarare än geometriskt regelbundna landskapsavsnitt. 
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Bakgrund Jag har hitintills framfört en rad påståen
den. I det följande kommer jag att försöka förklara dessa utifrån min samlade erfaren
het av storskaliga äldre kartor och där ge 
min personliga tolkning. I detta kommer 
det bli nödvändigt att ta upp en del förhål
landen vilka inte berör själva kartorna utan 
snarast den tid och de förutsättningar som 
legat till grund för deras tillkomst. Vidare 
kommerjag bitvis i detalj att beröra informationsinnehållet och hur det har skiftat från 
en tid till en annan. Detta med utgångspunkt 
i mitt eget forskningsarbete samt utifrån de 
insikter jag fått som anställd på Lanunäteriets forsk.ningsarkiv i Gävle. 1 Vidare betyder 
detta att det jag skriver gäller för de kartak
ter som finns på forskningsarkivet i Gävle. Det förhåller sig delvis något annorlunda med de kartakter som finns ute i landet på 
de enskilda lantmäterimyndigheterna. De 
största skillnaderna är att de geometriska 
jordeböckerna endast finns i Gävle samt att 
alla kartakter på Forskningsarkivet utgörs av 
s.k. renovationer, det vill säga kopior av kartor 
vilka rutinmässigt under tidens gång blivit 
insända från lantmäterikontoren ute i landet. 

Delar av de aspekter jag kommer att fram
föra har redan publicerats och gjorts till
gängliga för en bredare allmänhet. Jag tän
ker främst på Clas Tollins Ättebac/wr och ödegärden ( 199 1 )  samt 1 iklas Cserhalmis Fårad mark ( 1997) samt band 1 av Sveriges 1ationalat1as, Sveriges llartor ( 1 990) . 

Efter tillkomsttid och syftet med karte
ringen går det att urskilja ett antal under
grupper inom den stora massan av kartor 
vilka lyder under samlingsbegreppet äldre 
storskaliga lantmäterikartor.2 Allra äldst är 
de så kallade geometriska jordeböckerna. Dessa 
kan i sin tur delas upp i äldre geometriska jordeböcker samt yngre sådana. De förstnämnda 
har tillkomsttid ca 1630-50 och de senare är ifrån perioden 1681 -1700. Därnäst i tiden 
följer geometriska avmätn ingar, från 1690-t.alets sista år fram till dess au karteringarna 
bö1jar styras av storskiftesstadgan 1757 
( 17-19) .  Nästajordskiftesstadga som kom att 
88 

påverka lantmäteriets arbete var enskiftes
stadgan 1807 ( 1803) samt den därpå följan
de stadgan om laga skifte 1827. Den sist
nämnda gällde i princip oförändrad fram 
till 1926 men upphörde definitivt 1972.3 

Av karunaterialets indelning i undergrup
per anar man att denna har sin grund i hu
vudsakligen administrativa beslut som i sin 
tur haft betydelse för Lantmäteriets verk
samhet. För äldre geometriska jordeböcker 
finns sambandet att söka i själva fundationsdokumentet för Lantmäteriet från 1628. I 
denna kungliga order får Lantmäteriet i 
uppgift att avmäta alla Sveriges byar och går
dar med hjälp av en så kallad geometrisk 
metod.4 För yngre geometriska jordeböcker 
samt geomeuiska avmätningar står orsakssam
bandet att söka i den uppsjö av jordbyten, 
försäljningar och köp samt ansökningar om 
skattesänkningar, formedlingar, vilka blev re
sultatet av Karl Xl:s Stora reduktion år 168 1 .  
För d e  i tiden följande undergrupperna är 
orsakssambandet väldigt tydligt. De olika 
skiftesstadgorna har fått namnge respektive 
undergrupp: storskiftes-, enskiftes- samt laga 
skifteskartor. 

Från första början har statens intresse 
och därmed Lantmäteriets intresse huvudsakligen utgått ifrån den administrativa indel
ningen av landet. Grunderna i detta system 
är Gustav Vasas jordeböcker från 1 540-talet 
och de i dem förekommande kamerala hem
manen.5 Dessa hemman kunde antingen 
förekomma som enstaka eller ligga tillsam
mans i en by. Det kamerala hemmanet var i 
sin tur grundenhetcn i det rådande skattesystemet. Skatt utgick nämligen huvudsak
ligen utifrån en kombination av jordinne
havets areal och produktionsförmåga. Gustav 
Vasas grundide var att ett kameralt hemman 
skulle ha sådan storlek och ge en sådan av
kastning att en famiij skulle kunna försörja 
sig och samtidigt uthålligt kunna betala sina 
skatter. Därmed fick det ka.n1erala hemmanet 
vare sig vara för litet eller för stort. Det sist
nämnda då Gustav inte ansåg att en bonde 
skulle ha en arrendator på delar av sittjord
innehav. I och med attjordeböckerna upp
rättades låstes hemmanens storlek adminis-
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trativt sett o ch landets bestånd av gårdar ut
trycktes i ett visst antal kamerala hemman 
,iJka var i stort sett ko nstanta över tiden för
utsatt att ingen nykolo nisatio n skedde, åt
minstone fram till 1600-talets slut, det vill 
äga att staten uppfattade dessa som skatte

enheter o avsett hur många familjer so m i 
,·erkligheten bodde o ch brukade hemma
net.6 

För att ytterligare krångla till den verklig
hel som Lantmäteriet blev satt att avkartera måste man även ta med ytterligare två fakto
rer i beräkningarna. Den existerande indel
ningen av kamerala hemman särredovisade 
o lika typer av jord med o lika juridiska förut
sättningar för innehav, nyttjande o ch bru
kande; så kallade jordnaturer. Jordnaturerna 
Yar: skatte-, kro no - o ch frälsejord. Skattejo rd mo tsvaras av vad vi idag skulle kalla privat
ägd mark. Ägaren, skattebonden, betalade 
skatt, ränta, till staten utifrån sitt jordinne
hav. Kro nojorden var statens jord vilken 
brukades av arrendato rer, landbor, vilka be
talade arrende, avrad, till Kronan. Frälsejo r
den innehades av en adelsperso n o ch var tiU 
tor del skattebefriad; åtminsto ne vad gällde grundskatterna. Adelspersonen hade so m regel en landbo vilken betalade avrad till 

jo rdägaren för sin nyttjanderätt. Den adlige 
jo rdägaren brukade även självständigt delar 
av sittjo rdinnehav. Delar av dettajordinne
hav kunde han/hon efter ansökan hos Kung
lig Majestät/Kammarkollegium få säterifor 
klamt. Detta innebar kort o ch gott att jorden o ch avkastningen från denna var i princip 
helt skattebefriad, både från grundskatter 
amt tillfälliga extraskatter, så kallade broill

ningar. Mo tprestatio nen var att adelsperso 
nen skulle tillse att säteriet var "herreligt" 
bebyggt med ståndsmässiga byggnader samt 
att vederbörande skulle vara "skriven där", 
för att använda modernt språkbruk. 

Faktor nummer två som krånglade till 
\'erkligheten för lantmätaren var att de flesta 
kamerala hemman o avsettjordnatur låg pla
cerade inom byar o ch nyttjades/brukades 
inom ramen för någo t som kallas bytvång.7 

Det innebar all hemmanen/gårdarna låg 
samlade med sin bebyggelse på en bytomt 

o ch att man genom innehav eller nyttjande
rätt till ett visst hemman i byn hade del i byns gemensamma resurser. Dessa senare 
besLOd av inägomark o ch utmark. Inägo marken konstitueras av markslagen tomt, åker 
o ch äng. Åkern låg so m regel samlad i ett 
eller flera gemensamma åkergärden i vilka 
byns alla gårdar hade andel i, tegskifte. Likaså 
hade man andel i byns gemensamma ängs
marker. I båda fallen var gårdens/hemma
nets storlek avgörande för hur stor respek
tive andel var. På utmarken, som juridiskt 
sett var en byallmänning, hade varje hem
man i byn -inga andra - rätt att till husbehov 
ta för sig av de nyttigheter som där fanns; i 
första hand mulbete, vedbrand, stängselvirke 
samt byggnadstimmer. Även här var gårdens/hemmanets sto rlek, andel i byn, av
görande för sto rleken av detta husbehov.8 

Ytterligare en mycket distinkt ski lin ad 
mellan inägo - o ch utmark var att man so m 
regel på inägomarken kunde peka ut, fysiskt 
sett, vilka parceller av respektive åkergärde 
som tillhörde en specifik gård. Mo tSvarande 
kunde ej utföras på den andel av nyttigheter 
som fanns belägna på utmarken. Inägo marken var i regel skild från utmarken av en gemensamt underhållen hägnad, 
en gärdesgård. Bytvånget innebar au den 
enskilde brukaren som regel inte kunde 
vidta några åtgärder på inägo marken utan 
att de andra medlemmarna i byalaget var 
överens o m  att så skulle ske o ch att denna 
åtgärd vidare skulle ske samtidigt i hela byn. 
Således har en by, i tiden före det laga skif
tet, mycket adekvat liknats vid dagens bo
stadsrättSföreningar o ch deras förvaltnings
former. Man äger förvisso sin bostad. Ägan
det innebär att ägaren har en hel del rättigheter men o ckså en hel del skyldigheter 
gentemo t de andra medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Förutom rådande lagstift
ning anges ramarna för nytgande/brukan
de av vad medlemmarna kommer överens 
o m  på sina möten. Fram till o ch med laga 
skifte innebar detta att byalaget var den in
stans vilken ko ntro llerade verksamheten i 
en by o ch därmed kan sägas perso nifiera bytvånget. 
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Kamerala hemman, deras koppling till skattesystemet, jordnaLurer samt bytvånget 
utgör den administrativa och fysiska ram 
inom vilket lantmäteriet var satt att arbeta. Verksamheten var dikterad av ett statligt, ka
meralt, intresse att få god information om 
enskilda objekt i landet. God information 
kunde i det här fallet användas till att värde
ra enskilda hemmans produkLionsförmåga i 
en by. Denna information skulle vara bättre 
än del hemmantal som skatteuppbörden 
dittills haft som en siffra i Kronans jordebok. 
Jordebokens hemmantal kan kanske förenk
lat sägas moLSvara dagens skattsedel vilken 
anger den kolumn i skattetabellen efter vil
ken en enskild persons lön skall beskattas. 
Väl au märka höll sig det kamerala intresset 
till det antal hemman som byn så atL säga var uppbördsmässigt uppdelad i och inte det 
antal gårdsbruk/hushåll som befolkade ett och samma hemman. Således skulle det jag 
kallaL god information avspegla sig i kartan 
samt kommenteras i Lextbeskrivningen till 
kartan. Särskilt de nyttigheter som inte all
deles enkelt kunde utritas som en geometrisk figur och kompletteras med hjälp av 
något passande avkastningsmått. 

Huruvida den förbä ttrade informationen 
verkligen kom till användning i uppbörds
sammanhang låter jag däremot vara osagt. 
Det viktiga är att konstatera att möjligheten 
fanns att använda kartakten på detta sätt. 
Info1mationen finns där. Att detta var en av grund tankarna vid Lantmäteiiets formeran
de kanske kan göras troligt av att Lantmäte-
1-iet delade lokaler med Räntekammaren på 
slottet Tre Kronor från första bö1jan. Ett 
ytterligare argument kan vara att lantmäterikontoren länsvis fick agera remissinstans 
vid utformandet av de så kallade slwttläggningsmetoder som fastställdes för de enskilda 
länen under perioden 1671-1725.9 

är  det blir aktuellL för lanLmätarna att 
utifrån skiftesstadgorna förrätta jordskiften 
bibehålls fixeringen vid dels det an tal kame
rala hemman som finns i byn, dels vid vad 
jag kanske litet slarvigt kallat god informa
tion. Den senare, kan kallas för de enskilda markslagens godhet och produktionsför-
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måga, bonitet, och omvandlas ofta i Lextbe
skrivningarna till eLL bråktal. 

Detta bråktal utgjorde skiftesförrätLning
ens kärna då det var nödvändigt atL ta hänsyn 
till boniteten när bynsjordinnehav skulle 
omarronderas på ett - setL med stadgornas 
ögon - rättvist sätt. Den ledande principen 
för alla skiftesstadgor har nämligen varit att 
det enskilda hemmanets produktionspoten
tial före skiftet skall vara oförändrad efter 
skiftet. Den enda möjliga vägen som låg öp
pen var att kompensera sämre jord med en större areal av densamma. Hemmanens an
del av byn elJer skattetal utgjorde vidare den 
delningsgrund vilken byn skiftades efter. 

Enligt mitt förmenande - sett ur en natur
vetenskaplig synvinkel - är det huvudsak
ligen samma bedömning av produktionsförmåga och godhet som lanm1ätaren har varit 
tvungen att utföra alldeles oavsett om det 
rör sig om en geometrisk jordebokskarta 
från 1630-talet eller en laga skifteskarta från 
mitten av 1800-talet. Det är endast sättet atL 
uttrycka boniteten på som får olika utseen
de beroende på vilken tid och vilket syfte 
som ligger bakom själva lantmäLeriförrätt
ningen. Det bakomliggande syftet styr informationsinnehållet 
Ovanstående rubrik kan tyckas märklig efter
som jag i föregående stycke bestämt hävdar att Lantmäteriets produktion av storskaliga 
äldre kartor bygger på en boniteringsprin
cip som faller tillbaka på ett kameralt statligt 
intresse. Det är denna princip och detta in
tresse som kan sägas vara gemensamt sam
manhållande för alla storskaliga äldre lant
mäterikartor. Den slutgiltiga utformningen 
av en enskild kartakt och var i akten en viss 
typ av information står att finna avgörs däremot av syftet. Syftet påverkar också väsentli
gen den kringinfonnation vilken den enskilda 
kartakten innehåller utöver själva boniter
ingen. 

Redan från allra första början utformades 
olika insu-uktioner för lantmätarna att arbeta 
efter. Dessa reglerade sättet att mäta, vad 
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om verkligen skulle ritas ut på kartan, sym
boler och färger som användes, vilka uppgifter som skulle stå med i textbeskrivningen 
-amt hur omfattande dessa skulle vara. Skif
te stadgorna är normerande i sig, ur en ju
ridisk synvinkel samtidigt som de åtföljdes 
ay detaljerade rittekniska instruktioner. 
Lantmäteriet framställde i de flesta fall mo
dellkartor vilka kopierades centralt och dis
tribuerades tilJ de enskilda lantmäterikonto
ren ute i länen tilJ efterföljelse. Trots detta skiljer sig kartakter från sam
ma tid men från olika län åt. Det beror nan1rligtvis mycket på att varje karta är unik då 
den är handritad. Viktigare är dock att olika lantmäteri konLOr - trots centrala direktiv av 
normerande karaktär - arbetade utifrån en 
lokal regionalt förankrad praxis. Detta då 

verige rent kultur- och näringsgeografiskt ,;kiljer sig åt. Jordbrukets produktionsförut
sättningar var olika - då som nu - och där
med också arealerna som var nödvändiga i 
en bys försörjning, både till ytan samt för 
den inbördes fördelningen mellan åker, äng och uunark. En anpassning av de centrala 
direktiven blev därmed nödvändig i det praktiska arbeteL. 10 

Syftet med lantmäteriförrättningen gör 
också att man inte kan behandla den en-
kilda kartakten som ett flygfotografi i den 

bemärkelsen att alla delar av kartan har 
samma detaljupplösning eller är avkartera
de med samma noggrannhet eller på ett konsekvent sätt. Lantmätarna har från för-
ta början styrts av den information som var 

nödvändig för förrättningens genomföran
de. Därmed har olika markslag karterats 
olika noggrant. I detta har inägomark alltid 
- generellt sett - ett försteg framför utmark. 
:\.\'en så har rågången - gränsen mot angräns
ande byar - hanterats noggrant tillsammans 
med bytomten. Prio1itetsordningen kan där
med sägas vara påverkad av jwidiska och därnäst kamerala hänsyn vilka styrt detaljerings
grad och noggrannhet på informationsinne
hållet i enskilda punkter på kartan. 

För skifteskartor tillstöter ytterligare en 
dimension. Kartan bär information i två 
tidsskikt. Den visar dels hur det förhöll sig i 

byn vid tidpunkten för skiftesförrättningen.1 1 Dels bär den information om hur själva 
skiftet kommer att utfalla - hur byn delas upp - med hänsyn till den omarrondering 
samt de nya ägoförhållanden som är resulta
tet av själva skiftesförrättningen. Båda tidsskikten finns represemerade på ett och sam
ma pappersark samtidigt. J de fall informa
tionen rent fysiskt konvergerar och krockar 
på samma punkt i kartan har information 
om skiftets utfall alltid företräde. 

Något om informationsinne
hållet i respektive undergrupp Äldre geometriska jordeböcker 
Detta är som tidigare nämnts den äldsta ty
pen av kartor, 1630-50. Kartorna är som re-

, gel utförda i skalorna 1:1 000, 1 :3 333 eller 
1:5 000. Trots att det i 1 628 års uppdrag för Lantmäteriet låg att upprätta kartor över 
alla Sveriges gårdar och byar är långt ifrån 
alla gårdar och byar företrädda av en sådan karta. Lantmätarna har arbetat sig igenom 
enskilda härader inom länen de var satta att 
arbeta i. Inom häradet är huvudsakligen skatte- och kronohemman avkarlerade, 
socken för socken och enhet för enhet. Fräl
se hemman togs med i den mån de låg inom 
en by med blandade jordnaturer. 

Själva kartan tar endast upp inägomarken 
där markslagen åker och äng särredovisas 
till sin utbredning och förekomst. Vidare 
framgår bytomtens läge samt bebyggelsen 
på denna. Bebyggelsen återges med en hus
symbol per kameralt hemman. Symbolen 
representerar i s in  tur all bebyggelse på tomten som hör till hemmanet. Rågångar 
mot angränsande enheters inägomark är 
som regel utritade. Utmarken lämnas helt därhän. I de fall vretar, mindre inhägnade (särhägnade) åkerstycken, tagits in av ut
marken är dessa utritade medan den om
givande utmarken lämnas helt "vit". 

Till kartan, ofta på samma ark som själva 
kartbilden är utförd på, hör en textbeskrivning. I denna, som rubriceras NotarumExpli
catio, anges hur många kamerala hemman 
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den avkarterade byn består av, de  s jord
natur/ er plus hemmantalet . Här framgår 
också varje hemmans åkerareal amt byns 
totala åkerareal uttryckt i an tal tunnor ut
säde . Vidare anges hur  många la hö som 
ängen avkastar. 

Den okarterade utmark n beskrivs också i 
Notarum Explicatio i korta ordalag, lillgång 
och kvalitet på m ulbete ,  t il lgång eller av
saknad av ved ,  stängsel- o h tim m e rskog. 
Fiskevatten, kvarnar m .m .  brukar ock � kom
menteras. Äger byn rätt til l hö ller l iknande 
i någon annan by får man r da på det ta .  
Ävenså om hela byn el ler någol av hemma
nen har ett så kallat ur.fjäll i någon annan bys 
åker- eller ängsgärde .  Vad m r gel i n te 
kommenteras är namn på brukare/ägare ti l l  
hemmanen eller utmarken areal . 

Yngre geometriska jo rdebokskartor och 
geometriska avrnätningar 
Det är ingen större kil l nad på i nformations
innehållet i dessa två karttyp r. Det om skil
j er är främst det  faktum all de yngre geo-

A a 
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metriska jordebok kartorna är inbundna i 
liggare medan de geome tri ka avmätning
arna utgör a tön-e amman.fogade papper -
ark som i sig utgör egna kartakter. 

I denna grupp kartor är al l a jordnaturer 
representerad . Detta då delar av kartpro
duktionen hade som yfte att  kon u·ollera 
bland annat  säteriernas exakta avgränsning
ar och därmed omfattn i ngen på den jord 
och de hemman om i ngi k i säteridomä
nen . Syfte t med de enskilda karteri ngarna 
framgår oftast ej dir kt av kartans ru bricer
ing vare sig på själva kartakten eller i Forsk
ningsarkivets register. Ur kartan rubrik fram
går dock ofta t den i n  tan vilken närmast 
givit lan unätaren i uppdrag att verkställa 
karteringen samt datum på denna skrivelse. 
Detta i sin tur gör det  möj l igt att gräva vi
dare i arkiv för den i n  tre erade . De flesta 
kartakter rubriceras i For kn ingsarkivets re
gister enda t om geom tri k avmätning av 
objekt  X alternativt geom trisk delineati on 
av X. 

Figur 1. Ä ldre geometrisk 
jordebok karta över Örsta i 
Marldm socken och Sloch
hotms liin. Kar/bilden redo
visar enda t inägoinarken . 
Byn ö� ta består av elt kame
ralt hemman och alf be
byggelre jJå bytom.len yinbo
liseras av den lilla stug
symbolen. Hägnaderna har 
ritats som stiliserade lw.nk
gärclesgårdar sedda från 
sid an . i ,ägg även mä111e till 
den. fJriclwde rågången mot. 
Snåttsta ägor vilken lö/Jer i 
ängsgärdet till väns/er i 
bilden . Centralt i hartbilden 
syn två ålwgärden avdelade 
med en hägnad. Lägg märke 
till impedimenten i gärdena. 
Källa: L 'A A 9:49, &r 
1637-39. 



Om denna grupp av kartor j ämför med 
föregående undergrupp, äldre geom tri ka 
jordeböck r, fram tår den enare som täm
ligen väl sammanhål len och något ånär kon-
ekven t genomförd inom de härad r och 
ocknar vilka b l iv i t  fö remål för kanering.  

Yngre geometriska jorclebokskartor och geo
me triska avmätn i n gar är i mycket  hög ut
träckning han te rade om enski lda objekt. 
är k i l t  då yngr geometriska jordeböcker 

där kartor från ett  törre an tal härader och 
ocknar kan vara bundna  i en och samma 

l iggare. Inom en och amma socken är färre 

. .  . I ,  . ' 

enheter representerade i form av en  karta 
än jämfört med föregående undergrupp. 

Den törsta skillnaden jämfört med äldre 
geometriska jordeböcker är att utmarken i 
regel är avkarterad i s i n helhet. Byns he l a  
ägoareal framgår samt rågången runt den
samma.  L iktydigt med fö regående gru p p  
represen teras bebyggel e n  i d e  flesta fall av 
små hu. symboler på bytomten . Således går 
det int  att få en uppfattnincr om husens an
tal e l ler utseende från kartbi l den.  Fixering
en v id  an tal jordeboksh mrnan kvarligger 
samt redovi ningen av jordnaturer. I en del 

1 
<..� . .  l , 

Figur 2. Yngre o'/iometri. h 
101debokskarta över Krog ta 
1 l idbo socken och toch
Jw/ms län . Byn bestcir av 
fyra kamerala hemman am
lade på en reglerad bytomt. 
Till 11änster i bild bö1jar 
byns åkermark. Den l'lmna 
he/dra,gna linjen mellan 
h useu och åkerma1Jam är en 
hägnad. Omedelbart t ill 
höger om hussymbolerna gr1r 
, n väg, parallella st reck i 
;. 'ägens längdriktning. Till 
l1öger om vägen bö,jar byns 
utmark sorn far första gångs 
m avkarteras. På titma:rlam 
finns elt antal inltäg,wde 
dkervretar (små clkerstycll-
n) ,  nurnrner 1--4, samt en 

beteshage: "bysens betes
ltagee ". Lä.gg också märke 
lill hur rågången mol Tibble 
<övre högra. hörnet) arnt 
mot gran nbyn (nederst i 
bild) hcvr ritats. Källa: L A 
:l .13:24, år 1 688. 
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fall förekommer nu namn på åb01� den som brukar hemmanet. 
Åkerns areal anges i tunn land samt med

elavkasLningen, kom.talet. Det senare anger 
avkastningen i förhållande Lill utsädeL. Eu 
korn tal på 3-5 anger att på en utsådd kärna 
fås 3-5 igen vid skörden. För ängsarealerna 
anges ett avkastningsmått i antal lass eller 
palm/ parmar. Rör del sig om en geometrisk 
avmätning är det inte helt ovanligt atL man 
även får en arealsiffra i tunn land i kombina
tion med avkastningsmåLLeL. Utmarkens 
areal anges i de flesLa fall inte. 

Beskrivningen i Notarum ExplicaLio är 
något fylligare i de yngre geometriska jorde
böckerna. Det tror jag personligen mest be
ror på att den nästan konsekvent återfinns på baksidan av papper arket. Det har gett 
mer yta att skriva på jämfört med äldre geomet riska jordebokskartor. 

GeomeLriska avmätningar är den grupp 
kartor vilken enligL mig innehåller den fyl
ligaste beskrivningen över produktionsför
utsättningarna i ett enskilt objekt. Förutom 
omnämnda areal- och avkastningsmåtL ges kommentarer om åkernsjordmån samt vilka 
redskap som används. Avstånd till kyrka och 
närmaste handelsstad nämns. Utmarken be
skrivs fortfarande i termer av tillgång på eller 
avsaknad av vissa nyttigheter. I fall av brist får 
läsaren som regel en uppgift om hur den 
rent konkret löses. Om man får köpa exem
pelvis virke eller om det utsynas på häradsall
männingen etc. I övrigt fyller lantmätaren 
på med alla uppgifter om han finner relevanta i sammanhanget för att ge en så kom
plett bild av näringsförutsätLningarna som 
möjligt. Detta utöver vad han enligt instruk
tionen är satt att kommentera i samband 
med kartbildens figurer, siffror och bokstä
ver, lit! era. 
Skiftes kartor 
För att göra det enkelt lägger jag ihop alla 
typer av skifteskartor men kommer dock att 
under särskilda rubriker att redogöra för 
olikheter skifteskartor emellan. Generellt 
för alla skifteskartor är att  de tillkommit 
genom ett ansökningsförfarande. Under 
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perioden 1749 till 1757 gällde att alla jordägare i byn gemensamt skulle ansöka om 
skifte för att ett sådant skulle komma till 
stånd. EfLer 1757 räckte det med att en enda 
av jordägarna i byn ansökte om att skifte 
måtte verkställas. Övriga jordägare var där
med tvungna att ta del i skiftet oavsett om 
de egentligen ville det eller ej. Denna regel 
kallas ovillkorligt vitsord och visade sig vara en mäktig hävstång för att få fart på skiftesverk
samheten. Bestämmelsen var så effektiv att 
den behölls i alla senare skiftesstadgor. 12 

Notera också att aJla skifLesstadgor utgår 
ifrån jordägaren. Det är jordägarens rätt 
som skyddas i skiftesstadgan. Arrendatorer 
och torpare är i detLa fall att betrakta som rättslösa. Skiftesstadgorna hade aldrig hel
ler som syfte att på "demokratisk" grund 
omfördela en bys jordinnehav på ett likfor
migt säll i akt att förse samLliga byns hushåll 
med en egen jord bit. Därmed går det inte 
att jämställa svenska skiften med exempelvis dejordreformer vilka på många håll genom
förts i forna kolonier runtom i världen. Ytterligare ett par saker av vikt, som för
tjänar att påpekas i sammanhanget, hör dels 
ihop med ansökningsförfarandet, dels med 
jordnaturerna. Ingen av skiftesstadgorna 
(vissa regionala undantag finns) medger au 
skifte verkställs utan en formell ansökan har 
blivit inlämnad. Tvånget i skiftesstadgorna 
ligger i det ovillkorliga vitsordet. Varje skif
tesförrättning blir ett eget ärende för just 
den by som lämnat in ansökan. Således är 
det inget om med nödvändighet säger att 
grannbyn - även den - skall ha blivit skiftad vid samma tillfälle. 

Frälsejord och då särskilt säterijord har 
som regel inte skiftats. I fall detta förekom
mer sker detta först under sent 1800-tal, vilket främst beror på att säteriägaren redan var ensam ägare till all jord och kunde göra 
som han eller hon ville. Därmed blev det ju 
inte nödvändigt att skifta för skiftandets egen skull. Dessutom fanns omfattande juri
diska förbehåll för att både köpa och säija 
frälsejord. Framförallt var man mycket länge 
tvungen att vara adlad för att få inneha den
na jordnatur. 

.. 



torskifteskartorna 
tor kiftesstadgan i in grundform anger 

re ler  för hur inägomarken skall fördelas 
me l l an j ordägarna i byn . Tanken var att 
omarronderingen kulle kunna ke u tan  
förändringar av  vare ig hägnad sy  lemen 
e l ler någon förflyttn ing av gårdar från by
tom ten .  Målsättn i ngen var att kon en trera 
del ägarnas i nnehav i tt färre an tal äo-opar-

Figur 3. Geometrisk civ
mälning av Estersmark i 
.\)• ätra socken och Vä ·te,0 
bottens Län .  Byn ligger ut
spridd på öm e sidor en r1, 
Pilhen klyver bilden från 
t •änstn· till höge1: All be
b)·ggel1e symboliseras av 
tugsymboler. Hägnad r 

mnger bebyggelse samt 
åker· och ängsgärden. 
C :tanför denna är ut
mm1,en. Lägg märke till 
fagatan som !,eder in till 
den undre byhalvan i bil
den nedre halva. Hägnci
derna är ritade som hel
dragna streck forsedda 
med dubbla tvärstreck med 
jämna intervaller. Mycket 
information är utskriven i 
klartext på själva kart
bilden men kompletteras 
väsentligen av te;,,,tbeskriv
n ingen som hör till kar
tan . Källa: LSA Z22-
J I: 1, clr 1 705. 

L 

celler, tegar, än t idigare. Detta betyder att 
s törre d len av s to rskift skartor verkstäl lda 
före 1 783 som regel endast omfattar de , kif
tade objektens inägomark med bytom t  åker 
och äng. Först däreft r b l  v det formel l t  ti l l
låt t att kifta uunarken efter storskiftesstad
gan . 1 •1 

En nyh t i denna grupp är att bebygg I
sen ri ta ut sedd i fågel p rspektiv och så ful l-
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ständigt som skalan tillåter. Först i denna 
grupp av kartor erhålls därför information om hur bytomlen är organiserad i detalj. 

Textbeskrivningen är beLydligt utökad och 
förändrad i jämförelse med föregående 
grupp. Den innehåller namn på dem som ingår i skifieslaget, bynsjordägare. Vidare släp
per delvis fixeringen vid de kameralajorde
bokshemmanen. LantmäLaren utgår dock 
från den kamerala situationen men är som 
regel tvungen att bryta ner de kamerala hemmanen i hemmansdelar. Därför framgår 
som regel om ett hemman brukas av en eller 
flera åbor, vad dessa heter samt om de verk
ligen bor i byn. Vidare ges upplysningar om 
hur själva skiftesförrättningen har löpt i kort 
sammandrag. 

Åkerarealen framgår och är nu boniterad i sex olika godhetsklasser. Ängsarealen fram
går också. Utmarkens areal är angiven i 
tunnland i mån den har ingått i skiftet. Däremot är elen "verbala" beskrivningen om 
dess utseende och innehåll av olika nyttig
heter betydligt mer kortfattad än hos de 
geometriska avmätningarna. På många av 
kartakLerna i Forskningsarkivet anges en
dast arealen. Har man tur kommenteras vad för slags träd som finns i ordalag av exem
pelvis ung tall och granskog. 
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Enskiftes- och laga skifteskartor 
Enskiftet förrättades först och främst i n uvarande Skåne län samt i Västra Götalands län, framförallt inom forna Skaraborgs län. 
Målsättningen var att samla hela hemma
nets jordinnehav i ett stycke, skifte. Detta 
gick att göra utan större problem i Skånes 
slättområclen samt i Skaraborgs slättom
råden. I områden där det var stora skillnader 
i geologi och topografi, och därmed jordarternas utbredning, blev det problem att åstadkomma detta på ett rättvist sätt. Därmed blev det tvunget att modifiera enskiftesstad
gan och resultatet blev laga skiftesstadgan, 1827. Här var målsättningen att skifteslagets 
delägare maximalt skulle erhålla u·e skiften: ett samlat inägoskifte och maximalt två ut
marksskiften. 14 

All mark i byn omfattades vidare av dessa 
skiftesförrättningar. Detta innebar i de flesta 
fall att en eller flera gårdar i byn fick flytta 
ut från den gamla bytomten. De gamla in
vanda begreppen inägomark och utmark 
fick ge vika för begreppen inrösningsjord res
pektive avrösningsjord. Till elen förstnämnda räknades som förut befintlig åker och ängs
mark. Jord vilken lantmätaren ansåg vara av 
sådan godhet att den med fördel kunde 
uppodlas till åker fördes under särskild rub-Figur 4. Storskifteslatrl ri över Örsta i Markims socken och Stockholms län. Uarnför rned figur 1.) Bebyggelsen är cltergiven i fclgelperspektiv och for första gängen inte som en stugsymbol. Bytomten ligger centralt i bild omgiven av hägnader ritade som heldragna streck med tväre ställda dubbelstreck. Här anar man verkligen symboliken med hankgärdesgärdens lwraktäristislw störpa1: Överst i bild vidtar utmarken och nederst i bilden syns böijan av byns ähergärden. Lägg märhe till vägen som leder in till bytomtenfrån bildens nedre högra hörn. Källa: LSA A63-16:1, år 1 763. 



rik, odlingsmark. Odlingsmark ingick i inrös
ningsjorden medan impediment samt all 
annan mark - den gamla uunarken minus 
undantagen odlingsmark - fördes upp som 
a\TÖsningsjord. 

I och med dessa två skiftesstaclgor sker 
även en fundamental juridisk förändring av 
byns status. Den dödas som juridisk och admi
nistrativ grundenhet. De skiftade hemmanen 
i byn uppstår efter skiftet som enskilda fastig
heter i modern bemärkelse. Därmed tydlig
görs också ägande/brukancle/nyLrjancle i det 
att för första gången i historien man med 
�älvklarhet kan peka på en markplätt i den 
forna byn och samtidigt tala om vilken per
-on som har rätt att bruka elen, både åker
mark och skogsmark. Kvar av elen gamla byn 
finns endast en  del samfälligheter: vägar, 
ler-. sand- och torvtag, kvarnplaLSer etc. Bya
lagets roll som kontroll- och förvaltningsin
stans för byns gemensamma resurser är där
med kraftigt reducerad. 

Enskiftes- och laga skifteskartor redovisar 
amtliga markslag. Va1je markslag är i sig 

representerade på kartan med hundratals 
- ibland tusen tals - små geometriska avgrän
sade figurer försedda med en siffra. Denna 
siffra återfinns i textbeskrivn ingen till kar
tan och motsvaras där av en boniterad areal
siffra. Nästan all information om marksla
gens godhet och produktion förmåga är 
konsekvent omförd till en dylik boniterad 
siffra. Den mer "verbalt" beskrivande infor
mationen, som delvis finns kvar i storskiftes
kartorna, är i det närmaste hell borta. 

Av textbeskrivningen samt kartan fram
går vilka arealer som tillföll vilka hemman, 
hemmanens ägare samt mer utförligt hur 
skiftesförrättningen förlöpte. Bebyggelsen 
återges i fågelperspektiv som tidigare. Ur 
textbeskrivningen framgår vilka gårdar som 
belades med utflyttningsskyldigheL. Däremot 
framgår vanligen inte va1- någonsLans inom 
gårdarnas respektive nya ägoområde bebyg
gelsen kommer all förläggas. 

I samband med speciellt laga skiftesför
rättningar är det vidare inte hell ovanligt att 
jord byten sker mot angränsande byar. Detta 

Figur 5. Laga s/1ifles/1arta 
iiuer Örsta i lvlarkims soch
en och Stockholms län. 
Jämför med figur 1 och 
figur 4.) Utsnittet av kar
tan i bilden visar bytomlen 
1 Örsla. Bebyggelsen åle1ges 
ifågelperspeilt iv liksom i 
föregående slorskifleslwrt a. 
Hägnaderna är oty/1isha. 
Sonnall bmkar hägnader 
ritas som heldragna streck 
utan tvärstrerk på det stora 
flertalet av I.aga skiflesk<11° 
lama från andra hälften 
av 1800-talet. En heldra
i;en s.h. skiftesli11je leder in 
mot bytomle11 i bildens övre 
vänstra lwadrant. Den vi
:;ar hur <len nya fastighets
gränsen mellan Li/lera B 
och C kommer att gå i byn 
när laga skiftet vunnit 
laga kraft. Alla små del
områden i kartan som är 

--. 
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forsedda med en siffra har boniterats -god!tetsbedömts - av lantmätaren. Deras flreal och godhets/al åle1finns i 
kartans lex/beskrivning. Härframgår även om gårdarna B eller C måste flytta ut från bytomten efter skiftet. Källa: 
LSA A63-16:4, år 1843. 
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resulterar i att den för skifte aktuella byns 
rågångar kan förändras något. Lantmätaren 
tycks sträva efter så räta och raka rågångar 
som möjligt. Den yttersta orsaken till detta 
fenomen är mig obekant. Det kan kanske ha 
att göra med att skiftet i sig tydliggör ägan
derätten till alla typer av mark samtidigt som 
det gemensamma nytrjandet av vissa markresurser inom byn i princip utrotas. Likaså 
kan man troligen på detta sätt göra sig av 
med fjäll, andra byars ägoparceller inom 
den skiftade byns mark, som innan skiftet var en sak som drabbade alla byns jordägare 
lika. Efter skiftet skulle ett sådant fjäll tro
ligen hamna som en anomali, som i värsta 
fall skulle omslutas av en enda fastighets nya 
ägoområde och som därmed också skulle få tåla intrång av jordägare från den andra byn. Hur tillförlitliga är uppgifterna i de äldre storskaliga kartorna? - några exempel 
Hittills har jag försökt att ganska generellt 
och snabbt beskriva vad som utmärker respektive skiljer de olika undergrupperna åt och förhoppningsvis också förmedlat elen 
betydelse syftet bakom elen enskilda lantmä
teriförrätrningen har för vilken information 
som står att finna i elen enskilda kart.akten. I 
det följande tänkte jag istället bli mer specifik och rent konkret diskutera hur informa
tionsinnehållet förändras över tid med ut
gångspunkt i vissa fysiska objekt/storheter. Åkerarealer 
En noggrann genomläsning av föregående 
avsnitt ger av handen att markslaget åker är 
det enda markslaget vilket konsekvent har erhållit en arealsiffra i textbeskrivningarna 
oavsett tid eller typ av storskalig karta. Detta 
beror enligt min uppfattning ytterst på kopp
lingen mellan åkerns produktionsförmåga 
och skattesystemet, som tidigare nämnts. 

I äldre geometriska jordeböcker anges 
åkerarealen i antal tunnor. Av f orskningen i 
gemen brukar tunnor tolkas som tunn land. 
Rymdmåttet tunna omförs direkt till areal-
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måttet tunn land vilket sedan 1 634 motsva
rade 14 000 kvadratalnar. 15 Vidare ingår ej 
de på kartan utritade åkerimpedimenten, 
odlings rösen och jordfästa block, i denna areal som därmed de facto kan anses repre
sentera det enskilda gärdets to tala areal av 
brukbar åkerjord. Alltså inte den totala area
len innanför gärdesgården. 

För nästkommande två undergrupper, 
yngre geometriska jordeböcker och geomet
riska avmätningar, redovisas åkerarealen i 
geometriska tunnland (14 000 kvadratalnar 
eller alnar2) och redovisningsgrunden är 
den samma som för de äldre geometriska 
jordeböckerna; endast den brukbara åker
marken ingår i delsummorna, ej impedi
menten. I storskiftes kartor finns två principer före
trädda. An tingen bibehålls samma förfaringssätt som i föregående undergrupper eller 
också ingår impedimenten i textbeskriv
ningens arealsiffror. Det sistnämnda fram
går inte alltid explicit i redovisningen. Om 
impedimenten är inkluderade i arealsiffran 
går det inte av textbeskrivningens redovis
ning att särskiija impeclimentsarealen från elen totala åkerarealen med mindre än att 
man själv mäter om kartans ägofigurer. 

För enskiftes- och laga sk.ifteskartor redo
visas åkerarealen i sin helhet, både ren åker 
och impediment. De senare summeras dock 
och redovisas som delsumma under rubri
ken avrösningsjorcl i textbeskrivningen till
sammans med alla andra impediment samt 
samfälld mark. Till åkermark förs även för 
dessa två undergrupper bytomten i och med 
att både enskifte och laga skifte i de allra 
flesta fall resulterar i att en eller flera gårdar 
flyttas ul från den gamla bytomten i nya 
lägen. Därmed kan hela eller delar av tomt
platsen komma att omföras till åker med en 
jord som hade ett mycket högt förråd av 
växtnäringsämnen tack vare deposition av 
både u1in ,  gödsel och avfall från både djur 
och människor under lång tid. Åkerarealen 
återfinns därför under rubriken tomt och åker i textbeskrivningarna. Ur textbeskriv
ningen går det dock att själv räkna ihop den 
åkerareal man är intresserad av förutsatt att 
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man går igenom varje enskild delfigur inom 
respektive åkergärde på kartan och med 1-tjälp 
av dess åsatta nummer får fram delarealen 
ur kolumnen i lexlbeskrivningen. 

Summeras ovanstående resonemang inne
bär del att åkermarken alltid finns utritad 
på kartan till sin omfauning och geografiska 
belägenhet inom den avkanerade byns om
råde. En areal finns alllid angiven i texlbe
�krivningarna till respektive kartakt och tid. 
Däremot kan man inte hell invändningsfrin 
jämföra respektive undergrupps arealmått 
med varandra. SyfteL rned lantmäteriförrätt
ningen har varit bestämmande för hur area
len skall beräknas och vad som räknas som 
åker i de enskilda fallen. Utmarken 
Om åkern är del markslag som nöjaktigt 
kan följas både i kartans bild och textbe-
krivningen i alla undergrupper ter sig ut

marken som dess raka motsats. I de äldre 
geometriska jordeböckerna finns den endasl 
med i form av notisanade kommentarer om 
de nyttigheter som där utnyttjas samfällt av 
byns delägare. På själva kartan lämnas den 
helt därhän och utgör en verklig "vil" fläck 
på kartan. 

För nästkommande två undergrupper, 
yngre geometriska jordeböcker och geomet
riska avmätningar, redovisas utmarken både 
till sin geografiska ulslräckn ing i kartan 
amt i textbeskrivningen. Dock erhålls som 

regel ingen areal. I själva kanbilden är det 
\"anligt att lantmätaren sall ul trädsymboler 
och också skrivit in information i karlbilden 
utöver vad som står i textbeskrivningen om 
utmarkens beskaffenhet. Exempelvis: "en 
tract med ljung belupen och med små tall 
och granskough bewäxt". Särskill lydligt är 
detta i de geometriska avmätningarna. De 
trädsymboler som. finns ulsatta bör dock en
dast undantagsvis tolkas som att de verkligen 
representerar ett träd av just del utseendet 
på just den platsen. Sporadiskt förekommer 
arealsiffror i textbeskrivn ingen för u unar
ken. Då rör det sig om en delning av ub11ar
ken mellan byns hemman. Det fanns näm
ligen regelverk för sådana delningar långt 

innan de idag mer kända skiftesstadgorna 
kom till. 16 

Storskifteskartorna är en mer uppspli tt
rad grupp. Främst då stadgan inte inbegrep 
utmarken i sina försla utföranden förrän 
1783. Det medför att det ofta finns separata 
storskifteskanor med - många gånger - fle
ra årtionden emellan för en och samma bys 
inägo- respektive utmark. Dock är det inte 
helt ovanligt att eLL storskifte har förrättats 
på inägomark och att det samtidigt förrät
tats en delning av utmarken enligt det regel
verk som föregick storskiftesstadgan. Ibland 
händer det också atl u tmarken finns avkar
terad trots att själva förrättningen enbart 
gäller inägomarken. 

För både geometriska avmätningar och 
delar av storskiftesakterna måste man räkna 
med att utmarken i stort ej är lika noggranl 
karterad som inägomarken. Rågångar mol 
grannbyar har gåtts upp medan delar av ut
marken inom rågången är ganska översikt
ligt genomgången eller inte alls. Finns åker
och ängsgärden in lagna på u lmarken är 
dessa noggrant inmätla. Vidare tror jag att 
vattendrag bitvis har följts, särskilt om de 
innehåller en kvarnplats eller ett fast fiske. 
Däremot kan kartans bi lvis enhetliga ut
formning samt ofta jämna infärgning av ut
marken ge en belraktare en falsk bild av en 
uniform inmärning. Sedan tillkommer rent 
fysiska hinder för inmätning. Den u-äd- och 
buskvegetation som finns på utmarken gör 
det generellt sett svårare att mäta korrekt i 
jämförelse med exempelvis eu åkergärde. 

Enskiftes- och laga skifLeskartor har i aj älva 
kartan,jämförelsevis mot föregående grupp, 
synnerligen litel av trädsymboler och lik
nande. Här har lantmätaren helt enligt in
struktionen jobbal med enhetliga i nfärg
ningar av utmarken. De små delfigurernas 
enskilda nummer ger en möjlighet till tolk
ning i textbeskrivningen. Därmed blir det 
svån att av själva kartbilclen få en uppfatt
ning om utmarken är trädbärande eller ej, 
om ett stycke räkna som impediment eller 
ej osv. Vad som dock är en nyhet är att man 
under 1 800-talet experimenterar med att 
bö1ja uttrycka nivåskillnader med hjälp av så 
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kallade bachstrecl< enligt samma maner som 
kom till användning för Generalstabens 
karta. 

Laga skifteskartorna är generellt sett ut
förda med samma mät.metoder och samma 
verktyg som användes ända fram på 1970-
talet innan datorer och laserteknik kunde 
tas i bruk. 1 7  

Mättekniken tillät att man kompenserade 
för nivåskillnader etc. Därmed kan sägas att 
kartorna till sina arealer är så pass noggran
na som man kan begära, både på inägomark 
och på utmark. För utmarkens del kvarstår 
besväret att mäta i områden med en massa 
träd. Vidare stör syftet - skiftesstadgans sätt 
att redovisa arealerna på - de arealsiffror 
som erhålls i textbeskrivningen men i sig har 
dessa samma mämoggrannhet som exempel
vis elen ekonomiska kartans arealer har. '8 Hägnader 
M it t  avhancllingsarbete rör hägnader och 

jag har under detta arbete varit tvungen att 
La ställning till hur lantmätaren har redovi
sat hägnader inom varje enskild undergrupp 
och samtidigt fått fundera kring om veder
börande har ritat ut all befintlig hägnad el
ler ej inom en bys område. 19 Finns det punk 
ter i kartan där hägnader har utelämnats 
trots att de med största sannolikhet troligen 
fanns där i verkligheten? Det jag nu kom
mer att relatera till  bygger på en genom
gång av 209 kartakter fördelade på 68 byar i 
Västerbottens, Stockholms och Västra Göta
lands län. Rent explicit har jag mätt upp 
hägnader med hjälp av ett mekaniskt mät
instrument för byar vilka varit representerade 
av minst tre kartakter från olika tid över en 
och samma by. 

De hägnader vilka finns redovisade i äld
re storskaliga kartor u tgörs som regel av de 
hägnader som var av permanent karaktär. 
Detta till skillnad från de tillfälliga hägnader 
som sattes upp kring exempelvis svedjor, in
hägnade ärtland på trädan eller tillfälligt 
styrde beLesgången på inägorna efter slåtter 
och skörd, efterbele.20 

De permanenta hägnaderna har från 
börjat varit uppsatta för att skiija inägomar-
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kens grödor (spannmål och hö) från betan
de djur under åm1instone första halvan av 
betessäsongen. Betande djur skulle gå på 
utmarken och hägnaderna skulle således 
stänga ute djuren från inägomarken. Där
med har hägnaclssystemen rem fysiskt styrt 
markanvändningen inom byns område likt 
ett modernt fållsystem i en ladugård. Häg
nader kan därför även sägas mentalt - för
utom fysiskt - ha delat i n  byns områden i 
delområden avsedda för olika aktiviteter. 

Permanenta hägnader har sekundärt 
också fått en funktion som gränsmarkörer i 
rågångar mot angränsande byar, först och 
främst på inägomark men med tiden också 
i ökad utsträckning i rågångar på u tmar
ken. 

År 1857 blev rågångar och därmed också 
fastighetsgränser uppkomna i samband med 
laga skifte, shifteslinjer, hägnaclspliktiga istäl
let för som tidigare då åker och äng skulle 
hägnas till skydd för betande djur. Därmed 
luckras elen medeltida principen om en ge
mensamt underhållen hägnad - som skiljer 
inägomark och utmark ifrån varandra - de
finitivt upp.21 

Hägnader eller i mitt fall gärdesgårdar av 
trä redovisas på något olika sätt beroende 
på elen tid och elen undergrupp som elen 
storskaliga kartan härstammar ifrån. I äldre 
geometriskajorclebokskartor ritas hägnader 
som stil iserade hankgärdesgårclar sedda 
ifrån sidan. I yngre geometriska jordeboks
kartor sker en förenkling av redovisnings
maneret. Hägnader ritas som helclragna 
streck, vilket oftast också rågångar gör. I 
geometriska avmätningar har de heldragna 
strecken kompletterats med tvärställda, i 90° 

vinkel, dubbla små streck. De senare skall 
symbolisera störparen i gärdesgården. I slor
skifteskartor är det i nte ovanligt att det 
dubbla hägnaclsstrecket, "störparet", har bli
vit ett enkelt dito. För enskiftes- och speci
ellt laga skifteskartor återges hägnader allt 
oftare -ju längre in på 1800-taleL man kom
mer - till att återigen bestå av en heldragen 
linje. Detta i sig är ganska besvärande då 
markslagsgränsen för åker ritas på samma 
sätt, en heldragen l inje.  Undantag finns 
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dock. En del laga skiften u tförda efter år 
1900 är återigen mer detaijerade i detta av
seende. Hägnadsstrecket har återinförts.22 

Om man nu med bakgrund av ovanstå
ende utredning om sättet au rita hägnader 
rar sig an frågan om lantmätaren verkligen 
har ritat ut all hägnad blir svaret nej. Det 
va1ierar en hel del beroende på vilken punkt 
i kartorna man t ittar på. Generellt sett, för 
alla typer av storskaliga Ian tmäterikartor, är 
de hägnader som omger inägomark mest 
fullständigt redovisade. För bytornter, häg
nad belägen i rågångar, hägnad belägen 
längs vägar sam.t hägnad på utmarken är 
inte redovisningen fullständig. Det är m i n  
klara uppfat tn ing att det ta förhållande 
främst beror på att lantmätaren har tvingats 
pi-ioritera bland den information som skall 
ingå i kartan. I detta styrs lanunätaren åter
igen av syftet med lanunäteriförrätwingen 
samt de 1-iuekniska insu·uktioner han har att 
arbeta efter. I en punkt där 0era slags infor
mation "krockar" väijs efter prioriteringen 
störande hägnad bort. 

Bytomten är ett sådant exempel. I äldre 
och yngre geometriska jordeböcker samt i 
geometriska avmätningar redovisas j u  be
byggelsen med hjälp av en hussymbol, en 
fyrkantig liten stuga - sedd ifrån sidan - per 
kameralt hemman. l de fall bytomten är till 
ytan liten eller är reglerad får lantmätaren 
helt enkelt inte plats att rita in några hägna
der. Jämförs en bytomt från en geomeu·isk 
avmätning med identisk samma bytomt men 
nu återgiven på en storskifteskarta blir bil
den helt annorlunda. Bebyggelsen är åter
given i sina ,·erkliga lägen - och nog så vik
tigt - i fågelperspektiv. Här ges tillfälle för 
lantmätaren att rita in hägnader emellan 
husen samt täppor och hagar för kalvar etc. 
I enskiftes- och framförallt laga skifLeskartor 
bibehålls i stort sett samma reclovisningsprin
ciper och maner. Här tillstöter dock ytter
ligare ett fall där information krockar. Efter
som båda skiftesstadgorna resulterar i u t 
flyttning av delar av bebyggelsen från den 
gamla bytomten kommer denna därmed 
också att skiftas upp. Då lantmätaren skall 
rita in de nya fastighetsgränserna - skiftes-

l injerna - är det inte helt ovanligt att dessa 
skär tvärs igenom elen gamla bytomten. I det 
fallet väljs störande hägnader bort inne på 
bytomten. Kartan i sig utgör ju  eujuridiskt 
dokument där det är av yttersta vikt att de 
nya skifteslinjerna framträder klart och tyd
ligt. De ärju det slutgiltiga resul tatet av hela 
förrättningen. 

Permanent hägnad i rågångar ritas som 
regel ut under hela perioden generellt sett, 
mer eller mindre fullständigt. Här, liksom i 
tidigare exempel, tvingas lantmätaren att 
göra p1-ioriteringar. I äldre geometriskajorde
bokskartor utgör inte redovisningsmaneret 
några problem. En rågång prickas ut  med 
ltjälp av röda punkter på kartan tillsammans 
med gränsrösen, rör. Hägnader i rågångar 
ritas in bredvid raden av prickar som stilise
rade gärdesgårdar sedda från sidan . Det 
stora problemet i detta fall är ju all  utmar
ken inte karteras överhuvudtaget. 

För yngre geornet1·iska jordebokskartor 
kan det vara svårt att skilja rågång och häg
nad åt. I vart fall i de punkter där de följer 
samma sträckning i terrängen. Här är det 
mer ett rittekniskt problem. Lantmätaren an
vänder nämligen ett heldraget streck både 
för att markera rågång och för alt markera 
hägnad. 

För geometriska avmätningar ändras för
utsättningarna till det bättre. Hägnader för
ses med tvärsLällda streck samtidigt som rå
gången ritas som en prickad linje. I de fall 
rågången sammanfaller med e n  hägnad föl
jer en prickad linje utsidan på elen inritade 
hägnaden. För uunarkens del är det - i de 
fall där hägnader förekommer i rågången 
- mycket tydligt att rågången föijer hägna
den och inte tvärtom. En rät linje mellan två 
råstenar buktar plötsligt på kartan och an
passas efter elen i l injen uppförda hägna
den.23 

För skifteskartorna tillstöter problemet 
med ovan anfördajordbyten, särskilt för en
skiftes- och laga skifteskanor. Sam tidigt som 
byn skiftas försöker lantmätaren åstadkom
ma så räta rågångar som möjligt. Särskilt på 
inägomark innebär det alt man i själva för
rättningen försöker åstadkomma jord byten 
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med grannliggande byar. är detta redo
visas på kartan trängs hägnaderna bort av 
den information som rör jord bytet i sig. 
Lantmätaren måste här särskilt gradera och rita ut den jord som grannbyn får samtidigt 
som han på motsvarande sätt redovisar den 
jorclbit som grannbyn lämnar i ersättning 
till den skiftade byn. I detta ryms bara var 
den nya skifteslinjen kommer att gå. 

I laga skifleskartor ändras återigen redo
visningsprincipen. Rågång och hägnap ut
märks återigen av en heldragen linje. Rå
gången färgas in och den heldragna svarta 
linjen tillåts lysa igenom. Där hägnad saknas 
är rågången dock prickad. Hägnader vilka följer vägar är också ut
satta för bonprioriteringar i själva kartbil
den. I äldre geometriskajordebokskartor 
utmärks vägar som streckade linjer. I de två 
nästföljande undergrupperna ritas en väg 
som parvis ställda streck i vägens längdrikt
ning. För alla dessa tre undergrupper fram
går som regel mycket tydligt om vägen åt
följs av hägnader. 

För skifteskanorna i stort ritas vägen som 
två parallella hel dragna linjer. I enskiftes
och laga skifteskartor kan det förekomma att den heldragna väglinjen sammanfaller 
med dito heldragna hägnadslinjer. Här blir 
det svårt att verkligen avgöra om det fanns 
en hägnad eller ej. Det går dock att utifrån 
kartans information om markanvändning 
samt övriga utritade hägnadssystem göra en 
välgrundad gissning om så varit fallet. Hägnaderna måste ju utgöra ett slutet system för 
att fungera i verkligheten. 

I de fall vägens sträckning sammanfaller 
med en rågång brukar lantmätaren rita ut 
hägnaden som löper invid denna inom elen 
avkarterade byns område. Hur det förhåller 
sig på den angränsande byns sida - på andra 
idan vägen - framgår ej. Hägnader belägna på utmarken hanteras mer slapphänt inom alla undergrupper vil

ka redovisar utmarken i kartan.2·1 Det är 
mycket vanligt förekommande alt en häg
nad så att äga slutar blint på utmarken. 
Kartbilden ger ofta ingen ytterligare infor
mation om varför så är fallet. Här går del 
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bara att spekulera. Slutar hägnaclslinjen där
för att lantmätaren inte bar mätt upp hela 
utmarken med samma noggrannhet? Är det så att hägnaden är under uppförande vid 
det tillfälle då lantmätaren karterade byn 
och verkligen inte går längre? Finns det skäl att tro att terrängen eller topografiska för
hållanden gör att gärdesgården slutar invid en brant eller en bergvägg som i sin tur kan 
fungera som naturlig hägnad? I det senare fallet krävs lokalkännedom hos betraktaren 
eller alt en topografisk karta konsulteras. 

Sammanfattning I och med denna genomgång hoppas jag att 
jag i någon mån har rättfärdigat de påståen
den som jag gjorde inledningsvis. Om jag skulle ta fram den enskilda parameter som jag själv an er vara den viktigaste som sty
rande för informationsinnebållet i en stor
skalig äldre lantmäterikarta utgörs denna av syftet, i den betydelse som jag använt i texten. 
Det bakomliggande syftet till lantmäteriförrättningen är mycket betydelsefullt för in
formationen i kartan, både vad som explicit 
tas upp samt hur och i vilken form informationen redovisas. Äldre storskaliga lantmäterikartor kan vidare därmed ej heller behandlas som ett flygfotografi där all information 
är lika noggrant avbildad. Noter Kardell 2004. För en uLförlig beskrivning av nurnrande Forskningsarkivets kartbestånd se Hedar 1928, s. 383-528. 2 Jag kommer ej au ta upp awiuringskartor eller begreppet som sådant i den ronsatta framställningen. 3 Tollin 1991,s. l l-29. 4 För en bra översikt av mäunet0der och uu·usLning se Svärdson 1928, s. 1 35-256. 5 Om Gustav \fasas administration och jordeböcker se Larsson 2002, s. 213-222. 6 Se Ågren 1997, s. 271-286 och Graner 2002, s. 99-1 14. 7 Modernare forskning har valt ordet samhävd [ör denna företeelse. 8 För en utförlig diskussion se Craner 2002, s. 5-l 7. 9 Ekstrand 1905, sökord shallliiggningsmetod. • 



I O Om landets indelning i kulturgeografiska regioner 
se Spon-ong 1997, s. 2�3. 
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KAPITEL 7 
Hemmansklyvning i skogsbygd 
- resurssplittring eller ägospridning? 
Laga skifteskartor som agrarhistorisk 
källa 
Christer Persson 

Den svenska agrarpoliLiken präglades länge 
under historisk tid av ett lätt moLSägelsefulll 
drag. Å ena sidan såg statsmaklerna gärna 
en utvidgning av rikets odlingspotenlial. 
:\,fyndigheterna ville genom en mängd på
bud både locka och tvinga de svenska bön
derna att utöka den tillgängliga odlingsarea
len.1 yodlare beviijades skattefrihet under 
ett antal år och genom att hävda regalrätL 
över "ohävdad mark" ville kungen til lför
säkra rikeL nya domäner som kunde koloni
seras och på sikt skattläggas. 

Å andra sidan gällde det aLL försvara eLt 
eventuelll uppkommet överskott till kronan. 
Med framväxten av en allt slarkare kunga
makt utvecklade Kronan ockstt ett överför
myndarskap vad gällde böndernas bruk av 
marken. Genom kungliga brev och påbud, 
samt lagar och förordningar beskars bön
dernas självsländighet under 1500- och 
1600-talen. Inte ens skattebönderna kom 
undan kungens och hans befallningshavan
dens vakande ögon. Även dessa fick således 
tåla inskränkningar i sitt husbondevälde, 
som t.ex. hur mycket folk som fick hållas på 

hemmanet, hur mycket odlingsmark som 
kunde hävdas, hur "Kronans" t räd, främst ek, 
skulle förfaras med, jämte krav på huse
syner.� 

Kronan sökte särskilt för äkra sig om an 
skaLteunderlaget ime undergrävdes och här 
stadgades om förbud mot "skaltskyldigjorcls 
minskning" som del uttryckLes i jordabalken 
i l 734 års lag. Förbud mot att klyva hemman 
hade förvisso förekommit lång tid dessför
innan. Lagstiftningen avsåg inle att hemmans
klyvning helt skulle förbjudas, utan att sälla 
gränser för hur långt myndigheterna kunde 
tillåta att hemman klövs. Det gällde att klyv
ningen inte ävenlyrade de inblandade går
darnas skattekraft. 3 

Om Kronans politik under 1500- och 1600-
talen kan beskrivas som en balansgång mel
lan au söka utvidga rikets odlingar och att 
försäkra sig om skatteunderlagets bestånd, 
så skedde det en omsvängning under l 700-
talet efter det kungliga enväldets slut. Under 
den period som kallas fiihetstiden anamma
des ett mer "liberalt" synsätt.4 Detta innebar 
att de restriktioner som bönder och andra 
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nyodlare levde under sågs som hämmande 
för jordbrukets utveckling. Successivt I uck
rades många tidigare förbud och hinder upp 
och istället tillät myndigheterna nu både torpetablering och hemmansklyvning i stör
re omfattning. Överlag innebar 1700-talet en frigörelseprocess för de svenska bönderna 
som med tiden och ytterligare förstärkt un
der 1800-talet kom att erhålla en ställning av 
tidigare okänt slag och lade grunden för det 
Johan Söderberg kallat "den fria bondeeko
n01nin".;; En mer generös attityd till hemmansklyv
ning hindrade dock inte att Kronan forlfarande satte upp restriktioner för dess omfattning 
och heller inte att processen debatterades i 
negativa ordalag. Undei- 1700- och 1800-talen 
förekom i princip två läger. Förespråkarna för hemmansklyvning hävdade att denna 
skulle medföra en ökad uppodling av landet 
och därmed ett ökat välstånd som även skul
le komma riket till del i ökade skatteintäk
ter. Motståndarna däremot befarade att jorden skulle utarmas och spridas på alltför 
många brukare och att dessa på grund av 
alltför otillräckliga resurser skulle få svårt att 
mäkta med skatterna. Bland motståndarna märks t.ex. landshövdingen i Värmlancl, Jo
han af Wingård, som under en längre tid 
intog en rent malthusiansk hållning.6 

Den som framför allt förknippas med det 
vetenskapliga studiet av hemmansklyvning
en under denna period är Nils Wohlin, vars 
nu snart hundra år gamla studie legat till grund för mycket av eften,ärlclens syn på feno
menet. Hans resultat tydde på en omfattan
de och på många håll alllför långt gången hemmansklyvning, vilket talade för att den 
alltmer tillåtande lagstiftningen lett till en utarmning av elen venska bondeklassen. 

Wohlins tolkning har emellertid i mycket 
visat sig vara en "kameral fiktion". De räkne
enheter Wohlin använde uurycker inte i första hand antalet brukningsgårdar, utan an
talet fa tigheter. Åtskilliga brukningsgårdar 
bestod av fler än en fastighet, i en del fall upp 
till både tre och fyra, och att enbart räkna de 
sistnämnda betyder att det finns en risk att 
överskatta såväl hur långt hemmansklyv-
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ningen gått, som antalet "för små" gårds
bruk.7 

Ännu så länge har ingen mäktat med att 
göra en fullständig revision av Wohlins siff
ror, men Perssons undersökning av 30 hära
der spridda över landet söder om Dalälven 
ger ett något större underlag för slutsatser 
än de enskilda lokalstudier som tidigare ge
nomförts. Persson konstaterar att det före
kom en tämligen kraftig hemmansklyvning 
under perioden 1750-80, särskilt i södra Götalands skogsbygder.8 Därefter vände trenden 
och i flertalet av de studerade häraderna 
stagnerade eller minskade antalet gårdsbruk, 
även om enskilda områden i landet fön
farande såg en ibland t.o.m. kraftig hemmans
klyvning fram till 1865, det år swdien slu
tar.9 

Det ska dock understrykas att dessa siffror visar nettoutfallet av två motverkande 
processer. Vi har dels att göra med en del
ning av gårdsbruk, det som begreppet hem
mansklyvning avser, men också med en sam
manslagning av jord till större gårdsbruk. 
Där antalet delningar var större än antalet 
sammanslagningar får vi "på papperet" en 
hemmansklyvning och, ytligt sett, en spliu
ring av jorden på fler brukare. 

I själva verket förekom många olika pro
cesser under rubrikerna hemmansklyvning/ 
sammanslagning. Dels en form av hem
mansklyvning där många gårdsbruk succes
sivt blev mindre, men utan att för den delen 
småbruk kom att dominera. En sådan ut
veckling kunde gå hand i hand med både 
uppodling och teknologisk utveckling, var
för det är tveksamt om denna process utan 
vidare kan ses som fördärvlig för moder
näringen. Det skall erinras om att hemmans
klyvningen mäts i kamerala termer och inte 
inkluderar gjorda framsteg i jordbruket. 10 

Mer vanligt torde dock ha varit att hem
mansklyvningen ledde till just uppkomsten 
av småbruk. I flera undersökningar har det 
konstaterats att det förekom en ökande po
larisering inom bondeklassen, särskilt under 
1800-talet. Även i välmående slättbygder där 
sammanslagningar och sambruk av jord 
innebar att det skapades sto1jordbruk på de 



självförsör:jande bo ndejordbrukens bekostnad, föreko m o fta en hemmansklyvning 
so m resulterade i framväxten av ett småbrukarskikt. 

Ett ganska anslående exempel på detta 
finner vi i några socknar på Österlen. Här 
inträffade en nästan exempellös hemmans
klyvning mellan åren 1835 o ch 1862; antalet 
gårdsbruk ökade med mer än det dubbla 
under denna knappt 30 år långa tid. Orsaken 
rnr dock ingen allmänt utbredd clelningsiver, utan all eLt mindre antal fastigheter kom 
att utsättas för en långt gången delning. Fak
tum är att merpanen av o mrådets gårds bruk förblev o delade. 1 1 De fastigheter so m där
emo t delades skapade förutsättningar för 
framväxten av ett småbrukarskikt som rent numerärt ko m att do minera i socknarna o ch so m utgjorde en arbetskraftsreserv som 
de o delade gårdarna o ch godsen i o mrådet 
kunde utnyuja under elen agrara revo lutionen. Här medförde hemmanskly

vningen 
sanno likt det mo tsatta till vad Wo hlin be
farade. Istället för att äventyra jo rdbrukets 
försö1jningsmöjligheLer, skapades en semi
besutten grupp småbrukare, vilkas ena fot i lo kalsamhället so m jordägare troligen gjorde dem mindre flyttningsbenägna. Detta 
underlättade för de större jo rdägarna att re
krytera arbetskraft som inte var lika lättrörlig 
som elen som helt levde på att sälja sin arbets
kraft. 12 

Hemmansklyvningen på Österlen skedde 
i ett o mråde med starkt begränsade utmar
ker. Här fanns inget utrymme för nyodling o ch intago r på skogen, utan klyvningarna 
fick ske på redan befintliga o dlingsmarker. 
När det gäller landets o mfattande skogsbyg
der däremo t kan det teoretiskt ha varit så att 
det funnits o utnyttjade resurser so m kunde tas i anspråk när hemmansklyvningsför
buden successivL mildrades. Resultaten från 
Persso n antyder dock att detta inte alltid var 
fallet, även o m  några - men långt ifrån alla - undersökta härader med sto ra sko gsmar
ker uppvisade sådana tendenser, t.ex. i sydvästra Småland o ch norra Dalsland - sydöstra 
Värmland. I dessa o mråden liksom överlag i 
de södra o ch västra delarna av landet före-

ko m däremo t en kraftig nyetablering av torp under 1700- o ch 1800-talen. 13 

Upptagandet av torp innebar naturligtvis 
att vissa resurser avhändes bo ndejo rdbruken, men inte i den o mfattning som en hemmansklyvning gjo rde. Till detta kommer att 
många torp sattes upp på utmarken, ofta i 
perifera lägen till bo ndebebyggelsen o ch 
därmed to g i anspråk marker som inte ut
nyttjades lika intensivt som inägo rna. Även 
o m  so mliga to rp lo kaliserades till gamla svecijelancl eller utängar, så innebar to rpsätt
ningen i sig en intensifiering av markan
vändningen genom upptagandel av ny åker o ch en gödsling av densamma. I sak är detta 
samma process som den nyodling som sked
de under tidigare århundraden ;  en nyodling som det låg i Kro nans intresse att skatt
lägga. Den omfattande etableringen av torp 
under 1700- o ch 1800-talen skedde do ck in te i det uttalade syftet att på sikt skattlägga 
dem so m mindre hemman. Tvärtom var de 
ett led i befolkningspo litiken, att föröka lan
dets numerär. 

Vid en närmare granskning finns det dock 
skäl att undra om inte en del av hemmans
klyvningen under 1800-talet var just en in
direkt skatt.läggning av upptagna torp. Inte 
så att det skedde genom Kronans försorg el
ler ens medvetna po litik, utan att det var en 
process som styrdes underifrån, av bönder, 
to rpare o ch andra av landsbygdens intressenter. HemmanskJyvningsförloppet i Glimåkra 
o ch Örkeneds socknar i nordöstra Skåne an
tyder detta. Mellan åren 1835 o ch 1862 till
kom 65 nya hemmansbruk i dessa bägge 
so cknar, samtidigt som inte mindre än 73 
torp "försvann". I Lo cknevi församling i nor
ra Kalmar län kan det direkt visas att en stor 
andel nytillkomna gårdsbruk under 1 800-talet tidigare hade va1it torp. Efter 1850-talet var de flesta nya gårdsbruk i församlingen 
före detta torp so m brutits ut från stam hem
manet o ch blivit mantalssatta. Att dessa för
lopp inte var unika antyds o ckså vid en hastig 
genomläsning av mantalslängderna i några 
andra småländska sko gsbygder. I 1800-talets 
längder har åtskilliga gårdsbruk med små mantalsbråk o fta egna namn skilda från de 
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gamla bebyggelsenamnen i o knarna vi l ka 
är knutna t i l l j ordebok man talen . anm
skicke t är ådanl om van l ig n förknippas 
med senare tid toq:, täl l n . 1 � 

Hemmansklyvning i "torptäta" 
skogsbygder: en forsknings
hypotes 
Om det fenomen som kan be l äggas i Lock
nevi och som antyds av senar tud ier har en 

1 08 

mer omfattande gi l t ighet kan det finnas skäl 
att behandla denna proce m r principiel l t  
och våga sig på en för ikt i g hypotes : 
• En icke ringa del av hemmansklyvn ingen 

under 1 800-talet ( hu r  tor skall ännu vara 
osagt) var mer en fråo-a om ägospridning än 
om en delning av prod Ltkt.iva gårdsbrnk. 

För at t  konkretisera d nna fråga kan vi u tgå 
från en enkel model l om beskriver ett dylikt 
förlopp, figur 1 .  Låt o utgå från tre byar 

Figur 1. Princij1shiss över 
hemina:nsldyvning i skogs
bygd. På d1!11 översta bilden 
visas t re byai; A-C, som har 
mmy1arten av sina odlings
marher (vila fält) centralt 
belägna i en sprickdal. I 
slwgen (sgrafferade fält) 
ligger ett antal t01p ( ofyllda 
kvadrater) med sina odlings
inarlwr runt omkring (vita 
fält). amlligci gärdsbruk 
( svarta lwrutrater) ligger i 
ädalen. Byarna avgränsas 
med feta och gå-rdsbruken 
och tillika fastigheterna med 
fina st reckade Linjm: På dm 
nedre bilden har några 
fastigheter slagits samman 
och andra nybildats. Fö1"e 
delta t01jJ som har blivit 
gnrrlsbn.1/t visas nu av svar
la orh före delta gårdsbru/1 
av oJ,,lu/a kvodrate1: För en 
beskrivning av förloppet, se 
texten. 



(A, B och C) vars inägor är belägna i en 
sprickdal omgiven av skogbe\lllxna utmar
ker. Vid den första tidpunkten, övre delen 
av figuren, består byarna av tre respektive 
fyra gårdsbruk. På alla byarnas utmarker 
förekommer också ell an tal torp med till
hörande jord. Även om den åker och äng 
som ligger under torpen formellt tillhör 
stam hemmanen i byn, så brukas elen av tor
parna och resurserna är således in te direkt 
knutna till gårdsbruken i byn. Räknas an
talet gårdsbruk i de u·e byarna blir umman 
elva, medan antalet torp är tretton.'" 

Vid en senare tidpunkt, den undre delen 
av figuren, har det skett stora föräncl ringar i 
jordäganclet. Flera fastigheter i byarnas cen
trala delar har slagits samman och blivit 
större. Gård A: l har slagits samman med 
gård A:2 och bildar en större fastighet, A: 1 -
2. Gård A:3 har slagits samman med gård 
B : l  och bildar med elen en större fastighet 
och så vidare. Endast gård C:3 kvarstår med 
oförändrade inägor. Sammantaget har an
talet fastigheter nere i sprickclalen minskat 
från elva till sex, vilket framgår av de kvar
varande fyllda kvadraterna i figuren. Även 
ute på skogen har det skett stora förändring
ar. Flera av torpen har styckats av och utgör 
nu egna gårclsbruk, om än med otillräckliga 
odlingsmarker. Av de tretton torpen har 
hela åua stycken blivit "nya" gårdar, marke
racle som fyllda kvadrater i figuren och med 
fastighetsgränser dragna runt omkring. 

En enkel numeriskjämförel e mellan de 
bägge tidpunkterna ger vid handen att an
talet gårclsbruk har ökat från elva till fjor
ton, vad som enligt gängse terminologi var 
en hemmansklyvning. Räkna antalet små
bruk, det vill säga gårdsbruk med mindre 
bråkdelar av ett mantal, ser vi även här en 
ökning (några mantalsbråk är dock inte ut-
aua i modellen ) .  Således skulle bägge de 

indicier Wohlin använde för att påvisa hem
mansklyvning kunna användas för all styrka 
dennes negativa syn på förloppet som så
dant. 

Den rimliga tolkningen av skeendet är 
dock en helt annan. Vad som i praktiken 
skett är att de cenu·ala odlingsmarkerna i de 

tre byarna koncentrerats till ett färre antal 
större jordbruk, medan ett flertal före detta 
torp blivit "uppgraderade" till självständiga 
gårdsbruk. De senare torde inte ha haft möj
ligheter att fullt ut försö1ja sina ägare, men 
nominellt kunde dessa nu räkna sig till hem
mansägareklassen, även om de reellt fick 
förlita sig även på annat arbete förutom det 
egna jordbruket. Det som har skett i model
len är därför en ägospridning snarare än en 
resursspridning, ägandet har breddats när 
tidigare perifera resurser sålts av till dem 
som brukat dem. 

Figur 1 är endast en modell, tillkommen 
i syfte att illustrera ett hypotetiskt förlopp. 1 6  

Ännu så länge finns bara spridda belägg för 
modellens gångbarhet och det återstår fort
farande att pröva dess allmängiltighet. För 
att i någon mån göra detta har jag därför 
valt au näm1are undersöka ett område som 
visat sig innehålla många gårdar med såväl 
egennamn av torpkaraktär som mindre man
talsbråk. 

Ytterligare en faktor skall föras in i diskus
sionen. I Locknevi visade det sig att flera 
avstyckningar av torp till gårdar skedde i 
samband med laga skiften. Också i elen tidi
gare forskningen har sambandet mellan 
skifte och hemmansklyvning diskuterats. 
Diskussionen har främst gällt h uruvida skif
tena underlättade en senare hemmansklyv
ning och i en del fall dessutom drev på elen 
senare. En viktig del i diskussionen har be
rört det faktum alt det torde ha varit läuare 
att klyva gårdar som inte ingick i större sam
fälligheter såsom utmark och på en del håll 
även äng. Samma sak gäller där tegspl i tt
ringen var långt gången och en klyvning 
skulle medföra alltför smala tegar. Eu skifte 
medförde att marken fördes samman i stör
re, sammanhängande ägoblock, samt vad 
gäller laga skiftet, slutligen privatiserades 
fullt ut. Härigenom skapade ett genomfört 
skifte bättre förutsättningar för att klyva och 
skapa nya gårdar. 17 

Vad jag avser här är dock inte skiftet som 
en på sikt underlättande faktor för hem
mansklyvning, utan skifte som ett direkt in
strument för en hemmansklyvning. Det för-l09 • 
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rjänar atL nämnas att 1 827 inte bara var ett 
märkesår för laga skiftesstadgan. Samma år 
underlättades ytterligare för hemmansklyv
ning genom en ny förordning som tillkom 
för att "till ytterligare beredande af Landets 
uppodling och folkmängdens förökande". I 
denna stadgades att hemman fick klyvas till 
vad hemmantal som hel t, så länge elen ut
kluvna delen var besutten, det vill säga kun
de försö1ja sin brnkare. J detta sammanhang räknades då inte bara odlingsmark utan även 
andra näringar kunde räknas in i försöij
ningen. 18 

Härigenom gavs förutsäuningar för au 
bryta ut mindre enheter som torp och med 
hjälp av laga skiftet kunde de dessutom av
gränsas med rå och rör. Lantmäteriförrättningen skulle ändå genomföras och vad var 
enklare än att föra in torparna i denna och 
låta dem betala för sig såsom nyblivna hem
mansägare och därmed en del av skiftes
laget? U ndersö kningsområde, källmaterial och frågeställning 
En av de församlingar där 1800-talets man
tals- och faslighetsta.xeringslängder innehål
ler ett stort antal hemmansbruk med egen
namn av torpkarakLär är Södra Ljunga i 
Ljungby kommun. I församlingen finns ett 
20-tal byar och ensamgårdar. De större by
arna är lokaliserade längs vattendraget Präs
tebodaån där också merparten av områdets 
odlingsmarker är belägna. I öster breder 
skogs- och myrmarker ut sig och det var 
också här som många av l 700- och 1800-ta
lets torp lokaliserades. 

Mitt syfte är att studera några laga skiften 
i Södra Ljunga socken och se i vilken ut
sträckning skiftet gav upphov till en hem
mansklyvning och då särskilt genom avstyck
ning av före detta torp. Källmaterialet utgörs 
här av såväl kartan över skifteslaget som skif
tesprotokollet. Genom att studera de nya 
fastighetsgränserna och eventuella utflytt
ningar erhålles snabbt en uppfattning om 
hur skiftet påverkat bebyggelsebilden. Den 
viktigaste källan här är dock själva beskriv-
1 10 

ningen över skiftets förlopp, eftersom det 
endast är i denna som del går att utröna 
va1je steg i skiftet och hur de inblandade 
jordägarna agerat. 

Jag har endast gått igenom skiftena i åtta 
byar och studien är således inte fullständig 
ens vad gäller Södra Ljunga församling. 
Detta har emellertid inte varit syftet då av
sikten här främst är att i detaij peka på några 
olika skiftesförlopp, men också att peka på 
hur värdefulla laga skifteshancllingarna är 
för att studera denna process.19 I princip kan tre olika resultat av laga skif
tet i de studerade byarna förväntas: 
1. Befintliga torp förblir sådana, om än in

gående i en ny skifteslösning. 
2. Torpen avhyses, antingen för attjorden läggs till den nya fastigheten, eller för att 

utflyttade gårdar övertar det gamla torp
läget. 

3. Torp säljs av i samband med skiftet, bryts 
ut från stam fastigheten och bildar en nytt 
gårds bruk, det vill säga det sker en hem
mansklyvning. Resultat: laga skiften och hemmansklyvning i Södra Ljunga 

I flera av de undersökta byarna styckades 
torp av i samband med laga skiften och blev 
självständiga gårclsbn.1k. Många tidigare torp, 
belägna anLingen i närheten av byn, men framför allL på byns uunark, kom som ett re
sultat av skiftet att brytas uL som småbruk. 
Processen var emellertid inte enhetlig och det finns många olika förlopp som förtjänar 
att redovisas för sig, för au understryka va
riationerna i denna utveckling. 

I beskrivningen Lill laga skiftet år 1 864 i 
byn Fiskeryd uppges att torparen .Johannes 
Andersson på Wirsnäs köpt en del av Peter Åbergs ¼ mantal. Om detta köp står vidare 
i protokollet att "å vilken jord rymd hem
man tal vid ifrågavarande laga skifte skall 
åsättas enligt köpekontraktet". Dessvärre 
framgår inget datum för köpet, men all det 
skett före skiftets igångsäuande står klart 
med tanke på att förhållandet noteras redan 

• 



vid den inledande presentationen av ägarna 
inför skiftet. Uppenbarligen var köpekon
traktet skrivet med ett laga skifte i åtanke, 
men om det skett efter det att bönderna i 

byn beslutat om att ansöka om skifte, men 
innan det startade, eller om det gjordes med 
tanke på ett eventuellt framtida skifte är inte 
känt i detta fall .20 Figur 2. Västm delen av Sommarsäte by enligt ekonomiska kartan 4D8h från 1950. Godhänd ur sekreles.rynpunht för s/1ridning. Lantmät,iverket 2007-04-1 7. 
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Figur 3. omnw.rsäle by enligt laga kifie kartan ji-ån 1 859. Detta är 01-iginalkarlan som använde i fält och som 
ma.n sedan gjort anteclmingar på, exempelvis de nya fast ighetsbeteckningama i rÖ(( liing l uf1p till väns te,: Original
kartoma inneluUler också vanligen mer ·information än i de renritade versionerna som skickades till Lantmäteriet 
cent ralt, dP senare är dock bättre bevarade och vackrare kolorerade. Lantmätel-iet i Kronobergs län, Södra Ljunga. 65 
(07-SÖL-65). 

I andra fal l kunde försäljningen av torp 
ske under pågående skiftesförrättn i ng. 1är 
j ordägarna i byn Mjär d sam lade för all 
fortsäLLa k i fLet den 1 7  augusti 1 63 medde
lade att Olof Jonasson i Norrgården sål t av 
1 /64 av s i tt  hemman till före de tta korpra
len von cheele .  När skiftet starta le den 1 8  
februar i  · amma å r  fan ns den s i  tnämnde 
öve r h uvud Laget  i n te med i protoko l l  t .  I 
detta fal l vet vi dock när köp t i ngåt t  . Von 1 1 2 Scheele kunde vi a upp köpekon traktet in 

för lan unätaren ch de tta var daterat t i l l  
den 12  maj 1 63 . Här  har sålede Jona  on  
och von ch l gjort upp köpet när  kiftel 
redan var igång. Detsamma gjord Bengt 
Jonasson i Nljäryds Kuggagård som såld av 
1 / 1 6  ti l l  Sven i l  son på torpet Kyrkoback
en ,  för att denne på "nämnde torp / . . .  kul
le . . .  / undfå sagde hemmanslott" . 2 1 

Än mer utstuderad var utvecklingen i byn 
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om mar ä te .  Här startade laga skifte t den 
22 s ptember 1 858. Byn bestod av sex stam
hemman i jordeboken , vid skiftets inledning 
� . . rd Jad på n io ägare. Varefter skiftet fort
gick til l kom emellert id successivt fler jord
ägar och när skiftet av l utade hade antalet 
stigit ti l l  1 7  - in Le m indre än åtta torp hade 
då blivit av · tyckade . Genom skifte protokol
l t kan de a hände] er följ as i detalj .  

D n 1 1  j ul i  1 859 meddela att ägorna nu 
var uppmätta och närvarande vid detta sam
man lräd var de i föregående protokoll an
t cknade ä ama pl us tr nya ägare till utbrut
na ägod · lar  i · tamhemmanet Hären berg. 
amtl iga utbru tna ägodelar var före detta 

JII 

torp . Sedan går det ett år och när byn jord
ägare träffade igen den 3 l ju l i  1 860 fram
går att även Lindrotsgården · tyckat av två 
t idigare to rp , Stålbe rg torpe t  och Lön 
backen, bägge värderade ti l l  1 / 1 6  man tal. I 
Stmagården hade det före d tta torpet Linne
berg s tyckats av ( även det ta 1 / 1 6 man tal)  
och på Hären berg hade yLterligar tt torp 
blivi t av tyckat och man ta1s att . För äij n i ng
arna va1- avslutade till den 7 auo-u Li amma 
år då det meddelade att  även öcl ragården 
låtit försälj a och stycka av Södra torp .22 

Var i byn var des a torp belägna? Som 
framgår av kartorna över Sommarsäte (figur  
2 och  3) låg de gamla stam hemmanen i den 
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vä u·a delen av byns domäner, där ock å del 
me  ta av odlingsmarken var b l ägen . Öster 
därom vid tog skog och därefte r n törre 
mo se . På andra sidan denna l åg e tt an tal 
toq och samtliga dessa förekom i avstyck
n ingarna i samband med laga sk iftet, e ta
b 1 1  1 nedan . Två av de utbru tna torpen låg 
em l lertid i anslutning till Jälva byn ,  näm li
gen Lål bergsLOrpe t  och Björk ätra . Det e
nare var ursprungligen ett oldattorp, men 
när mark n vid Björksätra bröts ut, flyttades 
cl t enare uL på utmarken för att ge plats til l  
det nya småbruket. 

om framgår av tabell 1 va r del framför 
al l L  toq) i byns pe1ife1i som styckad av i sam
band  med l aga skiftet. I detta fal l  förekom 
hel l r inga längre utflyttningar för gårdarna 
inn  i byn . Kal le  Bäck har nämlig 11 vi a t  att 

11 or ak til l att torp försvann i amband med 
laga k.ifte var att utflyttade hemman från 
byn pla erades på de gamla torpmarkema. I 
detta fal l  kunde istället lanunätare11 skriva i 
protokol let  att eftersom ägarna til l näm nde 
· extond lar al l a  ha sina husbyggnad r be
lägna i ös tra delen av skifte l ag t ,  " h afwa 
derstädes hwar för s ig uti en skift Li l ldelats 
a l l a  i n  ägor". 23 

Ovanstående exempel visar att det hypo
t L i ska förlopp som skissades i figur 1 har en 
verkl ighetsanknytning. Det är dock felaktigt 
att u tgå från att alla jordavscyckn ingar rörde 
torp n allena. I fallet Mjäryd ovan medförde 
·kifteL au åväl Olof Jonasson som von che
ele kom att  få sina hemman lott r förl agda 
ti l l  t id igare torpmarker. Von Scheele fick 
torp t . Jacobsdal som sitt ägande , m danjo-

nasson flyttade ut och fick itt skifte vid och 
kring det före d tta torpet Uppsala.24 Här 
går det sålede i n te att entydigt belägga at t 
ett torp med ina  odl ingsmarker styckades 
av och blev ett aj ä lv tändigt gårdsbruk. Där
emot framgår hur  Lorpen bebyggelselägen 
och odlingsmark använts i framtagandet av 
den nya kifte lö ningen .  Tilläggas skall att 
bägge dessa torp ligger i ansluU1ing till byns 
centrala odlingsmarker och att det hur som 
hel ·L in te rör ig om av ryckningar på peri
fera utmarker. 

Det skall ock å påpeka att j ag här i n te 
haft möj l igh t att under öka vilka köparna 
av de före detta Lorpen var. Var det de s i t
tande torparna, l ler var det andra personer 
som fick möj l igh ten att köpa loss jord när 
det förestående kifte t kulle skapa en cyd l i
gare ägostruktur? Frågan är viktig ur social
histmiskt per pekt iv, eftersom tidigare forsk
ning visat att många torp avhystes i sam band 
med Jaga k i ften .  Or akerna var flera: att 
torpläget behövd s för utflyttade hemman , 
att torpjorden !ad in under stamhemma
net, eller att torpen graderades ned til l  back
stugor. 

Här spelade torparnas besi ttn ingsvillkor 
in. Av skifteshand l i ngarna framgår att torpa
re i byn uppvisade sina  kon u·akt, med vi l ka 
de hävdade i tt besi ttn ing skydd. Med kon
traktet kunde de kräva att få sitta orubbade 
även i den nya k i Jte lösn i n gen ,  men det 
torde ha  vari L lockande för bägge parter :  
torparen och jordägaren ,  att låta bryta ut 
torpe l  och lö  a c l  nna fråga en  gång för 
alla. 25 

Tabell  1 .  Avstyckade torp i Sonunarsäte i samband med laga skiftet. 

Torpe� nam n ncler scamhemman LiLLera å ManLals- AvsLåncl 
kartan bråk f rån byn 

L,i lberg torpeL Linc:lrotsgårdcn Ac l / 1 6 500 111 
Lönebacken Lind rotsgården Ad l / 1 6 4 km 
l.i nn  berg Sunagården C 1 / 1 6 4 km 

ödrn torp Södragården Eb l / 1 6 3,5 km 
Björksäu-a Hären berg Fb 1 / 1 6 250 m 
An I rswrp Hären berg Fe 1 / 1 6 3,5 km 
And r torp Hären berg Fel l / 1 6  3,5 km 

rrabcrg Hären berg Fe 1 / J (j  3 ,5 km 
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Genomgången av några laga skiften i 
ödra Ljunga församling visar också att även 

ut.flyttningar av gårdar från bytomten kunde 
vara en orsak till att torp försvann. De torp 
om framför allt drabbades här var de som 

låg i anslutning till byns gamla inägor (alla 
torp hade inte etablerats på perifert belägen utmark) . Överlag var emellertid inte utflyu
ningsgraden särskilt hög. En viktig orsak till 
deua var att bybebyggelsen inte var koncen
trerad på samma vis som i det reglerade Öst
verige eller de stora släubygderna i Väster-

götland och Skåne. I Södra Ljunga brukades jorden i ensäde och gårdarna låg i regel för
hållandevis spridda i byn, vanligen längs med 
eller i närheten av den gemensamma hägna
den mellan in- och uu11ark. Visserligen kun
de det förekomma all några gårdstomter 
blivit väl trånga genom hemmansklyvning 
och att därför någon eller några gårdar måste flytta ut vid skiftet. Vanligen skapade dock 
lantmätaren nya ägofigurer, ofta i ett fisk
bensmönster som gjorde att de flesta gårdar 
kunde ligga kvar på sina gamla lägen, am
tidigt som den nya lösningen gav gårdarna 
tillgång till både in- och utmark.26 

Laga skiftet kunde dock leda till all en 
hel flyttningskedja uppstod. Byn Tranhult i 
den nordöstra delen av socknen ligger på 
en svag höjdrygg mellan tre mossar. Byn får 
då det bebyggelseläge som är rätt karaktäris
tiskt för Smålands krön bebyggelse, nämligen att gårdar och odlingsmark ligger längs med 
höjdsträckningen, i det här fallet i norcl-sycl
lig riktning. På höjdryggens krön går en väg och längs denna låg byns gårdar förhållan
devis väl samlade. Söder om gårdarna låg ett 
soldattorp och söder om detta Alvartorpet. 

är byn laga skiftades 1 844 flyttade en av 
byns gårdar ut och tog soldattorpets plats. Detta i sin tur övertog Alvartorpets plats.27 

Även i Sommarsäte såg vi hur skiftet med 
tillhörande torpavstyckningar medförde en 
dylik flyttning. Det gamla soldattorpet vid 
Björksätra flyttades för att ge plats åt ett nyLL 
gårds bruk om 1 / 1 6 man tal. Även ett annat 
centralt beläget soldattorp i byn flyttades ut på utmarken när dess jord lades in under en 
av byns gårdar i skifteslösningen. I Össjö by 

i församlingens norra del fick torpet Rokul
len ge vika för en utflyttad gård om ½ man
tal, i des a u·akter en fullt ut besutten gård. 
Rokullen om ligger i byns östra del och ute på skogen är dock ett större område, med 
förhållandevis omfattande odlingsmarker.28 

Ovanstående genomgång är några exem
pel på ski[tesförlopp där avstyckning av corp 
har ingått som en del i själva skiftet. Givetvis 
kan dessa exempel ime säga något om om
fattningen av denna process eller hur vanligt 
förekommande de var i hemmansklyvning
en i Sverige under 1800-talet. Endast en mer 
utförlig studie kan ge ett närmare svar på 
den frågan. Innan jag avslutar skall dock en 
annan agrarhistorisk källa till detta fenomen 
kommenteras.29 

Ett förhållandevis enkelL sätt att snabbt få en övergripande bild av tidigare agrar struk
tur är att använda de svenska ekonomiska 
kartorna i skala 1: 1 0  000 och då avses främst 
de som speglar tiden närmast efter andra 
världskriget. Med utgångspunkt från den 
bebyggelse, ägostruktur och ocllingsbilcl 
som ges i dessa kan bland annat områden 
som kan vara intressanta för eLL studium av 
t0rpavstyckning och hemmansklyvning iden
tifieras. Så har också delvis skett i denna stu
die. Risken finns dock att informationen i 
ekonomiska kartan övertolkas vilket jag skall 
ge ett konkret exempel på här. 

De indikationer som förekommer på hem 
mansklyvning genom torpavstyckning och 
som jag har beskrivit ovan är att det före
kommer mindre ägolotter ute i skogs- och 
myrmarker, samt att dessa många gånger har 
namn som inte hänför sig till det gamlajord
registret, e figur 4. I fallet Sommarsäte har 
det också kunnat beläggas au elen struktur som framgår av den ekonomiska kartan i 
stora drag skapades genom laga skiftet och 
de t0rpavstyckningar som skedde där. Fak
tum är au redan det sena 1940-talets bild vi
sar att flera av småbruken redan lagt igen 
och att byggnaderna har 1ivits.w 

Studeras figur 4 närmare framgår att byn 
Läsaryd gränsar till Sommarsäte i söder. 1 
Läsaryd fram träder en liknande bild som i 
den norra grannbyn vilket skulle kunna för-
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Figu,· 4. Öst ra delen av onmiarsäll' oth Läsnryds byar enligt, ekonomiska kaitan 4D8i från llr 1 950. 
Godhiind ,,,. sefm,11,ssy np,mhl far pridning. lantmätriverket 2007-04-1 7. 

anleda en l iknand tol kn ing  av or ake rna 
bakom.  Ett närmar tudium av laga kiftes
handl ingarna visar m I l  rtid att förloppet 
vari l eu annat .  är Lä aryd k.iftade drog 
förvis o de grän r om framträder på eko
nomiska kartan , m n i n t  på grund av att de 
framtråcland smålotl ma hörd ti l l  av tyck
ade måbruk .  Många i n tagor på u tm arken 
fortsatte at t  vara jus t  sådana också eft r skif
tet, i e n  del fall E rtfo r del belägna torpet att 
vara j u sL e tt Lo rp och i några fal l  flyttade 
mindre hemman u t  från byn och övertog ett 
gammalt torpläge.  I i n te t fal l har jag funni t  

Jl 6 

att kapandet av d a målotter hörd am
man med en torpavstycknino och medhöran
de fastighetsavgränsning under kift t I cl lta 
fall har sålede laga kift t inte l tt t i l l  mot
svarande utveckl ing om vi finner i ommar
säte el ler som visas i elen hypoteti ka figur 1 . 31 

Däremot är det sannol ik t  a lt hemmans
klyvningen tagi t fart efter skiftet .  v r ·i · ter
numren på ekonomiska kartan framgår att  
de flesta smålotter u te på Lä ·aryd · östra u t
marker sedem1era blivit aj älv tänd iga fa tig
heter. På så vis kan säga att  laga sk i ftes l ös-
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ningen underlättat för en sådan avstyckning 
- ägolotterna har redan varit definierade. 
Däremot uppkom inte småbruken i sam
band med skiftet. Det kan tilläggas att många 
laga skiftade byar laga skiftas återigen, men 
att det nya skiftet endast avser en del av byn, 
ofta en mycket liten del. Det handlar då om 
elt skifte för att genomgöra en hemmans
klyvning och framgår också ofta av skiftesbe
skrivningen som "laga skifte och hemmans
klyvning". Särskilt på slättbygderna i Skåne 
och Västergötland förekom det ofta att stör
re byar hade en rad med laga skiften som 
egentligen var hemmansklyvningar, men 
som för gränsdragningens skull också skifta
des. Ett exempel finns också i Södra Ljunga, 
där byn Boarp genomgick ime mindre än 
sex hemmansklyvningar under åren l 851-
63. Byn laga skiftades första gången 1 845-
47_3t Avslutning 
Det är ännu långt kvar innan den hypotes 
som formulerats i denna uppsats kan ges ett 
timligt heltäckande svar, men de ringa upp
gifter som här har presenterats ger nya per
spektiv på 1 800-Lalets hemmansklyvning 
som är värda att följa upp. I ett flertal fall i 
Södra Ljunga socken kan det konstateras att 
torp styckades av i samband med laga skif
ten och så att säga graderades upp från icke
skattlagda småbruk, till skattlagda sådana. I 
denna bemärkelse rörde det sig snarare om 
en breddning av ägandet, än om en spli tt
ring av jorden på alltför många brukare. 
Torpjorden hade redan tidigare varit förbe
hållen torparen och del som hände vid en 
avstyckning var att denne blev en självstän
dig hemmansägare, om än inte jämbördig 
resursmässigt med övriga bönder i byn. 
Samtidens farhågor för en överdrivenjord
delning kan därför till delar ha varit över
drivna. Det var inte den faktiska bruknings
strukturen som påverkades så mycket som 
besittningsformerna. 

I vilken utsträckning en beskrivning av 
ovanstående slag passar in på hemmansklyv
ningen i Sverige under 1 800-talet är ännu 

en obesvarad fråga. Sannolikt ser det olika 
ut  på olika håll i landet. Det torde vara mer 
sannolikt att h itta dylika förlopp i skogsbyg
der än på slättbygder,just av det skälet att de 
förstnämnda hade vidare utmarker än de 
senare. Likaså skulle det kunna tänkas att 
processen var mer utbredd i bondedomine
rade än herrgårdsdominerade bygder. åg
ra kvalificerade uttalanden om hur det för
håller sig med detta måste emellertid anstå 
tills fler undersökningar har genomförts. 

En uunärkt metod och ett utmärkt käll
mate1ial för att belysa detta har visat sig vara 
lammäteriakter och då särskilt laga skiftes
handlingar. Genom att i detalj följa proces
sen i de skiflesprotokoll som upprättades går 
del att identifiera förekommande avstyck
ningar av jord, om det i så fall rörde sig om 
torp och hur dessa avstyckningar sedan han
terades i elen nya fördelningen av mark som 
skiftet åsyftade. På kartan går det att uu-öna 
läget för de inblandade torpen och i vilken 
utsträckning del var just perifert liggande 
torp som främst berördes. Noter Nyodlingsvcrksamheten påbjöds till och med i lagstiftningen, se Carlman 2000, s. 76. 2 Carlman 2000 menar au lagstiftningen avsåg au skydda hotade eller begränsade resurser och all kungens och riksdagens agerande skedde i hushållande srfte. Denna utgångspunkt är inte orimlig i sak, men undgår au se au ,ikshushållningen i många avseenden byggde på att vissa grupper fick pi-ivilegicr som gick ut över andra. Den mest omfattande verksamheten t0rde ha varit bergsnäi·ingen och här stålldcs brukens behov av billig träkol mol böndernas utmarksbruk och krav på skälig förtjänst, se Lex. Karlsson 1990. Vad som uui1ålades som skogsbrist kunde ibland handla om vem som skulle hämta hem förtjänsterna från skogen, se Larsson 1996 och Sviden 1995. Det är tveksamt om lagstiftningen kan ses som helt neutral i dessa frågor. 3 Graner 2002, s. 70-74. 4 Med deua menas inte au synsäLLCl byggde på ett liberalt politiskt program, bara att tanken au ekonomisk tillväxt bäst gynnas av att enskilda näringsidkare (i det här fallet bönderna) ges fria händer, vilken är detsamma som förekommer i liberal ideologi. 5 Grancr 2002, s. 81-84; Söderberg 1976. 
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6 Se första avdelningen i Wohlin I 9 l2 .  Johan af Wingårds syn framgår av K.B:s Jemdrsberiitt,lser . . . = Kunglig M<!j :LS befallningshafvandes femårsberättelser 1822-45, Swckholm. 7 Herlitz 1974, s. 182; l loppc & Langton 1 994, s. S J ;  Morell 1980, s .  2<1-30; Ola i l 983, s .  179-1 93; Rosen J 994, s. I I 6; Winbcrg I 975, s. 180. Redan J 780 var sambruk av fastigheter vanligt i östra Mellansverige och med tiden blev det allt vanligare, se Persson 1996. s. 28-33. 8 De före deua danska landskapen ingick inte i studien. 9 Persson 1 996, s. 2 1-28; Persson 1997. JO Persson 1992, s. 80-83. 202-207; Persson ) 996. s. 49-5 1 .  1 1  Se även Sven son 2005, s. 163-J 75. 1 2  Persson 1996, s .  64. J fr Jonsson 1980 o m  strävan efter all söka kn)'l.ll arbeLSkraften inom jordbruket tätare till lokalsamhället. samt i'll'cn logiken bakomjordbruksegnahcm rörcl�cn. se Gcrmunclsson 1993 och Edling 1998. 1 3  Persson 1996, . 24-25: ULLerström 1957. Eu lokalt praktexempel återfinns i Nordström 1957. 14  Persson I 996, s .  65-66: Persson 1992. s .  J 95-196. Det n1r i samband med excerperingen av dala inför Persson 1996 och J 997 som jag blev uppmärksam på deua förh,illandc, uian au dock göra en S)'Stematisk genomgång. 15 Modellen iir hämtad från Persson 1996, s. 67. 1 6  Figuren 5.6 i Persson 1992, s .  196 styrker modellen. Särskilt giillde deua fenomen byarna Höckhult, Mantebo och Ynerbo i Locknevi församling. 1 7  O m  skiften och hemmanskl)'vningar, se bl.a. Frid-lizius I 979, Hoppe 1981 och Ola i I 983. 18 Förordningen är avtryckt i \Nol l  lin 19 12 .  Citatet är hämtat från ingressen, s. 822 och bestämmelserna om klyvning och beräkningsgruncl avser §§ l och 3, s. 822-823 i 'vVohlin. J 9 Följande byar har swderaLs: Fiskeryd, Kuggaboda, Läsar)' d, Mjä1·yd, Rönninge. Sommarsäte, Tranhult och Ösajö. 20 Laga skifte i Fiskerrd, akt nummer 54, Södra Ljunga socken, Sunnerbo härad och Kronobe1·gs län. Lanunäte1·iet i Kronobergs läns arkiv. 21 § 27, laga skif1e i i\ljån·cl, akt nummer 1 1 , Södra Ljunga socken. Sun11crbo härad och Kronobergs län. Lantmätc,ieL i Kronobergs läns arkiv. 22 §§ 6, 23 och 32 , laga skifte i Sommarsäte, akt nummer 65, Södra Ljunga socken, Sunnerbo härad och Kronobergs län, Lammäteriet i Kronobergs läns arkiv. 23 Bäck 1992, § 35. laga skifte i Sommarsäte, akt munmer 65, Södra Ljunga socken, Sunnerbo härad och Kronobergs län, Lantmäteriet i Kronobergs läns arkiv. 24 Jag har inte l)'ckaLs klarlägga 0111 von Scheele innehade något av dessa torp före skiftet. 25 Här LOrcle elen non-institutionella krediten ha spelat en sLOr roll,jfr Maninius 1970. ] 1 8  26 Sannolikt hade de flcsia hemman mer eller mindre av sina inägor i hemägoblock redan före skiftet, vilket gjorde alt var och en gård var ccnu·alt placerad i förhållande till mycket av sin inmark sedan tidigare. Dena påstående bygger in te på någon konkret undersökning i cleua fall, men wrde vara rimligt mol bakgrund av tidigare forskning, se t.ex. Mascher 1993, s. 1 0  och Vestbö, 1996, s. 3. 27 Laga skifte i Tranhult. akt nummer 43, Södra Ljunga socken, Sunnerbo härad och Kronobergs län, Lantmäteriet i Kronobergs läns arkiv. I en nu ÖYer 60 år gammal artikel beskrev OlofThaning vad han kallade höghöjclsbeb)ggclscn på det småländska höglandet, Thaning 1940. Den förekommer mest frekve111 i landskapeLS nordöstra del och då företrädesvis på de förhållandevis höga ryggar som går i nord-srdlig 1iktning. Här ligger gårdsbcbyggelsen längs \'ägcn, pa eller i nära anslmning till ryggens krön, de gamla åkermarkerna runtomkring denna och ängsmarkerna på sluuningarna. Nere i sänkorna mellan q•ggarna ligger utmarken. Liknande beb)'ggelse- och odllingslägen förekom också i andra delar aY S1mtla11d. äYen där berggrundsmorfologin ime är lika dramatisk. Det ska dock påpekas au ime all bebyggelse intog dylika lägen. 28 Laga skifte i Ösajö, akt nummer 15, Södra yunga socken, Sunnerbo härad och Kronobergs län, Lan Lmiiterict i Kronobergs liins arkiv. 29 I några av de b)'arjag undersökte i Söclrn Ljunga församling förekom ingen 1orpavstyckni1 1g i samband med laga skiftet, varför de in1e redovisas här. 30 Genom en jämförelse av laga skif'Leskana11 och den ekonomiska kartan framgiir att grundstrukturen för 1940-talcts fastighetsgriinscr t i llkom vid skiftet. 3 1  Laga skifte i Läsar)'d, akt nummer 84. Södra Ljunga socken, Sunncrbo härad och Kronobergs län. Lantmäterie1 i Kronobergs läns arkiv. 32 Registren anger inte alltid helt konsck\'e111 om det rör sig om eu laga skifte eller en hemman kl)"'ning, men i karthandlingarna står ofta baclc laga skifte och hemmansklp�1ing. Om Boarp. LantmåterieLS digitala kartregistcr. Käll- och litteraturförteckning 
Ot1yckta källor La11t111äteriar/1ivet i Kronobergs län L.amrnäteriakLer, Södra Ljunga socken, Sunnerbo härad. Lantmäteriets digitala har/register 
Litteratur Bäck, Kalle, 1992, Bö,jan till s/11tel. Laga shiJIPI och torpbebyggelsen i Östngötland 182 7-65, ( 101.eria förlag), Klockrike, 1 60 s. It-
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KAPITEL 8 Moderniteten karterad Tomas Germundsson 
I denna artikel förs ett resonemang kring 
några kartblad från den ekonomiska kartan 
över Skåne, tillkomna ca 1910 respektive ca 
1930. Syftet är att visa hur kartorna, inklusi
ve deras ul'ckta beskrivningar, kan användas 
som källmaterial och illusu-ation till moder
nitetens landskapshistoria. Utgångspunkten 
är att kartorna knappast "talar för sig själva", men att de i kombination med annat material på ett fruktbart sätt kan förmedla kunskap 
och insikt om den period de representerar. 
Att använda kartorna på detta vis innebär att 
de tolkas på något sätt - en aspekt som avslut
ningsvis diskuteras. 

Kartan som tidsspegel 
Det tema som utgör den historiska ramen i 
denna studie är moderniteten. Med det be
greppet avserjag dels en period, dels de f ö r 
ändringar som då ägde rum. Därmed skiljer 
sig begreppet från modernisering, som anger förändring och förnyelse utan att nödvän
digtvis knyta det till någon speciell tid. Mo
dernitet skiljer sig också från modernism ge
nom att moderniteten i princip betecknar 
hela samhällets förändring, medan modernismen har en snävare betydelse som främst 
är tillämplig inom konst, litteratur och arki
tektur. 

Moderniteten har sina rötter i den euro
peiska vetenskapliga revolutionen på 1600-

talet och elen samhällsförändring som kul
minerade i elen franska revolutionen 1789. Dock är det perioden därefter, 1 800- och 
1900-talen, som är modernitetens storhetstid. 
Att kort definiera vad modernitetens föränd
ringar består i låter sig knappast göras. Möj
ligtvis kan man fastslå att just farändring är 
konstit1.1erande för moderniteten, medan någ
ra begrepp som antyder grunden för dessa förändringar är upplysning, rationalitet, 
vetenskap och fram tidsprojekt. De samhälle
liga uttrycken för moderniteten kan beskri
vas i termer som inclusu-ialisering, urbanise
ring, individualisering och globalisering, 
d.v.s. processer som djupt inverkat i sociala 
förhållanden, kultur och enskilda männis
kors liv. Inte minsl uppfattningen om tid 
och rum har fundamentalt förändrats un
der modernitetens epok, vilket naturligtvis 
är en utmaning för historiskt-geografiska 
studier. 1 

Under perioden 1859-1934 utkom i Sve
rige ett antal tematiskt samlade kartserier 
som kan sägas tillhöra moderniteten i dub
bel bemärkelse. Kartserierna producerades 
av Rikets ekonomiska kartverk och består av storskaliga, relativt detaljerade ekonomiska 
kartor som i första hand är inriktade på att 
redovisa markanvändning och ägoförhållan
den. I takt med att landet under 1 800-talet 
förändrades ekonomiskt, socialt - och rums
ligt - krävdes nya instrument för överblick 
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och planering. Råvaruutvinningen skulle ef
fektiviseras, kommunikationerna förbättras 
och städerna byggas ut. Kartan blev ett instrument för att förverkliga visionerna, och 
därmed blev karteringen av nationen i sig 
ett modernt projekt. Sam tidigt är  kartverket 
en spegling av de samhällsförändringar som 
då konkret ägde rum. Kanalbyggen, järn
vägsnät, administrativ indelning, universell 
klocktid, bank- och po tväsende, är exempel 
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på stora, ofta nationellt initierade projekt med en väldig geografisk inverkan. Flera av 
dem är direkt representerade i kartan till
sammans med den tidiga inclusLrialiseringen och urbaniseringen. 

Kartan är dessutom en summering av de 
landskapsföränclringar som ägt rum under 
en lång historisk tid, och där 1 700- och 1800-
talens agraromvandling varit speciellt om
skapande. Skiftesreformer, utdikningar och 

Figur l .  Rationell rumslig indelning. i den franska kart an, från tiden just ejler revolutionen 1 789, utgör rutsystemet 
grunden för hur representativa val skall gå till ( t!/tergiven i Harvey 1990). Den skånska kartan från tidigt 1900-tal 
(pil, nästa sida) visar hur el/ kvadratiskt bladindelningssystem överlagrar de traditionella häraderna (Rikets all
männa lwrtverk). 
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"åke r fie r i. ng" kan tydl igt utläsa i kartb la
den , och i in helhet berättar kartv rk t om 
ett Svcrig i färd med att omvandlas från ett 
kog - och bondeland til l  en indu tri nacion. 

Dock är i n te hela landet karte rat .  I grova 
drag kan man äga att terri torie L  öder om 
Dalälven  är kanlagt , men med undan tag för 
Bohus län ,  måland, Öland och Got land.  

De kartut. n i tt som längre fram i art ike ln 
kommer att  i l lu  trera det  tidiga 1 900-lal ets 
landskap är hämtade från den ekonomiska 
kartan över Malmöhus och Kristian rads län 
i Skåne. De sa kartblad är till komna under 

1 9 10 - r sp ktive l 930-talet , vilk t b  tyder att 
de ti l lhör  den enare generationen  av den 
ekonomiska kartse1ien. Detta av p gla i de s 
u tformning t . ex .  vad gäl l e r  ·yrn bol · pråk, 
trycktekn ik och bladindelning. är arbetet 
med all framställa det ekonom i ka kartverket 
inleddes 1 59 följde kartorna admin i  trativa 
enheter, i regel häraderna. Karteringen gjor
des i skala l : 20  000, men inför tryckn ingen 
gjorde n förminskn ing ti ll skala 1 : 50 000 .  
Ett blad täckte vanligen ett härad. Häradsin
delningen  i nnebar att de tid iga kartorna ,  
fram ti l l  1 906,  fick  en  "organ i k" avgrän -
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ning, knuten till de bygder som ingick i hä
radet. Visualiseringen av det karterade om
rådet förbands därmed till dess historia i ett 
långt tidsperspektiv, och kartorna kallades också allmänt för "häradskartan". Vartefter 
utvecklingen f ortskred, och behovet av att 
återspegla en på vissa håll intensiv bebyggel
seutveckling, ökade skälen att använda karteringsskalan också som tryckskala. Ytterliga
re skäl för en ändrad skala var att kartorna 
skulle kunna redovisa hemmansgränser och anpassas till det nya jordregistret. Därmed 
blev häraderna omöjliga att upprätthålla 
som indelningsgrund, och i de områden 
som karterades efter år 1906, Väsunanland, 
Skåne, Halland och Blekinge, övergick man 
till en strikt rutindelning av de aktuella lä
nen. Under hand förbättrades också själva 
karteringstekniken, bl.a. genom att man utnyttjade de noggranna ortsbestämmelser samt 
väg- och kon neklionsmätn ingar som gjordes 
från slutet av 1800-talet.2 På flera sätt anpas
sades alltså de ekonomiska kartorna till ett 
modernt samhälle i förändring; ny rationa
litet resulterade i ny rumslig indelning, se 
figur l .  Tre skånska exempel Nedan föijer Lre exempel på hur den äldre 
ekonomiska kartan kan användas för att bi
dra till tecknandet av det tidiga 1900-talets 
Iandskapsomvandlingar. De är hämtade från 
Skåne och berör i tur och ordning Malmös 
stads bygd, Everöds järnvägssamhälle och 
Viu.skövle godsland kap, de båda senare be
lägna i östra Skåne, söder om Kristianstad. 
Det bör tilläggas att studierna är mycket 
översiktliga och främst skall ses just som ex
empel på i vilka sammanhang kartverket 
kan användas. Den urbana bygden tar form 
Figur 2 vi ar Malmö 19 12, en stad som defi
nitivt har lämnat det förindustriella stadiet med en samlad stadskropp innanför kanaler 
och vallar. Den letar sig nu ut mot omgivande landsbygd och accepterar inte ens havet 
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som begränsande faktor. Stations-och hamn
området växer till på utfyllnadsmassor, och i 
kartan finns planer för fortsatt expansion. 
Flera ytor visar med sina streckade gatunät 
på vit botten hur staden skall växa.Just inn
an kartan gjordes hade stadsdelen Sofielund 
hamnat inom stadsplanerat område. Det 
skedde under motstånd från stadens myn
digheter då befolkningen var fattig och de 
sanitära förhållandena tämligen usla. Sofie
lund hade tillkommit som s.k. utomgränsbe
byggelse. Mer eller mindre spontan tomtav
styckning på tidigare agrarmark gav möjlig
het till intensivt byggande i elen lilla skalan. 
Arbetarfami!jer flyttade hit och en proletär 
förstad blev ett faktum. Inkorporerad med 
Malmö ställdes krav som innebar utgifter, men som också förbättrade standarden.3 

I ett vidare perspektiv kan man också se 
hur det moderna Malmös sociala geografi 
håller på att ta form. Sofielund i sydosL har 
en parallell vid Östra förstaden. Här växer 
arbetarstadsdelen Kirseberg fram, och i hela 
området mellan Sofieluncl och Kirseberg 
kommer staden att präglas av industrier och 
arbetarkvarcer. I väster är bilden en annan. 
Här återfinns patriciervillor, t.ex. i området 
Grönvången, och de hyreshusområden som 
byggs är av exklusiv karaktär. Bl.a. kommer 
landeriet Ribersborg att få en högklassig 
kvartersbaseracl stadsbebyggelse, som stil
fullt löses upp när den på 1930-talet närmar 
sig Öresundsstranden och ersätts av fristå
ende huskroppar i funktionalismens strama 
former. Grunden är lagd för den hårda seg
regering som blivit ett bestående grunddrag 
i det moderna Malmös utveckling. '  

Utanför stadsbebyggelsen gör järnvägar
na kringgående rörelser för att nå Malmö 
centralstation nära hamnen. Mönstren är 
lagda för kommande utveckling: järnvägen 
till Trelleborg skär igenom den agrart präg
lade Mellersta förstaden. Idag är detta om
råde total stadsbebyggelse, men järnvägen 
finns kvar och det är på denna som Öre
sundstågen till Köpenhamn lämnar Malmö 
för att i en båge söder om staden ta fart och ila vidare över Öresundsbron. 
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Figur 2. Ma lmö 1 91 4. Ekonomiska kartan över Malmöhus län, '!llsnill ur bladet "Malmö". 
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Figur 3. Everöd 1 930. Ekonomislia lw1 tan över Kristianstads län, utsn itt ur blad 73. 

Jo rdbruk, j ärnväg och indus tri 
Figu r 3 vi ar samhälle t Everöd ci rka 1 930 . 
�1e t påtagligt i kartu tsnittet är ka n ke j ärn
\'ägarna, inte m in t tack vare de kraftfulla 

linj esymboler de markerats med . Tillkomna 
under mellankrigs ti d n visar de tidiga e ko
nomiska kartorna det skånska järnvägsnätets 
maximum . I Everöcl , ett par mil öder om 
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Kristianstad, bildades en järnvägsknut då den 1881 anlagda järnvägen mellan Kristian
stad och Degerberga två år senare utökades med en bana till Åhus vid kusten i öster. I 
Everöd har stationsområdet placerats paral
lellt med Mjöån, ett biflöde till Helge å. Det 
ligger en bit norr om Maderna - forna slåt
termarker längs ån. På de utdikade maderna 
har bebyggelse tillkommit som binder sam
man byn Everöd i väster med Gärds Lyngbys 
hållplats i öster. I tallskogen på de sandiga markerna norr om stationen har ett bebyggelseintag bidragit till att ge platsen tät
ortskaraktär. 

Förutom historien kring järnvägsanläg
gandet kan ledtrådar till den tidigare agrarhi
storien spåras i kartbilden. Skiftet i Everöds 
by syns fortfarande i fastighetsindelningen, och med ledning av kartans beskrivning kan 
man konstatera att enskifte genomfördes 
1828 och att hemmansklyvningar och ägostyckningar därefter givit en finmaskigare 
fastighetsstruktur.5 En förbindelselänk mel
lan jordbruket och industrin åskådliggörs i 
det bränneri som ligger söder om Everöd. 
Brännvinstillverkningen var viktig i detta potatisodlardistrikt och inte minst dofter gav 
vissa platser en speciell karaktär. Ett styrelse
protokoll för Gärds härads järnväg ger föl
jande vittnesmål: 

Verkställande direktören tillkännagav, att 
sedan åtskilliga trafikanter klagat däröver, 
att provning av brännvin föriggick i statio
nernas väntsalar och därigenom en obe
haglig brännvinslukt fanns i dessa, hade ha 
sett sig nödsakad, för tillfredsställande av 
b-afikanternas berättigade anspråk på snygg
het, låta trafikchefen utfärda förbud mot 
provning av brännvin i stationshusen. Det
ta hade emellertid förorsakat brän nvins
leverantörer obehag, vadan han, för att till
mötesgå dessa senare, anhöll om rättigheter 
att uti Tollarps, Everöds, Degeberga och 
Lyngby stationers godshus insätta nya föns
ter för att brännvinsprovning i dessa hus 
bekvämt skulle kunna försiggå; denna an
hållan bifölls. 6 

Genom att på olika sätt försöka foga in kar
tans enskilda objekt i det omgivande land
skapet kan man öka förutsättningarna för att förstå dess helhet och samband. I regel 
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ligger den visuella dimensionen närmast till 
hands, men som citatet illustrerar kan även 
andra sinnesförnimmelser vara till hjälp. 
Lukt, hörsel, känsel och smak hör också till 
landskapsperceptionen, vilket bl.a. den finske 
geografen Johannes Gabriel Granö visat.7 Godslandskapet moderniseras 
Om vi lämnar de mer uppenbara uttrycken 
för det moderna samhällets framväxt, som 
urbanisering, industrialisering och infra
strukturexpansion, kan vi konstatera att det 
också finns karaktäristiska drag i det agrara 
landskapet som återspeglas i den äldre eko
nomiska kartan. Effektiviseringen inom jord
bruket blir tydlig på många ställen, inte minst 
i jämförelse med tidigare kartgenerationer. Skiftesreformer, utdikningar, växande åker
arealer är några exempel på processer som 
kan föijas upp i kartan.8 

I vissa stycken kan emellertid kartans re
presentationer tyckas vara en motbild till 
moderniteten, något som bl.a. kan skönjas i 
stordomänernas landskap under det tidiga 
1900-talet. Samtidigt som godsen i många 
stycken var pådrivande och framgångsrika 
inom den agrara revolutionens sfär, så för
svarade man - också här framgångsrikt - en 
u-aditionell struktur när det gäller ägande
förhållanden och möjligheter att styra vad 
som försiggick på godsdomänerna. Det 
innebär att rationella och vetenskapligt 
grundade reformer inom det jordbrukstek
niska området genomfördes i en starkt hie
rarkisk social miljö samtidigt som traditio
nella uttrycksformer i landskapet levde kvar 
och tidvis förstärktes. Något hårddraget 
skulle man kunna säga att moderniteten i 
skånsk godsbygd delvis tog form i feodal 
dräkt. Jag skall försöka åskådliggöra påståendet med hjälp av några kartutsnitt och 
bilder från godset Vittskövle i östra Skåne. 
Vittskövle gods mellan feodalism och 
modernitet 
Figur 4 visar hjärtat av godsdomänen, så 
som den tedde sig under mellankrigstiden, 
med Vittskövle slott centralt beläget och Vitt-



skövle by strax öster därom. Kyrkan i Vitt
kövle är från 1 200-talet, medan de första 
äkra spåren av godset härrör sig från mit

ten av 1300-talet. Själva huvudgården var då 
belägen norr om byn, och man kan tänka 
sig att den tillkom genom att en storman 
flyttade ut från bykärnan. Det nuvarande 
lotter uppfördes vid mitten av 1 500-talet, 

och blev då en borganläggning med om
givande vattengravar. Dessa inneslöt fram 
till 1840-talet även ladugårdsbyggnader på 
den plats just öster om slottet som idag är 
trädgård. Bönderna i Vittskövle by har sedan 
långt tillbaka varit fäste bönder, d.v.s. arren
debönder under godset med dagsverksskyl
dighel. I bötjan av 1 800-talet genomfördes 
eu enskifte i Vittskövle by. Det skedde på 
godsägarens initiativ, då denne var ägare till 
alla gårdar utom prästgården. De utflyttade 
gårdarna kom i första hand att lokaliseras 
no1T om godsets egna odlingsdomäner, vilka 
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brede,- ut  sig norr och söder om slottsan
läggningen. Ett par gårdar fick ligga kvar vid 
den gamla byplatsen ,  men det mesta av den 
bebyggelse som finns där är av annan karak
tär.9 Efter skiftesförrättningarna genomför
des upprättandet av ett antal s. k. plattgårdar, 
vilket var stora, moderna arrendegårdar 
som lydde under godset. De bildades genom 
att ett antal bondgårdar lades ned och bön
derna avhystes. 10 Även verksamheter utanför 
jordbruket har varit viktiga vid Vittskövle 
gods. Redan på 1 700-talet fanns bränneri, 
tegeltillverkning och sågkvarn, medan ett 
stuteri har än äldre anor. Även holländeri 
har funnits vid godset. 

När vi möter denna storgodsanläggning i 
kartbilden från 1930-talet är det påtagligt 
hur historien format kulturlandskapet. Slotts
och par-kanläggningarna ligger som en in
tagande ö i det omgivande öppna åkerland
skapet. Vallgravarna markerar avskildhet 
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Figur 4. Vittskövl.e 1 930. Ekonomiska kartan över Kristianstads län, utsnill ur blad 73. 
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kring själva slottet, trots att de sedan länge 
förlorat sin försvarsfunktion. Parkanlägg
ningarna ger variation i närmiijön och dess 
gångar och vattendrag antyder hur de skall 
nytgas i exklusivt och rekreerande syfte. De 
vägar som leder till slottet från alla fyra väder
strecken är påtagligt markerade, dels genom 
sin rätli�jiga sträckning, dels genom att de 
är kantade av alleer. Det råder knappast nå
got tvivel om var centrum i detta landskap 
finns eller vilken plats som är maktens bo
ning. 

Atcrigen kan den tryckta beskrivningen 
vara till hjälp för att börja nysta upp landska
pets eller platsens historia. De jordregister
n ummer som återfinns i kartbladen refere
rar till en sockenindelad beskrivning där en 
rad uppgifter om fastigheterna kan fås. Vi 
kan läsa oss till att Vittskövle 1 1 är själva god
set, eller säteriet som det benämns i beskriv
ningen, och au h uvudgårdsenheten (a i 
kartan) är l 1 80 hektar stor och att 297 hek
tar utgörs av åkermark. Går vi vidare till 1 1 b, 
är det en av de allra minsta enheterna, be
lägen vid vägen söder om slottet och rubri
ceras som "slagord". Också 1 1 c tillhör små
s tällena och betecknas "dagsverkstorp". 1 1  

Båda dessa beteckningar reflekterar godsets 
arbetskraftsförsörjning. Stagord betecknar 
naturligtvis att enheten bebos av statare, 
d.v.s. ett årligt städslatjordbruksarbetarpar 
med lön i både pengar och natura, och med 
en egen liten täppa att odla. 

I e t t  moderniseringsperspektiv skulle 
man kunna hävda att statsysternet är en 
övergångsform från ett äldre feodal liknande 
system för arbetskraftsförsörjning, där dag 
verksskyldighet och naturabetalning domi
nerade, till ett kapitalistiskt, där lönearbete 
är förhärskande. Därmed skulle dagsverks
torpet, so1n termen anger, vara en äldre och 
mer traditionell inrättning. Uppseendeväck
ande nog finner vi en mängd dagsverkstorp 
vid Vittskövle kring 1930, och närmare stu
dier visar att utvecklingen dagsverke - statat'
system - lönearbete under 1800-LaleL in te 
var så rätlinjig i Vittskövle eller vid andra 
skånska gods, som det  kan framstå i mer 
översiktliga beskrivningar. Efter en övergång 
mot statsystem och lönearbete under tidigt 
1 800-tal återkommer dagsverkssystemet 
med stor kraft på godsägarens initiativ un
der ett senare skede. Vi bevittnar, som eko
nomhistorikern Mats Olsson uttrycket det, 

Figur 5. Al/in som leder upj, mol Villsköv/,e slott från söder (se kartan i figur 4). Foto: Tomas Gennundsson. 
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Figur 6. Känfiistena - ett av småställena söder om Vittskövle slott (se lwrtan i figur 4). Fotot ur Vittsköv/,e ge1wrn 
tiderna, D. 1, 1998. 

en "feodal rekyl" i arbet5organisalionen mitt 
under elen agrara revolutionen. 12 Det ore
gelbundna och säsongsmässiga arbetskrafts
behovet tycks snarare ha stillats med hjälp av till platsen knutna personer, som kunnat 
budas när behov har förelegat, än med dag
lönare eller motsvarande. Rester av denna 
feodala rekyl återspeglas alltså även i 1930 
års karta. 

Efter att på delta sätt ha analyserat en del 
av godslandskapets sociala geografi i kartans 
uttrycksform, kan det var intressant att återvända till det verkliga landskapet och stu
dera på vilket sätt historien är synlig där. Vi 
kan då konstatera atl vägen från dagsverks
torp och statjord upp mot slottet och ladu
gårdarna fortfarande accentueras av de 
alleer som syns i kartan i figur 5. Med hjälp 
av ett med kartan samtida fotografi, figur 6, 
kan vi förslå, all det som idag är ett fri
tidstorp för ett sjuttiotal år sedan var en för
sö1jningsposition tätt kopplad till godset, 
där flera av de på bilden närvarande människorna utförde sitt dagliga arbete.'3 
Nytt ijus över landska/Jel 
På annat håll var moderniteten kanske mer påtaglig i landskapet kring Vittskövle slott. 

Till exempel kan man konstatera att det vid 
elen aktuella tiden fanns en liten järnväg 
som ledde från Vittskövle station (vid järn
vägen mellan Kristianstad och Ystad) till 
Vittskövle slott och sedan vidare söderut till 
storgården Segesholm.Järnbanan, med 600 
millimeters spårviclcl, anlades 1910. Den fi
nansierades av godset och byggdes huvud
sakligen av egen personal. Banan kom att 
användas flitigt under fyra decennier. Här 
transporterades sockerbetor och andra jorcl
bruksprodukter, gödningsmedel, virke m.m. 
Viktigast var elen sand som forslades från 
egna täkter till Wicltsköfle kalksanclstegel
fabrik vid Vittskövle stalion. En viss person
trafik förekom också. 

Redan år 19 1 1  elektrifieradesjärnbanan, 
vilket var ovanligt, och det system av trefas
typ som användes gör anläggningen tämli
gen remarkabel. Det bestod av två parallella luftburna ledningar för strömöverföring, 
medan man hade en jordad fas i rälsen. 
Strömförsö1jningen sköttes lokalt. Inlednings
vis utnyttjade man en turbin som placerades 
vid en äldre sågverksdamm. Inte enbart 
järnvägen försågs med elström, utan stolpar 
och elledningar letade sig också fram till 
slottet och några av de större gårdarna vid 
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banan. Nytt ljus spreds över trakten. Snart 
visade sig turbinanläggningen alltför kraft
lös för sin uppgift, och från Malmö inhand
lades därför en större ångmaskin. Den pla
cerades vid Vittskövle station, där den dels 
utgjorde kraftkälla för de fabriksanlägg
ningar som fanns där, dels via en generator 
levererade ström till järnvägen och till om
givande landsbygd. 14 

Bondby i förvandling 
Temat modernitet på landsbygden kan ytter
ligare belysas något med hjälp av den ekono
miska kartan. I det följande förflyttas fokus 
till Vittskövle by och den omvandling som 
bebyggelsen där upplevt efter 1800-talets 
skiftesreformer. För att ge en bild av över
gången från bondgårdsby till landsbygds-Figur 7. Vittskövle by 1806. LAK, Vittskövle, akt 5. 
Figur 8. Vittskövle by 1930. Ekonomiska kartan över Kristianstads län, utsnitt ur blad 73. 
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samhälle görs i figur 7 och 8 en jämförelse 
mellan Vittskövle bykärna vid 1800-talets 
början och samma plats på 1930-talet. I lant
mäterikartan från det tidiga 1800-talet åter
ges gårdarna inte bara i sina lägen, utan ock 
så i s in utformning (figur 7) .  Vittskövle by 
var en av de större i Skåne och Linne skrev 
från sin resa 1749 att den "liknade en liten 
stad", och att: "Alla hus voro av korsverke ,  
gatorna voro stenlagde och kyrkan mycket 
täck."1 5 Kyrkan har på typiskt maner blivit 
avbildad från sidan, så att byggnadens betydelse markeras. Kartan från 1800-talet 
återger således inte byn i strikt fågelperspek
tiv, utan tillåts att visa även andra vyer, vilka 
man kan tänka sig att kartören upplevde när 
han vistades i Vittskövle. 

I kartan från tidigt 1900-taI är represen tationen annorlunda (figur 8) . Kyrkan är lik
som övrig bebyggelse återgiven i enhetligt 
symbolspråk, och projektionen är tveklöst 
inställd på objektiv överblick. Vad har då er
satt gårdsbebyggelsen i det utskiftade Vitt
skövle? Ånyo kan den ekonomiska kartans 
beskrivning ge ledtrådar. Det visar sig att 
fastigheten 27:4 ägs av Vimkövle kooperati
va handelsförening, 24:8 av IOGT och 24:10 
av Vittskövle kommun och hyser ett ålder
domshem. 16 Kooperation, nykterhetsrörelse 
och socialpolitik - tre företeelser som myck
et naturligt kopplas till den svenska moder
niteten, och som alltså hade sina landskap
liga uttryck i Vittskövle by på 1 930-talet. 
Landskapet vid Vittskövle i samman
fattning 
Genom kartan och kompletterande materi
al lämnas en heterogen bild av godslandska
pet vid Vittskövle på 1930-talet. Storslagen
het och prakt kontrasteras med beroende och knappa förhållanden. Det visuella land
skapet, i så hög grad format på godsägarens 
villkor, förmedlar genom sin storskalighet, 
den strikta utformningen och de pregnanta maktkärnorna en tydlig social hierarki. De 
mindre enheterna, där godsets arbetsstyrka bodde, ifrågasätter det historiska perspekti
vets rätlinjighet genom att visa på att tradi
tionella system för arbetskraftsförsörjning 
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levde kvar o ckså under den mo dernisering 
so m skedde vid 1 900-Lalets början. Denna 
mo dernisering är likafullt tydlig ur andra 
landskapsaspekter: järnvägen, elledningar, 
industrianläggningar är distinkla symbo ler 
för en ny tid, o m  än infogade i ett bitvis feo
dalt landskap. I Vi ttskövle by visar det sig att en tidig o ch 
radikal rationalisering av jo rdbruket, dvs. 
skiftet o ch utflyLtningen av bondgårdarna 
under tidigt 1800-tal, banade väg för ett nytt 
landsbygdssamhällc. Arbetarbo städer, hant
verkarställen, skola o sv. ersatte de rent agrara 
bebyggelseformerna, o ch successivt minskade go dsets patriarkaliska makt. Koo pera
tio nen var utu-yck för o rganisering bland ett 
brett lager av ko nsumenter som tillkämpat sig inflytande över den dagliga handeln och  
som därmed frigjorde sig från ett starkt lo
kalt beroende. Godtemplarordens nykter
hetsarbete kom att bedrivas i en liten TOGT
kåk i Vittskövle by o ch visar på gemensamt 
intresse att minska alkoho lismens effekter; 
arbetet var frivilligt medan tomten skänktes 
till orden av go dsägaren. Andelsa.ffären o ch IOGT-kåken utgör tillsammans med andra 
byggnader so m representeras i den eko no
miska kartan över 1930-talets Vi ttskövle frag
ment av ett landskap som förändras i skär
ningspunkten mellan godsets traditio nalism 
o ch mo dernisering, o ch som samtidigt blir 
alltmer influerat o ch beroende av det o mgivande samhällets nya su-ukturer. Mo derniteten träder in i Vittskövle i o lika skepnader, 
o ch det kräver naturligtvis en betydligt mer 
närgången undersökning för att förstå hur 
förhållandena förändrades o ch på vilket sätt 
vi därmed kan förstå det landskap som växte 
fram. Avslutande diskussion I den här artikeln har den eko nomiska kar
tan från tidigt 1 900-tal använts i ett speciellt 
syfte, nämligen att fungera som kunskaps
källa o ch illustratio n  till den svenska modern i te tens geo grafi. Det behöver knappast 
påpekas att de exemplifieringar so m görs är 
rapso diska, o ch att de aspekter som belyses 

endast utgör fragment av en ko mplicerad 
o ch o mvälvande samhällshisto ria. 'ågra 
egentliga slutsatser kan kanske inte dras, men förho ppningsvis har framställningen 
ändå fyllt syftet att fungera som en inspira
tio n att utnytrja här använt - o ch mo tsva
rande - kartmaterial på ett integrerat sätt, 
d.v.s. i kombination med andra källmaterial 
o ch represen ta tio ner. 

För forskning rörande en tidsepo k då 
både konkret rumsliga förhållanden o ch människo rs uppfattning om rummet så starkt 
förändrades, är det väsentligt att detta åter
speglas i utgångspunkter o ch frågeställning
ar. Kartmaterialet är naturligtvis centralt i 
detta sammanhang, o ch därför är det viktigt 
att en diskussio n o m  dess utnytrjande förs. 
Grundläggande här är att kartan måste ses 
som en representatio n i den bemärkelse att 
den inte är en neutral avbildning av verklig
heten.17 Kartan återspeglar ett urval av verk
ligheten, o ch det är inte betydelselöst hur 
detta urval har gjo rts, eller på vilket sätt det 
återges i kartans symbolspråk o ch ucu-ycks
maner. Att integrera sådana aspekter i en undersökning av landskapet närmar sig ett 
hermeneutiskt förhållningssätt, där resone
mang kring intentio ner o ch tolkning intar 
en central plats. Ett landskaps mer symbo
liska dimensio ner, som t.ex. utu-yck av makt 
o ch inflytande är således ingenting givet, 
o ch kan diskuteras utifrån o lika utgångs
punkter. I ett histo riskt sammanhang sker 
en sådan diskussio n gärna med utgångs
punkt i en karta - ett medium som i sig själv 
1-ymmer subjektivitet o ch tolkningar. Förhål
landeL landskap-karta-forskare blir då snabbt 
ganska invecklat eftersom tankstrecken i 
praktiken innebär ett samband där tolkande 
resonemang krävs. Att förstå ett histo riskt landskap via en karta blir en tolkning av en 
tolkning, en dubbel hermeneutik o m  man 
så vill. Kanske kan ett sådant resonemang 
uppfattas so m ett varningstecken för att ge 
sig i kast med de historiska landskapens sym
boliska dimensio ner, men det är inte min 
intention. Tvärto m - perspektivet öppnar 
för diskussio n ,  o ch enligt min mening blir forskningen kring historiska landskap mer 
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spännande och givande om landskapet i sig ses som ett omtvistat mediwn och representa
tionerna av det som färgade av sin. tillkomst
historia. Alternativet - att ta landskapet och 
kartan för givna är knappast attraktivt. Ris
ken kan dock vara att det fysiska landskapet 
försvinner bakom tolkningar av tolkningar 
- att barnet helt enkelt kastas ut med bad
vattnet. I en del av 1980-taJets mer euforiskt 
post-moderna kulturgeografi fanns sådana 
tendenser, men de bemöttes också av kritik. 
En försäkring mot att överbetona de symbo
liska och metaforiska landskapsaspekterna 
är all ständigt påminna om landskapet som 
livsmiijö för människor, cl.v.s. att landskapet utgör en konkret och fysisk verklighet som 
är och har varit avgörande för försörjning 
och socialt liv, och som just därför är intimt 
sammanbundet med traditioner, rättigheter, makt osv. 1x Det kan röra de strukturella rötterna till segregationen i Malmö, det mång
dimensionella sambandet mellan jordbruk 
och industri i Everöd eller modernitetens 
uttryck i del feodala landskapet i Vittskövle. 

Noter För en alhnfln introduklion till modern i tel, scjcrvis I 998. ilfodernitetens hist0ria behandlas av Liedman 1998 och i geografiskt perspektiv av Harvey 1990. Kern 1983 ger en bild av hur uppfattningen av tid och rum förändras under perioden 1880-19 18, medan Christensen 1996 behandlar det moderna projektet i Danmark-Norge 1 750-1850. 2 En mer L1Lförlig historik och beskrivning av den akwclla karuypcn finns hos Jansson 1993, s. 20-36. Tilläggas kan att också de senare "fyrkant iga" generationerna av det aktuella kartvcrket ibland kallas hiiradskartan, vilket kan synas märkligt eftersom häradcna knappast har någon betydelse för kartans utformning. Detta namnskick är dock inte regionalt. Karcverket har t.ex. aldrig kallalS häraclskanan i Skäne. Den inhemska be1eckningcn har alltid varit '"den ekonomiska kartan" (så småningom "elen äldre ekonomiska kartan"). 3 Amcen 1964, s. I 24-l 29. 4 Bostadsmiljöer i Malmö, D. I ,  2002, s. 126-139; Amccn 1999. 5 Beskrivning till RikelS allmänna kanverks ekonomiska kana över Kristianstads län, Gärds härad. Everöds socken, 1930. 6 Citerat i Hammarlund 1944. s. 92. 
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7 Det gjordes i verket ""Reine Geographie" 1929, översatt till engelska l 997 (Granö 1997). 8 Studier som jämför äldre kartor med elen ekonomiska kartan från tidigt 1900-tal finns 1.ex. i El/ Skåne i förii11dri11g J 994 och Gem1undsson 1999. 9 lAK, Vittskövlc, akt 6. 1 0  Persson 2001. 1 1  Beskrivning 1 i l l  Rikets allmänna kanverks ekonomiska karta över Kristianstads län, Gärds härad, VitL�kövle socken, J 930. 12  Olsson 200 I ,  citatet s. 53. 13 Bilden från \lillshövle sorhen genom tiderna, D. I .  1998. 14 Uppgifterna om VitlSkövle jorclbruksjänwäg är härmade fran Swenson 1993. s. 34-48. 15 Linmeus I 751, n)'tryck 1975. s. 137. 16 Se not 1 1 .  1 7  För diskussion av kartor som representalionsform, se Lex. Dorling & Fairbairn 1997 och Wood .I 992. 18 .Jämför Olwig 1996 och i\'1els 2002. 
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KAPITEL 9 
Trädbärande marks beskrivning i 
historiskt kartmaterial - en källkritisk 
granskning av en ägobeskrivning från 
1850 ]anLanner 
Frågeställningen i denna artikel uppstod vid 
en arkivstudie om den skogliga utvecklingen 
på Hallands Väderö.1 Några av de viktigaste 
källorna vid studien var de kartor som be
skriver ön under perioden 1808 till 1913. Det 
var en diskrepans mellan dessa som fångade 
mitt intresse. 

Det historiska kartmaterialets potential 
för naturvetenskaplig forskning kring skogs
landskapets utveckling och innehåll har lyfts 
fram under senare tid. Samtidigt påpekas 
att det finns en benägenhet att övertolka det 
historiska materialet och att b1;sterna i regel 
ligger på ett källkritiskt plan.2 Ett exempel 
på detta är kritiken från ekologer vilka me
nar att företrädare för kulturmiljövården 
tolkar innehållet i till exempel sk.ifteshand
lingar alltför bokstavligt. Ett problem ekolo
ger pekar på är att det histo1-iska materialet 
inte alltid redovisar den faktiska trädföre
komsten.3 Skillnaden mellan laga skiftes
handlingarnas redovisade trädförekomst och 
den faktiska trädförekomsten har även på
visats i landskapshistoriskt inriktad forsk
ning.4 Gemensamt för dessa är att de visar 

att det är för den bördigaste marken, inägo
marken, som redovisningen av trädförekomst 
är bristfällig. 

Att tolka innehållet i källmaterialet är ett 
generellt problem vid användning av histo
riskt kartmaterial. Kartor har framställts för 
olika ändamål vilket har varit styrande för 
den information som kartan ger. Idag för
söker man ofta få ut annan information ur 
kartan än vad den ursprungligen var ämnad 
för. De nutida sk1nter som presenterar äldre 
geometriska kartor som historisk källa är 
främst inriktade på bebyggelse- och agrar
historia.5 I dessa skrifter ges ingen hjälp el
ler anvisning för hur uppgifter om vegeta
tion kan tolkas eller hur trovärdiga de är. 
Författarnas uppfattning verkar vara att man 
i huvudsak kan lita på de uppgifter som 
finns i den geometriska kartans protokoll. 

Inför skiftningen av mark i samband med 
laga skiftet upprättades ett stort antal geo
metriska ägobeskrivningar. De hör idag till 
några av våra mest använda historiska källor 
vid till exempel studier av landskapsföränd
ringar. Huvudändamålet med den kartbe-
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skrivning som gjordes av marken i samband med laga skifte var att avgränsa olika markanvändning och gradera jordmånen utifrån dess naturliga bördighet. På dessa två punkter, bördighetsgradering och avgränsning av olika typer av markanvändning, kan man sannolikt lita på innehållet, medan uppgifter om den vedartade vegetationen kan saknas eller visa sig vara svårtolkad. Inte heller de förordningar som ger instruktioner till lant.mätaren hur marken skulle beskrivas vid ägoskiftena ger någon hjälp i detta avseende. De ägobeskrivningar som upprättades i sam band med laga skifte kan till föijd av detta vara problematiska att använda om man vill få en bild av trädskiklets tidigare utbredning och slutenhet. I mitt arbete om den skogliga utvecklingen på Hallands Väderö6 så stötte jag på denna problematik. Vid tolkningen av en ägobeskrivning från 1850 och dess framställning av markens olika beskaffenhet gjordes en jämförelse med efterföljande skogsindelningsplaner [rån 1892 och 1913.7 Det blev då tydligt att det fanns avdelningar som "borde" redovisats som trädbärande vid förrättnings1illfället 1850. Dessa avdelningar refereras härefter som de "trädlösa". Avvikelserna i 1850 års ägobeskrivning bekräftades också i et:L forskningsprojekt, där arkivstudjen följdes upp med en inventering av dagens bestånd på Hal lands Väderö.8 Det är avvikelsen i 1850 års ägobeskrivningjämfört med dagens träd bestånd och de efterföljande skogsindelningarna som gör denna intressant och till föremål för denna granskning. Tack vare det ovanligt goda källäget för den stt1-derade platsen så fanns också en möjlighet att tränga djupare och söka en förklaring till de påträffade skillnaderna dels emellan kartorna men dels också mellan kartorna och dagens trädbestånd. Hallands Väderö ligger i Båstads kommun, Skåne län och ägs avTorekovs församling vilken sannolikt har disponerat ön sedan 1200-talet. Öns areal är 300 hektar. Hallands Väderö har fram till mitten av förra sekJet i huvudsak brukats av Torekovs församlingsbor, främst för bete och vedtäkt. En 
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förändring av bruket är orsaken till att det görs en ägobeskrivning över ön 1850. Torekovs kyrka bestämmer sig för att införa ordnad skogshushållning på ön. De viktigaste förändringarna till följd av detta är att man förbjuder fårbete, maximerar antalet betesdjur, betesfredar en tredjedel av öns yta samt att Torekovbornas rätt till vedtäkt i princip upphör. Huvudsyftet med den genomförda studien är att söka en förklaring till varför de för 150 år sedan befinLliga träden och trädbestånden inte redovisades i kartprotokollet och att pröva sannolika tolkningar av de trädskiktsbeskrivande termerna i ägobeskrivningar, med Hallands Väderö som exempel. Ägobeskrivningens samtidighet (1850) med laga skifte (1827-66) kan troligen också ge ökade insikter om tolkningen av det omfattande historiska källmaterial som producerades under denna period. Följande t,,å antaganden om ägobeskrivningen görs: 1 att vid samma si utenhet i trädskiktet så är de "trädlösa" avdelningarna bördigare än de avdelningar vilka beskrivs som trädbärande. 2 att det går att tolka trädskiktets slutenhet utifrån de termer som används för att beskriva trädskjktet i 1850 års ägobeskrivning. Exempel på sådana termer är "skogbeväxt", "skogsmark" och "med skog". För att undersöka om dessa antaganden är giltiga behöver följande frågor besvaras: • Vilka är de "trädlösa" avdelningarna? Med "trädlösa" avdelningar avses avdelningar som "borde" redovisats som trädbärande utifrån den faktiska trädförekomsten vid förrättningstillfället 1850. • Vilken sannolik si utenhet eller antal vuxna träd hade avdelningarna som inte redovisades som trädbärande respektive de som redovisades som träd bärande 1850? En förutsättning för att man ska kunna besvara dessa frågor är att man kan göra ett antagande om trädförekomst och skogens 



slutenhet vid tillkomsten av 1850 års ägobe
skrivning. Ett sådant antagande kan göras 
utifrån föijande källor: 

• De stora delar av 1850 års trädbestånd 
och trädindivider som fortfarande finns 
kvar och som i betydelsefulla delar är 
åldersbestämt. 

• Det historiska källmaterial i form av text, 
kartor och fotografier som beskriver land
skapet och omfattningen av skogsbruk 
och betesgång under perioden från 1850 
till idag. 

Material 
Historiskt källmaterial rörande skogsbruk 
kan grovt delas in i en första period från 
1670 till 1850 med i tiden spridda uppgifter 
om äldre hävd (virkesuttag, vedtäkt och löv
täkt). Den andra perioden inleds med de 
förändringar Torekovs kyrka driver igenom 
under 1850-talet. Den hävdvunna rätten till 
vedtäkt ersätts i princip helt med av kyrkan 
organiserade avverkningar och vedauktio
ner i Torekovs hamn. Den tredje perioden 
inleds under 1910-talet i och med au en opi
nion för ett bevarande av öns natur startar 
vilket leder till att fr.o.m. 1912 begränsas det 
organiserade skogsbruket för att 1919 upp
höra helt, även om man fortsatte att ta ut 
ved framtill 1952. Uppgifter om betesdjur 
har främst erhållits från Torekovs kyrkoarkiv 
men även från Torekovs hamns arkiv. Det 
historiska kartmaterialet i denna artikel ut
görs av de sex kartor som redovisas i figur 1 

Kartkategori 

1800 

1808 
Indelnings-
grund förmodad 

höbärgning 
markens 
bördighet 

och presenteras närmare efterföljande 
text. 

Ägobeskrivningfrån 1808 
Kommissionslanunätare C. Egersu-öm fick 
1808 i uppdrag att undersöka och beskriva 
samt geometriskt uppmäta samtliga marker 
tillhöriga Torekovs kyrka, varav en fastighet 
utgjorde Hallands Väderö.!1 Ägobeskiivning
en gjordes sannolikt för att Torekovs kyrka 
saknade en karta över sitt fastighetsinnehav. 
Kartan innehåller en indelning av marken 
med en kort beskrivning, taxering av dess 
potentiella gräsbördighet samt dess areal. 
Om man undantar några mindre objekt på 
ön och skären som omger ön, så indelades 
marken i tio kategorier. De beskrivningar av 
u-ädskiktet som förrättningsmannen gjorde 
kan indelas i sex kategorier. Beskrivningen 
ger uppgifter om trädslag samt innehåller 
en bedömning av markens tjänlighet för bete 
respektive potentiell höavkastning. Den u·äd
bärande marken indelades på detta sätt i 24 
områden. 

Ägobeskrivningfrån 1850 
På initiativ av Torekovs kyrka görs en ny ägo
beskrivning av Hallands Väderö. Syftet var 
att kunna genomföra en förändring i nytt
jandet av öns skog. Orsaken var omfattande 
åverkan och ett allt för högt betestryck på 
Hallands Väderö under en rad av år. Målet 
var att öns skog skulle brukas för att ge en 
långsiktig ekonomisk utkomst åt kyrkan. 10 

De förändringar som genomfördes var att 
minska betesdjurcns antal, betesfreda en 

skogsbestånd 
samt bonitet 

1892 1913 
skogsbcstånd skogsbestånd 
samt bonitet samt bonitet 

1999 

lika area 

Figur 1. En översikt över det använda lwrt111alerialet med avseende på kategori, tillkomst och vad som låg till grund 
vid inclelningen av marken i olika avdelningm: Med lika area i figuren menas alt ön vid denna indelning delades 
in i ett antal lika stora områden, traltle1: Detla gjordes utan hänsyn till trädförelwmst eller l<tpografi. 
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tredjedel av ön samt anställa en skogvaktare 
som skulle skydda och aktivt sö1ja för sko
gens återväxt. 1 1 En trakthuggningsplan skul
le upprättas efterföljande år. 

Enligt kungligt brev den 16 mars 182412 

skulle skogsutb1ytningarutföras i enlighet med 
den av Israel af Su·öm redovisade metoden.13 
Denna metod användes dock inte 1850 på 
Hallands Väderö. Indelningen i avdelningar 
och besk.rivningen av markens naturliga be
skaffenhet i kartprotokollet till 1850 års ägo
beskrivning, följde istället vad som stadgats 
för laga skiftes förrättningar den 4 maj 1827 
och de tillägg och ändringar som gjordes 
1832. 14 Ägobeskrivningens protokoll inne
håller för de indelade avdelningarna: en 
bördighetsgradering, kort redogörelse av 
markens naturliga beskaffenhet utifrån dess 
topografi, fuktighet, jordmån och vegetation 
samt dess uppmätta och taxerade areal. Hela 
ön delades in i 229 avdelningar. Den träd
bärande marken var mer översiktligt behand
lad än den öppna marken, det vill säga att 
närvaro av odlingshinder såsom till exempel 
hallmark, klippor och stenskär redovisades 
med en större detaljeringsgrad för den öpp
na marken än för den träd bärande marken. 
Bördighetsgraderingen är gjord i en relativ 
skala från 1, 2, 3, 4 och så vidare, ju lägre tal 
desto bördigare mark. Det högsta tal som 
återfinns i ägobesk.rivningen är 100. Vid ta..x
eringen räknades arealen om på så sätt att 
en verklig areal på 1 hektar med bördigheten 
10 får en taxerad area som motsvarar en 
1/10 av den verkliga arealen det vill säga 0,1 
hektar. 

De olika kategorier av termer som använ
des vid beskrivningen av markens beskaffen
het för de indelade avdelningarna kan grovt 
delas in i fyra klasser: 

1 Markens topografiska läge. 

2 Vegetc1.tionen med avseende på förekomst 
av gräsmark och trädskikt. 

3 Markens fuktighet. 

4 Jordmånen med avseende på bördighet 
och odlingshinder. 
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Termerna som användes för att besk.riva träd
bevuxen mark representerar sex kategorier: 

1) "med någon skog", 2) "med skog", 3) "nå
got skogbeväxt", 4) "med skog beväxt", 5) 
"skogbeväxt" alternativt "skogbevuxen" samt 
6) "skogsmark". 

Uppgifter om trädslag återfinns bara när ett 
trädslag är helt dominerande, i detta fall 
bok och al. Ofta är termerna sammansatta 
och beskriver två eller flera egenskaper för 
markens beskaffenhet. Många av utu·ycken, 
som refererar till topografi, jordmån och 
fuktighet, beskriver sannolikt skillnader i 
markens beskaffenhet. Det är svårare att 
veta om de uttryck, som används för att be
sk.riva vegetationen, beskriver faktiska skill
nader eller utgör synonymer. 

I undersökningen har jag uteslutit 16 av 
229 avdelningar på grnnd av bristfälliga el
ler utelämnade uppgifter, vilka omöjliggör 
en källkritisk granskning av dessa avdelning
ars karaktär 1850. De uteslutna avdelning
arna utgör tillsammans 11 hektar och har 
följande nummer i ägobeskrivningens kart
protokoll: 25, 39, 40, 43, 62, 77, 91, 137, 145, 
146, 156, 168, 190, 198, 203 och 218. 

Trakthuggningskarta från 1864 
Hallands Väderö skulle indelas till trakt
huggning 1851, men resultatet av förrätt
ningen överklagades och fastlades först 
1857. Efterföljande år markerades och in
hägnades de områden som skulle utgöra 
den betesfredade skogsmarken. Med 1850 
års ägobesk.rivning som underlag, indelades 
1864 de för skogsbruket avsatta öswt delarna 
av ön till t.rakthuggning i 120 parter fördela
de på 30 huvudlotter. 15 De enskilda trakterna 
unnärktes med 52 rösen i april 1866. 

Vid indelningen utgick man från att hu
vudlotterna respektive parterna skulle få 
samma area. För de 120 parterna gavs en 
beskrivning av markens beskaff enhet i vilken 
man använde samma termer som vid ägobe
sk.rivningen från 1850 med några undantag. 
De termer som tillkom var "obetydligt med 
skog", "lite skog" och "skoglös". 

• 



Indelningen var i rektangulära ytor istäl
lel för efter markens beskaffenhet. De stora 
killnaderna i metoden för indelningen av 

denna karta och 1850 års karta gör del svårt 
alt använda kartan för en detaljerad käll
kritisk granskning av innehållet i ägobeskriv
ningen från 1850. I ett översiktligt perspektiv 
får man dock en bild som i huvudsak över
ensstämmer med 1850 års ägobeskrivning. 

Skogshushållningsplan från 1869 
Till föijd av en Kungl. förordning angående 
hushållning med de allmänna skogarna den 
29juni 186616 upprättas en skogshushåll
ningsplan 1868-69 i enlighet med Skogssty
relsens cirkulär den 29 juni 1867.17 En sådan 
plan skulle innehålla en allmän beskrivning, 
beståndsbesk.rivning och en hushållning plan 
för de efterföijande �ugo årens skogsskötsel. 
Indelningsgrunden för kartans olika avdel
ningar ulgjordes av skillnader i beståndens 
olika ålder, beståndens beskaffenhet med av-
eende på täthet (slutenhet), växtlighet och 

,·irkesmassa samt vilken skogsskötsel som 
kulle användas.

18 

Som underlag användes även här 1850 års 
karta. Den karta som jag har funnit är endast 
en kopia från 188719 utan beskrivning. För 
tolkningen av kartan har jag främst använt 
korrespondens rörande skogskötseln 1869 
till 189220, de beteckningar och symboler 
om finns på kartan21 samt de kommentarer 

om utfallet av 1869 års skogshushållnings
plan som återfinns i 1913 års skogshushåll
ningsplan.22 

Avsaknad av beskrivning medför att den
na kartas användning som källmaterial är 
begränsad till en bedömning av alkärrens 
kontinuitet och vad som utgjorde sluten 
skog år 1869. 

Skogshushållningsplan från 1892 
År 1892 upprättades en ny skogshushåll
ningsplan vilken fastställdes 1895. Denna 
plan är komplett med beskrivning och finns 
bevarad i ett antal kopior.23 Indelningsgrun
den för kartans avdelningar skiijer sig inte 
från föregående skogskarta. Även denna be
handlar de två skogsskiftena på öns östra del 

som var avsatta för skogsbruk. Beståndsbe
skrivningen redovisar beståndens area, läge, 
mark, trädslag, virkesbelopp, höjd, ålders
klass och si utenhet. Det är de två sistnämnda 
uppgifterna som är centrala i detta arbete. 
Uppgifterna om slutenheten redovisas i en 
skala från 0,1 till 1, vilka tillsammans med 
uppgifter om beståndens ålder är en förut
sättning för att skapa en sannolik bild av be
ståndet vid 1850 års förrättning. Förutom 
beståndsbeskrivningen, som innefattar både 
kal och skogbevuxen mark och indelar skogs
skiftena i 97 avdelningar, innehåller den en 
plan för de följande 20 årens skogsskötsel 
samt en allmän beskrivning av öns skogsbe
stånd. Även denna karta har 1850 års karta 
som underlag. 

Slwgshushållningsplan från 1913 
Skogshushållningsplanen från 1895 hade 
en giltighet på rjugo år och en ny skulle 
upprättas först 1916. Kritik avTorekovs kyrko
råd för sin skötsel av skogen från Kungliga 
Domänverket samt en opinion för ett skydd 
av Hallands Väderös natur resulterade i att 
Domänverket beslutade att en ny skogshus
hållningsplan skulle upprättas. Skogsindel
ningen gjordes under 1913, men planen24 

fastställdes aldrig då naturskyddsin tresset 
tog överhand. 

Vid förrättningen gjordes en helt ny karta 
över ön och beskrivningen omfattar denna 
gång hela ön vilken är indelad i 279 avdel
ningar. Indelningsgrunden för bestånden 
skiijer sig inte från den föregående, men de
taijeringsnivån är högre. 

Skillnader jämfört med den tidigare 
skogshushållningsplanen är den omfattande 
allmänna beskrivningen och beståndsbe
skiivningens uppgifter om jordmån och fält
skikt samt uppdelningen av virkesförrådet i 
de tre klasserna: "utvecklingsbar", "mogen" 
samt "övermogen" skog. 

Skriftliga källor 
För att kunna bedöma i vilken utsträckning 
1850 års träd bestånd påverkades av efterföl
jande avverkningar och vilka förutsättningar 
för nyetablering som fanns framför allt mcl-
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Figur 2. kogslmshållning plan från 1869 över Hallands Väderö. Infonnalionen baseras delvi på en lwr/eri ngfrån 
år 1 850 medan harlan i sig är en renovation, en kopia, från 1887. Lunds stiftslwn lis arltiv. 

140 



5h'n  r. 5 i li D f '  N I N  •; iK Jl !i 
.. [ 1J t1' 

k�rLegendo me n  

H ALLANDS  VÄDE R Ö 
K JTE:uAT 

r1�u.: 
Ejii:e ili;,.;.tl af K.•,st:ans;ads ' ii: 

,\ ... au 1 : 11  : 1  • 1..s. i....:.::a· LV:. 
.:1•� :-:-�: • 1·� •�:. :V - •� 

• H � u: ,11 a ;  � c .,,;-;L..1�.. l , l  
t..b• ,,��--

:-�.:: ... ,.' � 

\ 

I 

Figur 3. lwgshushålfningsfJl<m film 1892 som liksom den tidigare kartan basPrns delvis fJå 1 850 11.r lwrre,·ing. 
Denna version av //arian har använts i fält oclt har anteclmingar i blyerts. L nnds stiflslwnslis arkiv. 

lan 1 850 och ] 92, harjag använt  uppgifter 
i Torekovs kyrka · räk n skaper�" och hand
l ingar rörande Ha l lands Väderö . 26 I dessa 
kan man nästan år fö r år m l ian 1 850 och 
1 9 10  fö l ja antal t b t : dj u r  på ön, få uppgif� 
te r om h u r avverkn i n garna har keu, hur 

mycket som avverkades, vad om avve rkade 
amt vi lken föryngr ing  ·orn sk t t. Uppgi f

terna öve rensstämm r med d förändringar 
i skogens innehål l  och u lbr dn i ng om redo
visas i skogsh ushål l n ingspl a nerna. 1 4 1  \ I~ 

;',;, ... . " -, 

BtlÅCFK tm 

L..r. .... ~ (,\\ • -~ • l ' .,.~ . 
\ ~ "t- V 

'&I\.\\\. \il\'° M- . 'f 

I, 

.,, .. 'ffe( 
. : .., j2) :,.,:~.:_~ ' C, . '<-~ . "' ~ JJ • ~,/"""'" ......... 

;~~1'--... 
0 

.. 



Fältstudier 
Under våren 1999 gjordes en fältrekognose
ring med en översikLlig inventering av öns 
träd bestånd. Syftet var att få en allmän över-
ikt av dagens trädbestånd. Speciell upp

märksamhet riktades mot att försöka åter
finna de bestånd och de gränser som återges 
i kogshushållningsplanerna från 1892 och 
1913 samt att klargöra utbredning och före
komst av äldre ek, bok och lind som inte 
återges i beståndsbeskrivningen 1 892 och 
1913. 

Med stöd av en DGPS-utrustning2; (Dif
ferentiell Global Positioning System) påbör
jades individinventeringen under 1 999 och 
avslutades år 2000. Inventeringen inriktades 
på att finna all ek, i vissa fall även bok över 
hela ön, som okulärt bedömdes vara äldre 
än 200 år, så kallade överståndare. Överstån
dare är träd som förekommer glest och är 
väsentligt äldre än övriga träd i ett bestånd.28 

En dendrokronologisk studie har bekräftat 
att det finns en god överensstämmelse med 
den okulära bedömningen.29 Med stor san
nolikhet är de flesta av de individer som be
dömdes vara minst 200 år ännu äldre och 
uppkomna under en period mellan 1 630 
och 1700, se figur 4. Syftet med individin
venteringen var bland annat att genom kron
arkitekturen få kompletterande uppgifter 
vid sidan om foto och kartor av den träd
bärande markens utbredning och öppenhet 
under 300 år. Individinventering av alla äld
re träd hade varit alltför tidskrävande och 
därför uteslöts alla äldre träd som fortfaran
de ingick i slutna likåldriga äldre bestånd 
eller tydligt utgjorde en rest av ett sådant. 
Beståndens gränser digitaliserades med hjälp 
av DGPS-utrustningen. Trädskiktets sanno
lika slutenhet 1850 för ett mindre antal av
delningar har erhållits utifrån individinven
tering. 

Figur 4. I bildens förgrund ligger centrurn av en provyta där träden dldersbestämdes inom avdelning 202, bördighet 
8 grade1: Avdelningen beskrivs 1850 som "gräsbunden siddmark". På bilden syns två bokar i förgrunden samt två 
ekar itr den generation somjö,,-ngrades under perioden 1675 till 1 710. Den 1892 angivna slutenheten far området 
var 0, 4. Foto: Mats Niklasson hösten 1 999. 
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� ågra centrala begrepp 
Bördighet och sluten het är ett par begrepp 
,om är centrala i detta arbete och kräver en 
definition för att man ska kunna förstå re
�ultatel och den efterföljande diskussionen. 
Begreppet bördighet återfinns i ägobeskriv
!lingen från 1850 och slutenhet i skogshus
hållningsplanerna från 1892 och 1913. Bördighet 
Den gradering av markens bördighet som 
;jordes vid ägobeskrivningar i samband 
'lled laga skiftet utgick från jordens natur
liga beskaffenhet utan hänsyn till den bör
dighet som erhållits genom hävd och göd
ning.30 Den naturliga bördigheten redovisas 
, en skala från 1 för den bördigaste marken 
och allt högre gradtal för mindre bördig 
'Tlark upp till 1 00. Graderingen var relativ 
<1ch specifik för va1je gjord förrättning och 
nte överförbar på för motsvarande sätt be-

,krivna områden. Ägobeskrivningen som 
:,-anskas i detta arbete gjordes inte för att 
olika brukningsenheter skulle få en bättre 
arrondering av sin mark, vilket annars var 
det främsta syftet med laga skiftet, utan för 
att Torekovs kyrka vid tidpunkten saknade 
en laglig karta. Kartan behövdes som under
lag inför de förändringar av öns nyttjande 
,om kyrkan ville genomföra. Metoden som 
användes för att beskriva marken i ägobe
,krivningen från Hallands Väderö följer 
dock 1827 års förordningar och 1832 års till
lägg som gällde för laga skifte. Slutenhet 

!utenhet är ett begrepp som bland annat 
används vid skogstaxering för att beskriva 
hur tätt ett bestånd är. Från början användes 
\id beståndsbeskrivning termer såsom glesa, 
tämligen slutna, slutna och överstammiga. 
Gnder 1800-talets senare hälft övergick man 
till att ange si utenheten i en skala från 0,1 till 
I .  Denna skala har jag först påträffat i en läro
bok i skogst.axtion från 187631 där 1 betecknar 
fullt slutna bestånd och en gradering i tion
delar allt efter hur glest beståndet var. Denna 
-kala återges också i ett cirkulär från Kung
liga Domänstyrelsen den 16 maj 1896.32 

Enligt en handledning i skogsindelning 
från 186933 är angivandet av slutenheten nå
got som förrätmingsmannen får bedöma 
från fall till fall. Vid bedömning av sluten het 
skulle hänsyn tas till bland annat trädslagets 
ljuskrav, jordmånen, markens beskuggning 
och skogens ålder. De faktorer som anges 
1869 och 1876 för att bedöma slutenheten 
är i stort sett en kombination av hur Wahl
gren34 definierar slutenheten enligt biolo
gisk och massaproducerande synpunkt. Ur 
biologisk synpunkt beu·aktades ett bestånd 
som slutet när trädkronorna överlappar el
ler berör varandra så att marken var helt 
beskuggad. Full slutenhet i enlighet med 
begreppet massaproduktion ansågs före
komma då stånclortens virkesproducerancle 
förmåga, utifrån befintligt trädslag och ål
der, fullt nyttjades. Skalan som används för 
massaproducerande slutenheten samman
faller nära med elen som används för att 
ange den biologiska slutenheten. 

Sannolikt kan slutenhetsbegreppet, som 
det anges i de aktuella skogshushållnings
planerna från 1892 samt 1913, utifrån ovan
stående källor delvis motsvara dagens be
grepp för ett bestånds kronslutenhet. Detta 
anger förhållandet mellan ytan av kronor
nas horisontalprojektion och beståndets to
tala area.35 I horisontalprojektionens area 
ingår också den överlappande ytan mellan 
kronorna vilket sannolikt slutenhetsbegrepp 
som användes i skogshushållningsplanerna 
inte gjorde. Utifrån detta anser jag att slut
enheten i skogshushållningsplanerna kan 
ges en tolkning som i viss mån är i överens
stämmelse med förhållandet mellan ytan av 
trädkronornas horisontalprojektion, utan 
överlappning, och beståndets area. 

Metodik 
Genomförandet av studien kan sammanfat
tas i följande fyra steg: 

1 Identifiering av "trädlösa" avdelningar 
med hjälp av skogshushållningsplanerna 
genom historiska kartöverlägg vilket kom
pletterades med noteringar från fältre-
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kogniseringen och i fält DGPS-po i t ion 
rade Lräd. 

2 kogshushål ln ing ·p lanerna och fält  tu
dierna använde ·edan för att ge al l a  av
de ln ingar en san n o l i k  s l uten he t  vid fö r
rättni ngsti l lfäl lel  1 850.  

3 Förklaringssökn ing varför trädförekorn -
ten 1 850 ej reclovi a · i kartprotokol leL. 

4 Resultatet av de tta arbete ligger sedan t i l l  
grund  för den to l kn ing av lan tmätarna 
o l ika termer som användes för att b skri
va trädskiktet. Termerna delades in i o l ika 
kategorier och clera användning analyse
rades i förhål lande t i l l  markens börd ig
het  trädskiktel s lu tenhet och mark n 
beskaffenhet. 

Identifiering av "trädlösa " avdelningar 
Bedömn ing  av avd l n i ngarnas trädsk i k t  
1 50 gjordes främ ·t  u tifrån följand käl lor: 
uppgifterna i de efterföljande skoghu hål l
n i ngsplanerna om b tåndens l u tenh  L ,  
bestånden ålder arnL re ultatet av invente
r ingen av dagens Lrädbestånd på Ha l l and  
Väderö (figur 2 ) . Dessa källor komp! tte ra
cles med den kunskap om de ol ika avv rk
n i ngar som skett från ] 850 till idag och kan 
fås av det histori ka t xtmaterialet. De b i  to
ri ka kartöverlägg n skapades genom e n  
i n  kannad kopia a v  elen  his toriska karlan 
v i lken rektifierade ( ko rr iger ing av ge m -
tri n )  med ltj älp av DGPS-posi tionerade fasta 
objek t  och ortofoto från 1 996 i G IS-p ro
gram met  ArcView 3 . 1 : s p rogram m o d u l  
" Image Analysis". Vid en jämförande analys 

Ka rtkategorier 1 800 Ti l lkomst 1808 
Första kartan Karta som är 
med olika best nd föremål för gran kn ing 

av dessa o l i ka källor (figur 1 )  framgick det 
vi lka avdel n i ngar som sanno l i k t  var träd
bärande 1 850 respektive aknade trädskikt. 

De "trädlö a " och trädbärande 
avdelningarnas slutenhet vid 
förrättningen 1 850 

Jästa teg var att utifrån skog hu hål l nings
planerna och fälts tudierna g trädskiktet för 
avdeln i ngarna i ägobeskrivningen en sanno
lik sl utenh  t vid förrättning· t i l l fället 1 850 .  
Genom en  analy av  1850 år  ägobe. krivning 
u tifrån dig i ta la kartöverlägg av skogsh us
hållningsplanerna från 1892 och 1 9 1 3  samt 
fältstud ierna kunde avde ln i ngarna ges en 
sanno l ik  ! u tenhet.  Om om råd n om be-
kre s som Lrädbärande 1892- 1 9 1 3  utgjorde 

en del av e l l er  en rest av ett  1 850 törre be
stånd ,  som m i n skats t i l l  följd av trakthugg
ning, gav avd l n i ngen den s lu tenhe t  som 
överens tämde med den 1 892 angivna s lut
enheten för det kvarvarande beståndet. Det 
vill säga att jag antog, utifrån att det förhärs
kande aw rkn ingssättet under perioden var 
u-ak thuggn i ng att det avverkad beståndet 
hade sam ma s lu tenhet 1 850  om den  del 
som fanns kvar 1 892.  

Då beståndsbeskrivn ingarna endast utför
l igt redovisar de ur koglig synpunkt intressan
ta träd lagen och marken som var möj l ig att 
skogsodla kom pletterades de sa med upp
gifter från i ndivid.i nven te.ringen h fältrekog
noseringen.  Genom ett digita l t  kartöverlägg 
med ] 850 års ägo beskrivn ing id nli fierades 
det an tal träd som utifrån i nd i vid i nvente
ringen fan n i nom 1 850 års o l ika avdelning
ar. De träd om i ngick i ind ivid i nven tering-1 9 1 3  

De  ' äkra' käl lorna med 
god överrensstämmelse 

1 999 Figi11· 5. En översikt över de olika hartornas roll vid genomförandet av studien. 
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en var de som uppskattades till att ha varit 
mellan 125 till 175 år vid förrättningen 1850. 
Genom detta arbete kunde avdelningarna i 
ägobeskrivningen ges en sannolik slutenhet 
för trädskiktet vid förrättningstiltfället 1850. 

Analys 
Avdelningar som bevisligen var träd bärande 
1850, men som ändå inte redovisas som 
träd bärande i ägo beskrivningen 1850, de så 
kallade "trädlösa" avdelningarna, samman
ställdes. De jämfördes med områden som 
beskrivs som trädbärande i ägobeskrivning
en. Jämförelsen utgick från avdelningar som 
givits motsvarande slutenhet för att se om 
de "trädlösa" avvek ifråga om markens bör
dighetstaxering. Resultatet av detta arbete 
låg sedan till grund för tolkningen av la11L
mätarens skogstermer. 

Tolkning av slutenhet utifrån lant
mätarens termer 

De olika termerna som användes för att be-
kriva trädskiktet i ägobeskrivningen från 

1850 indelades i sex olika kategorier. Kate
goriernas användning undersöktes sedan i 
förhållande till trädskiktets slutenhet och 
markens bördighet. Markens bördighet de
lades i det sammanhanget in i två katego-

Figur 6. lnle1iörfrån 
Ulagapskärret 1 915, 
30-50 årig stubbskotts
skog cm al med slingrande 
kaf)'/ifol. Foto: Henrik 
Lundegård. 
Foto ur Henrik Lunde
gdrds album ''Ekologiska 
stationen Hallands 
Väderö" med bildtexten 
"'Ulagapet, Lonicera 
periclymenurn 1915 ". 
Album i privat ägo 1999. 

rier: bättre mark med en bördighetstaxering 
i intervallet 1-25, samt sämre i intervallet 
>25-100. 

Denna undersökning kompletterades 
med en analys som utgick från hela beskriv
ningen av markens beskaffenhet i ägo beskriv
ningen från 1850. Det vill säga u·ädsk.iktster
merna kompletterades med uppgifter om 
markens bördighet samt begreppen hall, 
gräs och till dessa associerade uttryck som 
finns i ägobeskrivningen. Resultat 
De identifierade "trädwsa" avdelningarna 
Av ägobeskrivningens 229 avdelningar iden
tifierades 18 stycken som "trädlösa". Dessa 
18 avdelningar omfattar en areal på 18,2 
hektar. De bestod av 12 ädellövsdominerade 
avdelningar på 12,6 hektar och 6 avdelning
ar som dominerades av alstubbskottskog på 
5,6 hektar. Arealen för de avdelningar som 
beskrivs som trädbärande 1850 var 79 hek
tar vilket skall jämföras med de "trädlösas" 
18,2 hektar. 

Vid en överensstämmelse i trädskiktets 
slutenhet var det markens genomsnittliga 
högre bördighetsgradering för de "trädlösa" 
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avdelningarna i ägobeskrivningen som skilde dem från de avdeln ingar som redovisades som trädbärande. 
De "trädlösa " avdelningarnas slutenhet Vilken slutenhet  de sex klibbalsbestånden som inte redovisades som trädbärande hade vid förrättnings til lfället är svårt att uppskatta då klibbalsbeståndens slutenhet snabbt ökar efter avverkning och inga exakta uppgifter finns om vilket år de avverkades . Anrnärkas bör dock det stora antal (36  stycken )  överståndare av främst ek men även bok som fanns i ett av de " trädlösa" klibbalsbestånden (avd 202 ) . De tolv ädellövsdominerade avdelningar från 1850 ,  som skulle kunna karakteriseras som öppen till sluten hagmark, hade sannolik en slutenhet mellan 0 , 1  till 0,4 ( tabell 1 ) .  Dessa tolv avdelningars slutenhet fördelade sig på följande sätt : åtta avdelningar med en slutenhet på 0 , 1 ,  en avdelning med slut- enhet på 0 , 2  samt tre avdelningar med en slutenhet på 0,4, ( tabell l ) .  

De "trädlösa " avdelningarnas bördighet De " trädlösa" ädellövsdominerade avdelningarna återfinns i de högsta bördighetsklasserna ( tabell 1 ) .  Bördighetsgradering för de " trädlösa" avdelningarna varierade mellan 6 och 25 med en genomsnittl iga bördighet på 1 0,5 . Avdelningar med al hade en genomsnittlig bördighet på 8 ,7 vilket är något högre än för de 12  ädellövsdorninerade avcleln ingarna.  
De "trädlösa " avdelningarna och syftet 
med jörrättningen Av de 1 8  avde ln ingar i ägobeskrivningen 1850 som var trädbärande, men redovisades som öppen mark, ligger 1 4  på öns norra del där skogsbruket inledningsvis skulle kombineras med betesgång, medan 4 avdelningar ligger i södra delen som skulle betesfredas . 

Börd ighetstaxering* S lutenheten**  för S lutenheten för Anta l över- Antal över-
1 850 1 2  avde ln ingar  34 avde l n ingar ståndare*** år ståndare'** år 

utan redovisad med redovisad 2000 per hektar 2000 per hektar 
t rädförekomst t rädförekomst för 1 1  av 1 2  för 24 av 34 

1 850 1 850 avde ln ingar  avde ln ingar 
utan redovisad med redovisad 
trädförekomst trädförekomst 

1 850 1 850 
1 -9 1 1 1 1 1 4 1 3 3 4 4 7 7 7  9 1 0 22 42 1 8 8 1 1 1 2  

1 0-1 9 1 2 4 4  0 0 2 2 3 6 7 7 7 7 7  5 1 1  28 1 2  1 7  3 3  2 
20-29 1 1  1 7 1 1  7 1 7  1 6  3 7 6  
30-39 3 1 5  
40-49 1 1 1 2 2 3 4  4 5 1 3 1 5 7 4  
50-59 1 8 7 6 1 1 
60-69 1 3 6 8  
70-79 
80-89 
90-1 00 1 

Tabell I. 1 tabellen visas förhållandet mellan ädeilövbeståndens slittenhet 1 850 respektive förekomsten av överstån
dare år 2000 och markens taxerade bördighet 185 0. Trädskiktets slutenlzet erhållet efler lwrtöverlägg med slwgshus
hållningsplanerjrån 1892 och 1 913 samt fältstudie 1 999-2000. Antal överståndare är enligt fältstuclie år 2000. 
'1Bördighelstaxeringen redovisas i en slwla från 1 t.ill 100 i ägobeskrivningen 1850, ju. lägre tal clesto högre bördighet. 
'" '!Varje ental i tabellen motsvarar trädshiktets sannolika slittenhet för en avdelning 1 85  0. Slutenheten som givits avdel
ningarna har främst erhållits genom lwrtöverlägg rned skogshushållningsplaner från 1892 och 1913. Slwgshushåll
ningsplanerna redovisar slutenheten i tiondelar i en skala från 0, 1 till 0, 7, som här har över.farts till ental i en skala 

från l_-7. Siffran 0 representerar avdelningar för vilka jag inte funnit några uppgifter att de var trädbärande 1 850. 
_,,,,,,, Overståndarna utgörs av främst ek rnen även bok och lind rnecl en bedömd ålder år 2000 på 2 75 till 350 å1: 
Avdelningar som idag bär ett slutet träclbestånd eller har avverkats redovisas in te i tabellen. 1 46 



5 av de 6 "trädlösa" alkärren återfinns på 
öns norra del. De trädbärande avdelningarnas slutenhet och bördighet i jämförelse med "trädlösa " 
Vid förrättningstillfället 1850 redovisas 66 
avdelningar som trädbärande. Av dessa har 
5 stycken uteslutits från undersökningen, 10 
stycken bestod av alkärr och 51 stycken var 
"skog"-bärande. För 34 stycken av dessa 51 
avdelningar har en sannolik sluten het hos 
trädskiktet 1850 utrönts, de övriga 17 utgörs 
av impediment. Av de 34 avdelningarna var 
2 avdelningar sannolikt utan träd, 11 styck
en hade en slutenhet på 0,6 eller 0,7 medan 
21 avdelningar hade en slutenhet mellan 
0,1 till 0,4 vilka därmed ligger inom samma 
slutenhetsspann som de "trädlösa". 

Det som främst skiijer dessa 21 avdelning
ar från de 1 2  ädellövsclominerade "trädlösa" 
är den lägre genomsnittliga bördighetstax
eringen. De 21 utgjorde tillsammans 30,5 
hektar och återfinns i de sju bördighetsklas
serna som omfattar graderingen från 1 till 
69 ( tabell I). Bördighetsgraderingen för de 
21 avdelningarna varierar mellan 6 och 60 
med ett genomsnittligt värde på 27, au jäm
föras med de "trädlösas" genomsnitt på 10,5. 

Förutom de 21 nämnda avdelningarna 
med en slutenhet mellan 0,1 till 0,4 finns 17 
avdelningar som beski-ivs som trädbärande 
1 850 för vilka det inte finns några uppgifter 
om sluten het i skogshushållningsplanerna 
från 1892 och 1 913. Orsaken till detta är att 
de klassades som impediment 1 892 och 
1913. Sannolikt har ett antal av dessa 1 7  av
delningar haft en sluten het som överens-
tämde med de "trädlösa" avdelningarna. 

Deras bördighetsgradering varierar mellan 
20 och 100 med 50 som ett genomsnittligt 
,·ärde. Antalet överståndare år 2000 för "trädlösa" i jämförelse med de trädbärande avdelningarna 
Av de "trädlösa" avdelningarna kunde för 
de 12 ädellövsdominerade anges hur många 
350- till 275-åriga överståndare av framför-

allt ek och bok men även lind som fanns år 
2000. I absoluta tal varierade antalet över
ståndare från 3 till 35 per avdelning. Dessa 
överståndare utgör det minimiantal med 
vuxna träd som fanns vid förrättningen 
1 850. Omräknat i antalet träd per hektar 
gav det en variation mellan 5 till 42 träd (ta
bell 1). I genomsnitt hade de "trädlösa" av
delningarna minst 18 vuxna träd per hektar 
1850. Jämför man detta med det antal träd 
som sannolikt behövdes för att mark med 
lägre bördighet skulle beskrivas som träd
bärande blir det tydligt att det var markens 
hela resurs som bedömdes och återgavs i be
skrivningen av markens beskaffenhet vid 
förrättningen med den gräsgivande förmå
gan i fokus. En beräkning av det genom
snittliga antalet kvarvarande överståndare 
för avdelningar med en låg bördighetsgrade
ring, mellan 40 till 69, vilka besk.rivs som träd
bärande, ger 7 stycken per hektar ( ta bel 1 1) .  Tolkning av lantmätarens skogs begrepp Trädskiktets slutenhet och samband med använda slwgstermer 
De använda termerna och deras samband 
med trädskiktets slutenhet och avdelning
ens bördighet framgår av tabell 2. Termen 
"med någon skog" används för fem avdel
ningar och med en si utenhet hos träclskiktet 
på 0,1-0,3. Termen "med skog beväxt" an
vänds också för fem avdelningar där träd
skiktets slutenhet varierade mellan 0,2-0,7. 
Två av dessa avdelningar hade en si utenhet 
på 0,2 de tre övriga 0,3, 0,4 och 0,7. Termen 
"med skog" används för arton avdelningar 
varav sju �j kunnat ges en sluten het hos u-äd
skiktet. De övriga elva hade en sluten het hos 
trädskiktet som varierade mellan 0,1-0,7. 
Fördelningen för dessa var: fem stycken med 
sluten het 0,7, två med en slutenhet på 0,1, 
två med 0,2 samt en med en slutenhet på 0,3. 
De sju som ej kunnat ges en slutenhet hos 
trädskiktet redovisas som impediment i de 
efterföijande skogshushållningsplanerna. 147 • 
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Termen " kog mark" används för tio av
de ln ingar. Träd ki ktets !utenhet visade en 
stor  pridn ing  för denna te rm med en vaiia
t ion mel lan 0 och 0 ,7 .  Slutenheten fördela
d s ig m d två tycken med slmenhet 0,7, en 
med l utenhet 0,6, två med si utenhet 0,4, en 
med ! u tenhet  0,3 ,  två avdelningar med en 
! u tenhet  på 0, 1 amt två avdeln i ngar, som 
an nol i k t  aknade t räd k ik t ,  !u tenhet  0 .  

Termen "någo t kogbeväxt" använde för 
fyra a del n ingar varav en hade en !utenhet 
på 0 , 1 .  D övriga tre redovi ades som impe
dimen t 1 892 och 1 9 1 3  varför inga uppgifter 
om I.u tenhet finn . 

Slutenheten och antalet överståndare för 
redovisade trädbärande avdelningar i 
jämförelse med de "trädlö a "  
För en över nsstämmel e med den sluten
het  ( 0 , 1 -0 ,4 )  som de "trädlösa" avde ln ing
arna repr en te rad  å återfanns  a l la  de 
termer för skog om använde i ägo beskriv
n ingen 1 850 .  

Tr t rmer kan u tifrån trädskiktet s lut
enhet och e tt annol ikl an tal vuxna träd vid 
förrättn ing ti l lfä l l t urs.kiijas som jämförbara 
m cl de "trädlösa". D t är termerna 1 )  "något 

Sluten het• "med någon "med skog" "med skog 
skog" beväxt" 
n=5 n=1 7 n=5 

Impediment'' T T T T T T T  
0 
1 e T T  T T  
2 e T  T e  
3 • • T 
4 T 
5 
6 
7 •••••• • 

skogbeväxt" ,  2 )  "med någon skog" och 3)  
"med skog beväxt" . De utgör t i l lsammans 1 4  
avdelningar i ägob krivn ingen från 1 50 
med en samman lagd areal på 19 h ktar och 
en genomsnittlig bördighet på 37,6 grader. 
Detta ska jämföra med den genom n i ttl i ga 
bördighetsgradering på 1 0 ,5 om de ' träd
lösa" hade. Det vi l l  säga att när lan tmätaren 
beskriver träclskikt t för avdeln i ngar med 
en slutenhet om motsvarar de ' trädlö a" å 
är det för avdelningar om har en lägre bör
dighet än de ' u-ädlösa" . v tabe l l  1 fram år 
det ock å att för avdeln i ngar m cl låg bör
d ighet  behövde ett m indre antal träd räk
nat per hektar för  att de ku l le reclovi a 
som trädbärancle .  

Bördighet och skog termer 1 85 0 
Sambandet mel lan skogsterm rna och mar
kens bördighet framgår av tabel l  2 .  Termen 
"skogsmark" användes ndast för mark med 
en bördighetsgraclering i et t  in terval l  från 5 
ti l l  25 med ett genomsnitt l igt värde på 1 2 . 
Bördighe tsgracleringen s  i n t  rva l l  h ge
nomsnittliga värde är jämförbart m cl de 
" trädlösa" avdelningarna. Träd kiktets ! u t
enheten när termen "skog mark" använd 

"något "skogbeväxt" "skogsmark" 
skogbeväxt" 
n=4 n=1 0 n=1 0 e T T T  T T T T T T T  •• • •• 

T • •• 
• • •• 

Tabell 2. Relationen mellan oliha slwgsbegrefJP i 1 850 års iigobeskrivning och trädskilitels slutenhet, enligt lwrtöver
lägg med slwg hushållning f1lanerfr<in 1 892 och 1 913, och avdelningarnas bördighet. 
n = del antal avdelningar.för vilhel /ermen används for alt beshriva trädsliiktel. 
• Marll med högre bördighet (1-25 grader) T Marit med l.ägre bördighet (> 25-100 grader). 
*En talen från 1 till 7 molsvamr trädshi//tets lulenhet som givits avdelningarna i iigobeslirivrlingen 1 850. De har 

Jränist erhållit utifrån skogshushållningsplaner från 1892 och 1 913. Skogshushålln ingsplanerna. redovisar sluten
helen i tio11delar vil/iet här har överförts till ental. Siffran 0 represenlerar avdelningar för vilka jag inte J un nit några 
uppgifler om alt de hade elt trädski/11 1850. 
,;,,;, För de marker som Il lassas som impediment ges inga uf1pgifter om trädsliiktels slutenhet 1 892 ellr>r 1 913. 1 4  li ,; 
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överensstämmer dock inte med de  "u-äd
lösas" slutenhet. 

Termerna "med kog beväxt" , "något skog
beväxt" och "skogbeväxt" användes för 1 9  
avdeln i ngar och i huvudsak fö r  mark med 
en bördighet värdering över 25, det genom-
nittl iga värdet är 4 7 . Fem avdelningar hade 

en gradering som var 25 eller lägre . 
Termerna "med någon skog" och "med 

kog" användes både för avdelningar med 
låg och också för hög bördighet . Av 22 av
delningar hade hälften en bördighet kring 
1 5  och de andra en bördighet kring 50 .  

Samband mellan beshrivningen av 
markens beslwffenhet� bördighet och 
slutenhet 
För termerna "med någon skog" och "något 
kogbeväxt" är sambande t med trädskiktets 
!utenhet  tydligt ( tabell 2 ) . För övriga skogs

termer får man ett tydligare samband med 
trädskiktets sl u t:enhet om hän yn tas t i l l  av
delningens börd ighet  i kombinati on med 
de uppgifter om markens beskaffenhet som 
finns  i kartpro tokoll e t  ( tabe l l  3 ) . Det är 
uppgifterna om förekomst av gräs e l ler hall 
och t i l l  dessa assoc ierade u ttryck som har 

vägts in i tolkningen.  Exempel på sådana ut
tryck är: "gräsbunden" "gräsblandad", "hal l" , 
"hallbunden" och "hallmark" . 

För alla termerna i tabell 3 får man äk
rare uppfattning om träd kiktets sl utenhet 
när övriga uppgifter i kartprotokollet vägs 
in men med ett undan tag. Undan taget är 
termen "skogsmark" .  Denna term används 
både för avdelningar som bar sluten skog 
såväl som för avdeln ingar som saknade ett 
trädskikt. 

Tabell 3 bör läsas från vänster till höge r  
för att se i vi lken kategori den  använda be
skrivningen i kartprotokol let hamnar. Med 
undantag av termen "skogsmark" så kan man 
generellt säga att om det finns uppgifter om 
gräs eller hall så beskrivs ett träd kikt om är 
relativt öppet. Ett antagande som blir ännu 
säkrare om mark n dessutom har  en l åg 
bördighetsklassning. Naturl igt i s  är under
laget för litet för att dra några långtgående 
s lutsatser, men en kombinat ion av tabell 3 
och tabell 2 kan kanske utgöra en bö1jan på 
en nyckel ti l l  trädskiktets slutenhet utifrån 
de uppgifter om marken som ges i ägobe
skrivningar från perioden cirka 1 830-70 . 

Kartprotokollets uppg ifter om gräs och ha l l  
Skogsterm Markens för avdeln inqar i äqobeskrivn inq från 1 850 

Bördighet* I nga uppgifter om Gräs Hal l  Gräs och ha l l  
qräs e l ler  ha I l  

"med skog" Hög 7 7 7 7 **  2 7 7  
. LåQ 1 1 2 x x x  3 x x x  

"med skog Hög 2 7  
beväxt" LåQ 4 2 

"skogbeväxt " alt . Höq 7 1 
''skoqbevuxen" Låq 3 x x x x x  X X  

"skogsma rk" Höq 4 1 4 3 7 6 7 0  0 1 
Låq 

Tabell 3. Slwgstennernas användning i en ägobe krivningjrån 1850 i relation till markens bördighet, träd.skiktets 
sl-ulenhel och hur markens beskaffenhet beskrivs med avseende jJå förekomst av gräs respektive hall. 
'' Markens bördighet är indelad i två interoall: hög bördighet 1-25 samt låg bördighet > 25-1 00. Bördigheten redo
visas år 1 850 i en skala från 1-1 00 där l motsvarar den bördigaste marken. 
,, ,;,Vcirje ental alternativt x mo/svarar en avdelning i 1 850 års ägobeskrivning. Den formodade slulenheten 185 0 för 
de trädbiirande avdelningarna som anges i tabellen har främst erhållits via kartöverlägg med shogshushållnings
/>lanerfrån 1892 och 19 13. Ursprungl·igen redovisades slutenheten i en skala.från 0, 1-0, 7 som här har överförts till 
ental. Bokstaven x representerar avdelningar som beskrivs som impediment 1 892 och 1913, men trädsiliktets s{ulenhet 
var sannolikt liten. Siffran O representerar avdelningar för vilka jag inte funnit några uppgifler all de var lräd
bärande 1850. 
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Figur 7. Mark på Hallands Viider ö om bPskrivs som trädbärande i ägobesluivningen från I 850. I rl'(/ovisningen av den trädbärande marken har jag a nvän/ de s/1illnader i skogstPrmer som indikerar en skillnad i / rädskiklels s lutenhel. Hänsyn h.a r  inte tagi ts till marken bördiohet, angiven förelwmst av gräs ellPr hnllmar/1. De två skogskijlena återji11 n. på öns östra sida; ön vä I ra del var in te föremål för skogsodling. Del södra skogsskiftet inhägnade 1 858 1111ida 11 det norm för b leo ohägnat. 
/,...- Gräns mellan  skogsskiften och betesmark 

ffifflffl!ffl "Skogsmark" , "med skog" el ler "skogbev äxt" 
!::::::::::::, "Någon skog" e l ler "något skogbeväx l" 
� "Kärrmark med a le " e l ler synonyma uttryck 
c=l öppen mark 

Den trädbärande marken en ligt 
ägobeskrivningen och utifrån resultatet 
av granskningen 
Av n ed a n s tåen de figu rer  figur 7 och 8 fra m
går de k.i ll nader i den t.rädbärande mark n s  
u tbredn ing  och slu te n h  t om är resu l La te t  
a v  den gj o rda käll kri Li ka granskn in ge n ( fi
gur 8 )  m· ägobeskrivn ing n från 1 850 (figu r 
7 ) . D e t so m s kiij er fi gu r  7 o ch fi gur 8 åL är 
främ s t  a tt b es tånd med äd l löv och s tu b b-
ko tts kog m ed a l  ti llko m m i t  på ön n o rra 

de l och a tt e n  s to r  del av den trädbära n d  
marke n på ön s norra oc h döstra del va r 
öp p na re än vad en fö r ·ta to lkning av kart
pro to kol l e ts beskrivn ing gav vid handen . 

Sammanfattning 
De avdel n ingar med lrädföre kom s t  1 850 
som in te redovisas å i kartp rotoko ll et 1 50 , 

1 50 

& WWW.J 
500 meter 

de å kal lad " trädlösa" är genomsni tt l igt 
börd igar ä n  de avdel n i nga r  o m  beskriv 
so m träd bä rande  vid am ma e l le r lägre !u t
enhe t i träd · k ikte t. 

Lan tmä ta rens användn ing  av de olika te r
merna fö r  a ll be kri,·a trädfö rekom t har ett 
samband m cl träd ki kle ts lu t nhet med ett 
undan tag vil ke t är term en " kog mark" . För 
en så äke r to l kn ing  som möj ligt skall dock 
övri ga u p pgifte r o m  d e n  b krivn a avd e l
n in gen vägas in. 

Diskussion 
Historiska lzartäverlägg som metod 
Historiska kartöverlägg har u tvecklats ti ll en 
av de vanligaste metod erna för att få infor
mation om tidigare landskap och dess fö r-
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.,.\..- Gräns mellan skogsskiften och betesmark 
mli!Trädbärande mark, slutenhet 0,5 - 0,7 
:::'.;::�::::: Trädbärande mark, si utenhet 0, 1 - 0,4 
-- Stubbskottsskog av al 
C:]öppen mark 

ändringar. Med historiska kartöverlägg avses 
atl man manuellL eller digitalt ritar av en his
torisk karta, skalförändrar samt reklifierar 
den för en överensstämmelse med till exem
pel den ekonomiska kartan i skala 1:10 000. 
Den gjorda rektifieringen av de historiska 
kartorna i förhållande till en nutida karta 
visade sig dock inte helt oproblemalisk. Vid 
reklifieringen fick jag en god överensstäm
melse med de få byggda objekt som finns på 
Hallands Väderö. Trots detta var det ibland 
S\'årt att förstå hur kartprotokollets beskriv
ning av marken hängde ihop med vad som 

N + 
Figur 8. Den trädbämnde markens 
utsträckning och slutenhet på Hal
lands Viiderö efter en källkrilish 
granslming av en ägobeskrivning 
Jrlln 1850. Cranslmingen gjordes 
främst utifrån inventering av träd
beståndet å1· 2000 och skogshushåll
nings/Jlaner från 1892 samt 1913. I 
denna figur återfinns också de avdel
ningar som beshrivs som /rädbärande 
1850 men villw uteslöts ur gransh
ningen. Slut enheten far dessa har 
erhlillits endast gmom en tolkning av 
hur markens beslwffenhet beskrivs i 
lwrl/Jrotolwllet 1850 . 

faktiskt finns där idag. Exempelvis beskrivs 
avdelning 186 som ligger endast 200 meter 
från en använd fixpunkt som "Hall med 
skog beväxt", men uLgörs idag till hälften av 
ett alkärr medan resterande del är frisk 
mark med framförallt bok. Vad är det som 
inte st.ämmer, geometrin eller kanprotokol
lets beskrivning? Om geometrin är för brist
fällig innebär det att min identifiering av 
antalet överståndare per avdelning inte stäm
mer. I mitt fall ligger dock många av de 
"trädlösa" avdelningarna bredvid varandra 
vilket innebär alt en felaktighet i det histo-
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riska kartöverlägget sannolikt endast med
för ett byte av överståndare mellan dessa av
delningar. 

Det vore intressant att istället prova att 
utgå ifrån kartprotokollets beskrivning av 
marken och med 1-tjälp av GPS-utrustning 
finna och rita in gränserna mellan de olika 
avdelningarna. Fördelen är att gränser mel
lan lätt avgränsade markslag skulle få en sä
ker position. Nackdelen med en sådan me
tod är att det skulle vara svårL att finna de 
gränser som utifrån avdelningens geometri 
och beskrivning Lydligt är en generaliserad 
beskrivning av marken. Graden av generali
sering för 1850 års karta föijer markens 
lämplighet till odling och dess börclighets
klassificering. Ju lämpligare för odling och 
därmed en högre bördighet för ett område 
desto noggrannare gjordes gränsdragning
en och inmätningen. Mark med och utan redovisad trädförekomst 
Resultatet av den utförda studien har veri
fierat det gjorda antagandet att markens 
bördighet var en viktig faktor för om en av
delning skulle beskrivas som trädbärande 
eller ej . Det finns ett tyclligL samband mellan 
de "trädlösa" avdelningarna och avdelning
arnas bördighetsgradering. Sannolikt beror 
detta på att det gjordes en bedömning av ett 
avdelat markområdes totala resurs med fo
kus på betestillgången vid förrättningen. 
Detta får två konsekvenser för när trädföre
komst blir redovisad i beskrivningen. För 
bördig mark med god tillgång på bete krävs 
en relativt hög slutenhet för att trädskiktet 
skall redovisas. För mark med låg bördighet 
och liten tillgång på bete flyttas intresset över 
till träclskiktet och även en låg slutenhet i 
trädskiktet redovisas. Resultatet blir att det 
för mark med låg bördighet behövs ett mind
re antal träd för att avdelningen skall redo
visas som träd bärande än för mark med hög 
bördighet. I den undersökta ägobeskriv
ningen gäller sannolikt detta för mark med 
låg bördighet, med en gradering i interval
len 40 till 100, vilken beskrivs som träd
bärande. 

1 52 

Förutom bördigheten har stubbskotts
skogsbruket varit en faktor som påverkat om 
marken skulle beskrivas som trädbärande. 
Av de 17 "trädlösa" avdelningarna utgjordes 
sex avdelningar av alkärr. De beskrivs 1 850 
med termer som siddmark och kärr eller sy
nonyma termer. Av dessa sex avdelningar 
har fem stycken en trädkontinuitet med al 
uLifrån både ägobeskrivningen 1808 och 
skogshushållningsplanerna från 1 869 och 
1892. Den sjätte avdelningen (avd. 152) be
skrivs inte som trädbärande 1 808 och 1850 
men enligt elen taxerade åldern år 1892 var 
avdelningen ett av de äldsta klibbalsbesLån
clen på ön med en ålder på 40-60 år. Det vill 
säga att det hade föryngrats någon gång 
mellan 1 830-50. 

Förklaringen till att de sex "trädlösa" avdel
ningarna med al inte beskrivs som u-äclbäran
de kan vara lågskogsbmket, där nyligen awer
kacl skotLskog räknades som öppen mark. 
Detta motsägs av alt det finns jämförbara av
delningar år 1850, med al i samma åldersklas
ser år 1 892, som beskrivs som träclbärancle. 
Det är avdelningarna 1, 35, 37, 79, 82 och 83 
på öns södra del där åldern överensstämmer 
med de "trädlösa'' klibbalsbestånden. 

Syftet med förrättningen har sannolikt 
också påverkat redovisningen av trädskiktet. 
En osäkerhet om vilken mark som skulle be 
tesfredas respektive avsättas som betesmark 
finns dock. Torekovs kyrkoråd fick vid upp 
repade tillfällen uppskov med att inhägna 
den norra delen av skogsmarken. Om beslut 
om denna inhägnad togs redan i samband 
med förrättningen 1850 går inte att med 
fullständig visshet utläsa ur handlingarna. 
Lantmätare Krumlinde delar i sin beskriv
ning 1858 upp ön i betesmarken och skogs
marken, där skogsmarken överensstämmer 
med den mark som blev indelad till trakt
huggning 1862-63. Denna mark var också 
den del av ön som efter 1869 kom att utgöras 
av norra och södra skogsskiftel. En möjlig
het är att ett beslut om betesfredning av 
norra skogskiftet togs först i skogshushåll
ningsplanen från 1869. 

U tgår man emellertid från atL öns norra 
del även i fortsättningen skulle utgöra betes-



mark så beskrivs den i större utsträckning som öppen mark än vad som görs för mot-\'arande mark i elen del som skulle betesfredas. Till exempel är det främst för alkärr på öns norra del som ägobeskrivningen 1850 inte nämner något om förekomst av al. Orsaken kan vara att man i förrättningen även ville visa att Torekovbornas rätt till betesmark inte blev all tför inskränkt trots att en crecljeclel av ytan skulle betesfredas. A.gobeskrivningar och trädförelwmst Brister i redovisningen av trädförekomst i ägobeskrivningar har också tidigare på,isats.36 Skillnaden mellan dessa ägobeskrivningar och ägobeskrivningen över Hallands Väclerö är att den senare inte gjordes inför ett ägo byte av marken. Detta medför att den genomgång av ägobeskrivningens överensstämmelse med verkligheten som gjordes i fält med dem som berördes av förrättningen sannolikt inte gjordes på Hallands Väderö. I ett arbete av Håkan Slotte undersöktes tjugo områden med ett stort antal gamla hamlade träd.37 I samtliga fall återgavs inte de träd som stod i ängarna i lantmäteriakternas kartor eller texter. När en skötselplan för Linnes Råshult skulle utföras diskuterades trädförekomsten på inägorna.38 Enligt tjänstemän från Riksantikvarieämbetet ger skifteskartan för Råsh ul ts kommi nsterbo-tälle från 1841 inte belägg för förekomsten av äldre ek och bok på inägorna.39 I en annan studie av Linnes Råshult utifrån uppgifter i ekinventeringar från 1821 ,  1832 samt en ekutsyning från 1879 visar dock att det fanns gammal ek på inägorna.40 En dendrokronologisk undersökning har senare visat att det också fanns bok på inägorna 1 841 .4 1  Av tre centrala skrifter som presenterar lantmäterikartor som historisk källa'12 är det endast en'13 som nämner något om tolkning a\' trädförekomst. I det anför författaren att man ska vara försiktig med slutsatser om trädförekomst utifrån kartsymboler i lantmäterikartor från storskiftet och framåt. \1en samtidigt anser han atl man får besked om trädförekomst i kartans protokoll. Det \'ill säga att har kartan inga träclsymboler kan protokollet upplysa oss om träclförekomst. Ett antagande som kan ifrågasättas utifrån resultatet av denna studie. I de tidigare nämnda arbetena44 om trädförekomst som inte redovisades i ägo beskrivningar så var det sannolikt för lövtäkt topphuggna träd respektive vrakekar45 på bördig inägomark. Även om det inte fanns någon inägomark på Hallands Väderö 1850 så är det även här för den bördigaste delen av marken som redovisningen av trädskiktet har sina brister. Trädens dåliga beskaffenhet utifrån tinunersynpunkt, till exempel vrakekar eller topphuggna träd, kan utgöra en annan förklaring än markens bördighet och tillgången på bete till att trädförekomsten inte redovisas i kartmaterialet. I min studie på Hallands Väderö så hade de "trädlösa" avdelningarna ett stort inslag av framförallt vrakekar men även topphuggna träd. Det finns emellertid också områden på Hallands Väderö med vrakekar och topphuggna träd vilka redovisats som trädbärande i ägobeskrivningen 1850, men det är för mark med låg bördighet. Ett stort antal av de inventerade över-ståndarna på Hallands Väderö utgjordes för övrigt främst av vrakek men även av tidigare topphuggna u·äd. Agobeskrivningar och dess ursjJrungliga syfte Förklaringen till dessa brister, så som vi uppfattar dem, kan sökas i de instruktioner som gällde för lantmätaren vid upprättandet av en ägobeskrivning i samband med en skiftes-förrättning. För utifrån skiftesstadgan den 4 maj 182741; kan man snarare förvåna sig över att träd eller förekomst av skog överhuvudtaget återfinns i ägobeskrivningarnas kart-protokoll vid redovisningen av markens beskaffenhet. I den efterföljande förnyade instruktionen för Lantmäteriet från den 6 augusti 1 864 framgår det dock att trädförekomst skulle anges. På kartan skulle enligt artikel 5, § 36, bland annat utmärkas och redovisas i protokoll eller beskrivning "nyttiga skogsbackar och lundar, efter vederbörande clelegares uppgifter . . .  "4i Det finns 
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Figur 9. Från vän ter t il! höger en ruin av tidigare topjJhuggen lind och två vrakekar i Sanclhamn kring 1 91 0. Idag 
finn ingfl, sjJår av linden, eken i initten slår lmar och av eken till höger i bild återstår endast stubben. Av bestånds
beskrivningm 1 913  .framgår att J1å avdelningen finns "Alldeles genom-ruttet virke . .  Ej användbart 30 eha-t; 1 bok 1 
al. 97 kbrn av övermogen lwg". Personerna fJCl bilden är okända, men möjligen nc1gon frCln slwgsstaten fJCl besöh, 
fotograf okänd. Folografiet finns på Lunds universitetsbiblioteh, hanclskriftscwdelningen, W. Biilows enshilcla arkiv, 
Fotogrcifier.från Hallands Väderö. 

dock i nga i n  truktioner  1 827 för hur skog 
e l l er träd.förekomst skulle redovisas .  Det står 
h ll r i nget om att detta sku l le  redovisas . Av 
1 1  kapi t l et  · 1 ,  framgår istäl l e t  angående 
markens värderi ng att den ska ke " . . .  utan 
af eend å befin tl ig  e l l  r parad ståndskog, 
. . .  " ( tåndskog är enl igt SAOB på rot ståen
de kog, ä ldre avverkningsbar skog) . Denna 
kr ivn i ng  åte r fi n n s  också i den förnyade 

s tadgan för k i ft sverket från den 9 novem
ber 1 8664 vi lken kulle bli gäl lande ti11 den 
l januari 1 9 2  , då den nya lagen om del
ni ng av jord från den 18 j un i  1 926't9 u-ädde i 
kraft .  De anvisn ingar om ge i skifte stad
gan för hur  marken skulle be krivas är istäl
let he l t inriktade på marken naturliga eller 
pot n ti I la avka tn ing om äng mark eller 
åkermark. 

Detta b l i r  än tydl igare i ett c irkulär från 
elen 5 februari 1 868, där med 'markens na
turl iga be kaH nh  t" i huvudsak avses mat
jorden ,  alven och marken läge . 50 Uppgifter 
om be kr i vn i ng av träds e l l er  kogs före-1 54 komst vid en förrättn ing har  j ag endast på

träffat i c irkuläret från 5 februari 1 868 .5 1  1 
detta cirkulär återgive t formulär finns  som 
rubriker termerna "skoglös" s amt  "skogb 
växt" som en  beskrivning av ängsmark r 
spektive utmark. Dock skulle detta formulär  
endast användas om ägorna in te blivi t grade
rade eller fördelade i inrösning - el ler avrö -
ningsjord. Vad som krävde för att marken 
skulle betraktas som "skoglö " e l ler "skogb -
växt" ges inga upplysningar om i cirkulär t. 

Det  som tadgas om skog i författningar 
gällande skiftet 1 827 års kiftes tadga, 1 32 
år tillägg och ändringar samt 1 86 år för
nyade s tadga för kiftesverket § 1 0 1 ,  gäl ler 
förbud mot avverkning föru tom ti l l  hu  be
hov tills ägorna är fördelade och er ätU1 i ng 
utgått till dem som vårdat sin skog, men mi 
ter den till följd av skiftet .52 kogen u tgör 
alltså en egen förrättning i förrätrninge n .  
Det man kunde få tillskiftat sig i denna för
rättning var rätten att under en period av år 
få tillgodogöra skog som til l skiftas en annan 
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skiftesdelägare eller att få ut en kontant er 
sättning, den så kallade skogslikviden. Det 
gjordes då en särskild värdering av de på rot 
stående träden och denna ersättning för 
skog var bara en av de ersättningar som man 
kunde få i samband med laga skifte.53 Skogstermer och dess tolkning 
Analysen av 1850 års ägobeskrivning visar 
att man inte endast kan utgå ifrån de olika 
skogstermerna för att få en entydig bild av 
skogens slutenhet, med undantag för när 
acijektiven "någon" eller "något" föregår 
skogs termen. Jag har funnit att man genom 
att väga in övriga uppgifter i kartans proto
koll, kan få en sannolik bild av skogens slut
en het. Uppgifterna som skall vägas in vid 
tolkningen är marken bördighet och närva
ron, men även frånvaron, av uppgifter om 
förekomst av gräs och hall. Ett undantag är 
termen "skogsmark". 

Termen "skogsmark" används nämligen 
både för avdelningar med låg som hög slut
en het, även om en övervikt finns för avdel
ningar med hög slutenhet. Men uttrycket 
används också för avdelningar i ägo beskriv
ningen 1850 där jag inte funnit några upp
gifter om att de skulle ha varit träd bärande. 
För de avdelningar som ingick i studien an
vänds termen uteslutande tillsammans med 
rent topografiska uppgifter. Det vill säga att 
det inte finns några ytterligare uppgifter, så
som gräsbunden eller hallmark, som kan 
vägas in vid tolkningen. 

Sannolikt skall termen tolkas så att den 
anger att marken är rjänlig för skogsbruk 
Yare sig elen är trädbärande eller ej. Detta 
sätt att använda termen återfinns också i 
trakthuggningskartan från 1864 som rubri
cerar beskrivningen av de indelade trakter
na som "skogsmarken" trots att hälften av 
marken saknade träd. En parallell till detta 
finns i protokollet till ägobesk..rivningen från 
1 850 där kolumnen "Ägornas beskaffenhet" 
rubriceras som "Skogs- och ängsmarken". 
Rubriken till trots fanns det ingen ängsmark 
i betydelsen av slåttermark på Hallands 
Väclerö. Trots ett stort källmate1ial finns det 
endast en uppgift om slåtter, men då för ett 

av de skär som omger ön. Detta tyder på att 
uttrycken används mera för att beskriva 
markens potential än om den brukades som 
äng eller var träd bärande. 

Användningen av termen "skogsmark" 
påminner med avseende på spridningen i 
slutenhet om termen "med skog". Skillna
den är att "med skog" inte används för om
råden som saknade trädförekomst och au 
en tolkning av trädskiktets slutenhet kan gö
ras. Kombineras denna term med andra 
uppgifter om avdelningens beskaffenhet får 
man en bild av trädskiktets sluten het. Detta 
gäller även termerna "med skog beväxt" och 
"skogbeväxt" alternativt "skogbevuxen". Un
derlaget för de tre sistnämnda termernas 
tolkning är dock mindre än för elen föregå
ende. Detta beror på att de främst används 
för avdelningar som redovisas som impedi
ment i de efterföijande skogshushållnings
planerna. Möjligen kan de tre sistnämnda 
termerna tolkas som skogbeväxt i betydel
sen att träclskiktet utgörs av glest stående 
träd spridda över ytan. 

De tidigare nämnda skrifterna vilka pre
senterar lantmäterikartor som historisk källa 
ger inga ledtrådar till hur man kan tolka de 
termer som används i kartprotokollen.54 Or
sak till detta är troligen den fokusering på 
lantmäterikartorna som källa för bebyggelse
och agrarhistoriska studier. Denna inriktning 
framgår också av den historisk-geografiska 
ordlista som satts samman vid Kulturgeogra
fiska institutionen i Stockholm.55 Inte heller 
i de instruktioner som utgick till lantmätar
na i ett cirkulär N:o 28 den 5 februari 1868 
från Lantmäteristyrelsen återges några ter
mer som relaterar till träd eller skog.56 

Slutsatser 
En slutsats man kan dra är att laga skiftes
kartor och dess beskrivning av landskapet 
var gjorda utifrån ett odlingsperspektiv, där 
det viktigaste var att inför de stundande ägo
bytena tillförsäkra alla en långsiktig rättvis 
fördelning av markens naturliga avkastning. 
I detta sammanhang blir då förekomsten av 
träd eller skog en kortsiktig företeelse som 
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snabbt kunde förändras. Genom detta blir 
det upp till förrättningsmannens bedöm
ning hur skog och trädförekomst kommer 
att redovisas. Utvecklades dessmom olika 
praxis för vad som beu·aktades som skogbe
vuxet av de enskilda förrättningsmännen, 
blir konsekvensen att skillnader i trädföre
komst mellan olika ägobeskrivningar inte 
motsvarades av en reell skillnad. 

En ur ett ekologiskt perspektiv viktig slut
sats man kan dra är att det är de bördiga 
markernas träclförekomst som sannolikt är 
underrepresenterade i det historiska kart
materialel. Det var nämligen de bördiga 
markerna som främst hade möjligheten att 
producera det som idag utgör eu viktigt vär
dekriterium vid bevarande och skötsel, så
som grova fristående lövträcl.57 Ur ett kultur
historiskt perspektiv blir följden sannolikt 
att man återskapar ett landskap som är allt 
för öppet om man använder ägobeskriv
ningar som utgångspunkt för restaurering 
av såväl inägo- som utmark. 

Möjligen finns en väg till en säkrare tolk
ning av beskrivningar som upprättades i 
samband med laga skifte 1 827 till 1866 med 
avseende på träclskikt.ets sluten het. En tolk
ning som baserar sig på de olika termer som 
använts för att beskriva trädskiktel, markens 
bördighet och dess beskaffenhet. Att en så
dan tolkning är möjlig visar de funna sam
banden i 1 850 års ägobeskrivning. Någon 
säker generell koppling finns dock ännu 
inte mellan de olika termerna som används 
vid beskrivningen av "skog". Men arbetet 
har visat. på en möjlig startpunkt för att på 
ett bättre sätt. kunna tolka träclskiktets slut
enhet om man utgår från all elen informa
tion som ges om marken. För att de här vi
sade sambanden ska få en generell giltighet 
krävs dock fler st.udier av denna typ av histo
riskt kanmat.erial.58 
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Noter 1 Lanner I 997. 2 Zackrisson & Ösliund 1992, s. 7; Axelsson & Östlund 1997. 3 Runborg 1994; Brunet 1995. s. 2; Nilsson 1995, s. 77 och 1997, s. 98; Thorcn 1997, s. 22. 4 Eliasson 1998; Larsson manus 2002; Slotte 2000, s. 153. 5 Spon-ong 1990. s. 126--145; Tollin 1996; Cserhalmi 1999. 6 Lanner 1997. 7 Lanner 1997, s. l 13-114. 8 Lanner 2003, s. 21-28. 9 KrÖla, akt diverse nr 28. JO  LuLa, Torekovs kyrkoarkiv, K 1:1-2, 0 11:2. 1 1  KrÖla, akt Torekovs sn, nr 7. 12 Sa11dingafFö1fallningarorh Cir/1ulär . . .  , 1885, s. 57. 13 Ström l 830. 1 4  Samlingrif alla gällande K:gl. Förordningar, l 85 1 ,  . 8 och s. 34. 15  KrÖla, Torekovs sn akt nr 12. 1 6  Samling af gällande fö1fa1t11ingar rörall(/p slwgsväsen• del, 1877, s. 345-359. 1 7 Samling af fö,fattningar rörande s/1ogsväse11det jn11te ji.Lll.sländiga register, 1868, s. 1 2 2 - 137. 18 Zellcn 1869, s. I 0-l 2. 19 Karta med skogen indelad till ordnad hushållning 1 868-69 fastställd 1869. Skala i fot I :8 000. Originalkartan och den tillhörande beskrivningen utgallrad ur Skogsstatens centrala arkiv I 92 1  enligt skriftlig uppgift från Rik.,arkivet. 1brckovs kyrkas exemplar utlånat och förkommit p,t 1880-talet en· ligt uppgift i handling från före detta Domänverkets arkiv. Kartan finns som en kopia av W. Broström från 1887 i Lunds stiftskanslis arkiv, skogsbruksplaner. 20 Korrespondens rörande skogskötseln 1 869 till 1892 finns på Landsarkivct i Härnösand och om• fattar bland annat uppgifter om stämpling, skog . odling och en anmärknings-memorial rörande innehållet i skogshushållningsplanen från 1 869. 2 1  Pauli 1889,s. 138-148. 22 I den allmänna beskrivningen som inleder skogs• hushållningsplanen så kommenteras bland annat vilka områden med al som föryngrats med stubb· skou. Beskrivningen finns pa Landsarkivet i Här• nösand, Domänverket Hallands Väderö, Torekovs socken, Handlingar rörande skogshushiillningen. 23 Beskrivning med tillhörande karta finns be,"arad i ett antal kopior. Skala 1:8 000 i meter. Tva St)'cken original, en på "komoret'' och en som är använd i talt finns i Lunds stiftskanslis arkiv, skogsbruksplaner. Denna skogshushållningsplan finns även på Landsarkivet i Lund (kartan fums i LandsarkiveLS kansamling medan den tillhörande beskrivningen återfinns i Torekovs k·yrkoarkiv O Il: I, 2) samt på LandsarkiYet i Härnösand. Domänverket, Hallands Väderö, Torekovs socken, Handlingar rö• rande skogshushållningen. .. 



Handlingar med bevarade fältprotokoll linns på Landsarkivet i Härnösand, Domänverket, Hallands Väderö, Torckovs socken. Kartan har förkommit men en fotograliskt förminskad kopia finns i Sällskapet Hallands Väderö Naturs arkiv på Landsarkivet i Lund. Lula, Torekovs kyrkoarkiv. L I  a:1-4, L I  b: 1-3; \'kKa, Torekovs kyrkoarkiv, L Vl:1-5. LuL-i, Torekovs kyrkoarki", 0 Il: 1-2; LuSa, skogsbrnksplaner Hallands Väderö; Håla, Domä1we1� ket. Torekovs socken, Hallands Väderö. - Trim bel Pro XR GPS/Beacon System med ASPEN programvara och en penndator Ft!ii tsi 2300. U Lrustni ng gav möjlighet au positionera enskilda träd med en noggrannhet kring metern. _, TNC 96. :-:iklasson muntligen 200 ] .  Forssman 1928, s. 3 I ,  43. Holmertz 1876, del 3, . 6. _ Samling af fa1faUni11gM rörande skogsväsendel, 1906, s. 495. 3 Zellen 1869, s. 22. >-I Wahlgren 1922, s. 40. 5 Hamilton & Björlesjö 1978, s. 282. 6 Slotte 2000, s. 153 och Eliasson 1998, s. 272-274. - Sloue 2000, s. 153. ' Johansson J 995, . 86, 1 ilsson 1995, s. 77-85 och Tollin 1995, s. 87-9 1. Tollin [995, s. 87-9 l .  Eliassons 1998, s .  27 1-274. Nickla son muntligen 2001. "! Sporrong 1990, s. 126-J<J5;Tollin 1996; Cserhalmi 1999. �3 Cserhalmi 1 999, s. 16-17. 4-l Sloue 2000 och Eliasson 1998. _5 Vrakek beskrivs i en instruktion från Skogsscyrelsen den 16juni 1873. Det var en benämning för ek vilka var odugliga för 0ottans behov på grund av bland annat sramform, torr topp eller håligheter, Samling af gällande författningar rörande sl1ogsväsendet, 1877, s. 560. -16 Samling af alla gällande K:gl. Förordninga,; 1851, s. 8-29. -17 SamlingafFö1fallningaroch Cirkuliir . . .  , 1885, s. 33. -I Samling af Fö,fallningar och Cirkulä,· . . .  , I 885, s. 1 J4. -19 Forssrnan 1928, del 2, s. 33. .50 Samling af Författningar och Cirkulär . . .  , 1885, s. 377- 378. .51 Samling af Fö,fattningar och Cirkulär ... , 1885, s. 381. 52 Samling af alla gällande K:gl. Förordningar, 1851, s. 20, 35, 38; Sa111/ingaf Fö1Jattningaroch Cirkulär . . .  , J 885, s 138. 53 PetLerson 1983, s. J 23-125. 5-1 Sporrong 1990, s. 126-145; Tollin 1 996; Cserhalmi 1999. 55 Liten historisk-geografisk ordlista, http://peoplc. su.se/~ulJjan/LHGO.htm 56 Samling af Förfallningar och Cirkulär . . .  , 1885, s. 377-78. 57 Naturvårdsverket 2001,  s. 33. 58 EttsLörre arbete genomfördes om ägobcskrivningar gjorda i enlighet med laga skiftes förordningar efter denna sLudie. Det bär titeln "Träd och skog i äldre kanmaterial - En jämförelse mellan ägobeskri\�1ingar från Halland 1821 -1909 och trådåldrar ur dendrokronologisk undersökning 1999-2002". Arbetet utfördes 2004 av Jan Lanner, Instillltioncn för landskapsplanering, Alnarp SLU och l\fats Niklasson, Institutionen för sydsvensk skogsveLenskap, Alnarp SLU och är opublicerad (2007-01-04). ågra slutsatser som kunde dras från det arbetet var I :  an i ägobesluivningar, där det på basis av träd prover måste ha va1·it trådbevuxet vid förrättningstillfället, så beslu-evs träd och skog ime konsekvent; 2: att  för glesa trådskikt på bördig mark, oftast öppna hag-och ängsmarker, beskrevs trådskiktet sällan medan deLför slumare trådskikt, såväl relaLivt öppna som sluu,a, kan man inte generellt säga au det var skogsbcståndcns si utenhet som var avgörande för om de skulle redovisas eller ej. 
Käll- och litteraturförteckning 
Otryckta källor 
Arkiv Landsarkivet i Härnösand (HäLa), före delta Domänverkets centrala arkiv från Kloten har under 2002 deponerats här. DomäntJerk,t Skogshushållningsplan 1 913. Hallands Väderö, Torekovs socken, Handlingar rörande skogshushållningcn. 1 lushållningsplan för rjugo år, en allmän beskrivning och en beståndsbeskrivning upprättad av J.A. Arnilon 1913-14. Aldrig fastställd, original kana förkommit? En förminskad fotokopia av kartan linns på Lunds landsarkiv i Sällskapet Hallands Väderös enskilda arkiv. 
Lunds stiftskanslis arkiv (LuSa) Skogsbruksplaner Hallands \liiderö (Slwgsb,: Hall. \låd.) Skogshushållningsplan 1869, av A. Smedberg. "Karta övfer Torekow kyrkas tillhörighet under benämningen Hallands Wäderö, belägen uti Kattegatt och tillyd,indc Bjäre härad af Kristianstads län, uppräuad år J 850 af kommisionslandtmätaren Brunskog transponerad sann skogen till ordnad hushållning år 1868-69 af AJfr. Smedbergjägrnästare i Kristianstad län. Kopierad år 1887 af Walfrid Broström." Skala 1 :8 000. Endast kartan bevarad medan beskrivning till Torekovs kyrkas exemplar är förkommen och den som lämnades in till Skogsstyrelsen utgallrades I 921 .  
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Skogshushållningsplan, av J.M. Pauli 1892, fastställd 1895. "Skogsindelningskana öfver kyrkoegendomen Hallands Väclerö belägen uti Kattegat och tillhörig Bjäre härad Kristianstads län. Kopierad efter J 850 års landtmäterikarta med nödiga förändringar vid ny skogshushållningsplans upprättande år 1892 afj.M. Pauli.'' Skala 1:8 000. 
Lunds universitetsbibliotek (LUB) Handshrijlsavdelningen, Waldemar Biilows enskilda arkiv Fotografier från Hallands Väderö. 
Landsarkivet i Lund (LuLa) 1oYPknvs '1Jrll0arkir, Kyrkorådets protokoll. K l l l :  1. Sockcnstämmoprotokoll. K I: vol. I, 2. Räkenskaper för kyrkan. L la: vol. J-4. l landlingar ang. kyrkliga fastigheter och kyrkligjord. 0 Il :  vol. l ,  2. SälUapet Hallands Vädt'rös Natur arhiv, arkivnr LLA/ 30244 "Kana öfvcr Hallands Väderö i Torekovs socken, Bjäre härad ar Kristianstads län upprättad åren 1913-19 I 4 afj.A. Amilon,jägmästare." Fotografisk förminskning. Fön-,1ras i Landsarkivets kart- och ritningssarnling. (Handlingarna till kartan finns på Landsarkivet i Härnösand, Hallands Väderö, Torekovs socken, Domänverket.} 
Kyrkoarkivet i Västra Kamp (VkKa) Torehovs kydwarl,iv Riikcnskaper i sammandrag. L Vl: vol. 1 - 5. Handlingar ang. kyrkliga fastigheter och kyrkligjorcl. 0 

I l :  vol. 4, 5. 
Överlantmätannyndighetens arkiv i Kristianstad 
(KrÖ!a) Ägobeskrivning 1808. "Geometrisk revning över Torekovs kyrkas lägenheter I 808 av kommissionslantmätare C. Egerström. Charta Öfver De Flesta Lägenheterna Till Torekows Kyrka, Uti Christianstads Län Samt Bjcra Härad. Geomeuie Refvade Ar .I 808: Af Carl Egerström Commisions Lancltmätare." Skala I :4 000. Akt diverse nr 28. Ägobeskrivning 1850. "Kana övrer en Torekow kyrka tillhörighet under benämning Hallands Wäclerö ar Chl"iSLianstads Län samt Bjäre härad, Upprättad År 1850 af 0. Brunskog." Skala 1 :4  000. Tore kovs socken akt nr  7. Trakthuggningskarta 1864. "Karta övfer en Torekow kyrka tillhörighet under benämning Hallands Wädcrö belägen uti Kattegat och tillydande Bjäre härad af Christianstads Län, Uppräuad år 1850 af Commisions Landunätarcn Brunskog. Kopierad år 1852 samt indelning till trakthuggning \'erkställd åren 1863-64 af HJ. Krum linde." Förnyad beskrivning L 858 efter Brunskogs indelning 1850 samt skogen indelad till ordnad trakthuggning 
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och beskriven 1864 av 1-IJ. Krumlinde. Skala l :4 000. Torekovs socken akt nr 12. Övrigt Foto u r  Henrik Lundeg-.ircls album ''Ekologiska stationen Hallands Väclerö" med fotografier från Hallands Vädcrö 1915-25. Album i prilm ägo J 999. 
Internet Liten histo,;sk-geografisk ordlista, 1997, sammanställd av Ulf Jansson hnp:/ /peoplc.su.sc/-ulfjan/ LHGO.htm SAOB. Svenska Akademiens ordbok, hup:/ /g3.spraakdaca.gu.se/saob/ 
Muntliga källor Nicklasson, _\Jats, 2001, Institutionen för sydsvensk skogsforskning Alnarp, muntliga uppgifter om åldersbestämda träd på Halland; Väclerö. 
Tryckta källor Holmeru, Conrad Georg, 1876, Studier i slwgstaxation, Del lll, Stockholm, 122 s. Samling af Fö1Jattni11gar orh Cirlwliir nngilende laudt miileriet och allmänna s/1ifte;vn}1et m.m. i Svl'rige, 1885, lllg. Ej. Schi:nz, Stockholm. Samling af alla gällande K:gl. Förordninga,; lnstruhtione,; För.faltningar och Reskri/1ter m. m. samt lw111111arlwllegii och Dirnktörsemhrtets wid LandtmiiteriPt och.Justeringswerket i Rihet t1tjä11/ad,, Cirlwlärbref och Jört'skrifter rörande Landlmäteriet, 185 1 ,  lllg. Thcodor Björk, Stockholm. Samling aj Jörfatt11i11gar röm?){le skogsviisendet jemte ft1llständiga registe1; J 868, tng. Theodor I [ah r, Stockholm. Samling tif gällande fö1Jattningar rörnnde skogsväsendet, 1877, lllg. Theodor Hahr, Stockholm. Samling af jö,Jallningar rörande skogsväsmdet, 1906, lllg. Theodor Hahr, Stockholm. Su·öm, lsrael ar, 1830, 2. tillökta och rörb. uppi., ffrtndbok för Slwgshuslul/lare, Stockholm. T C 96 Slwgsordlista, 1994, utg. av Sveriges skogsvårdsförbund och Tekniska nomenklaturcentralcn, Västervik. Zellen,Johan Olof af, 1869, Ha11dled11i11g vid skogars indelning till ordnad hushållning i enlighet med Ko11gl. Skogsstyrelsens cirk11/iir aj den 29 juni 1867 jemte ell tillägg om indelning af hagmarker, 22, Stockholm, 155 s. + 3 kartor. 
Litteratur Axelsson, Anna-Lena & Östluncl. Lars, 1997, Slwgenjörr och nu. Lflndskapsekologi i elt historiskt perspektiv, (Fakta Skog 7 /1997, SLU), Uppsala, 4 s. Brunet,Jiirg, 1995, "Sveriges bokskogar har gamla rötter", Svensk Botanisk Titls//rijl 89, s. l-J 0. 



C,.serhalmi, Niklas, 1 999, Fåmd mark, handbokför tolkning flV histmislw kartor och landskap, (Bygd och Natur), SLOckholm, 1 75 s. Eliasson, Per, 1998, '"Eek uthi stoor myckenhet.' Miijöhistorien och den biologiska mångfalden", i l\IartinJohansson (red.) J\Jiljöhist01ia idag och imorgon, (Samhällsvetenskap. Forskningsrapport 98:5. Högskolan i Karlstad) ,  Karlstad. Forssman, Hilding, 1928, "Om skifte och annanjorddelning i by", i Svmska Lantmäteriet /628-1928. Del Il mg. av Sällskapet för utgivandet av lantmäteriets h istoria, Stockholm, s. 1-66. Hamilton, Henning & Björlesjö, Bengt 0. (red.), 1978, Praktisk shogsluwdbok, mg. Sve,iges skogsvårdsförbund, Kristianstad, '-163 s. Johansson, Bengt O.H., 1995, "Au väija verklighet", Kulturmiljövl1rd 5-6, 95, s. 86. Lanncr, Jan, 1997, Hallands Väderö - mulens, yxans och lövsnaf>jJms landska/1, hur människan nyttjat och /01° 11wt slwgm och triidenfrlln -1200 f Ki: till 1915, Examensarbete (lnst. för Landskapsplanering, SLU). Alnarp, 2 l 9 s. Lanncr, Jan, 2003, Landscape OJ1enness - a Long-term Study oJHistolical /\lfaps, TreeDmsities, Tree Regeneralion and Crazing Dynamics 011 the Island Hallands Väderö. Licentiatavhandling, (Dept of Landscape Planning, Swcdish Univ. of Agricultural Sciences. Vl I l ) ,  Alnarp, 38 s., samt två uppsatser. Larsson, Krister, manus 2002, "Gårdshult. Från surskogar, ckcbusb1r och mängar till barrskogsbygel ", i Bollen om C!irdshu./l, (preliminär titel). Boken kommer att ges ut av Länsstyrelsen i Halland och Viistkuststiftelsen, 1 8  s. :--laturvårdsverkct, 2000, Sydsvensha lövskogar och andra lövbärande marker, R. Löfgren & Leif Andersson (red.), ( Rapport 5081, Naturvårdsverket), Stockholm, 173 s. :S:ilsson, Sven G., 1995, "Garnmelu-äd och grova döda träd i ålderdomliga träd i ålderdomliga kulrnrlandskap", Kult11r111iljövånl 5-6 95, s. 77-85. :--.'ilsson, Sven G., 1 997, "Biologisk mångfald under tusen år i det sydsvenska kulturlandskapet", Svensk Botanisk Tidshrifl 9 .1 , s. 85-JO l . Pauli,James M., 1 889, "Något om skogskanor och kartbeteckningar", Tidskrift för skogshuslulllning 1889, 3:e häftet. s. 3-13. Petterson, Ronny, 1983, Laga skifte i Hallands liin 1827-
1876. Förändring melltm regellvllng och ha,ullingsfrihet, (SLOckholm swdies in econornic histo1)'. 6), Stockholm, 386 s. Runborg, Si1i, m.0. ,  1994. Historiska kartor. U11derlagför natur- och lwltunniljövård i skogen, (Skogsstyrelsen Rapport 5/1994),Jönköping, 42 s. Sloue, Håkan, 2000, Lövtäkt i Sve,ige och /Jtl Äland, metode,· och j1tlverka11 på landskajJel, (Acta Univcrsitas Agriculturae Sueciae. 236), Uppsala, 41 s., samt 4 uppsatser. Sporrong, Ulf, 1 990, ''Lantmäterikartorna som h istorisk källa", i Ulf Sporrong & Hans-Fredrik Wennsu·öm (red.) Sve,iges Nationalatlas, Sveriges Kartor, SLOckJ1olm, s. 126-145. Thoren, Peter, J 997, Äldn-sbestämning av träd, historiskt källmaterial och epijytjön4wmst -hompkllemnde hjälf>medel för bestämning av bokslwgnrs kontinuitet, Examensarbete (Ekologiska instit111ioncn, Lunds uni,·ersitet), 26 s. Tollin, Clas, 1 996, f\ttebadiar och ödegärden. De iildre lantmäterikartoma i lmlltmniljövllrden, (Riksantikvarieiimbetet), Stockholm, 96 s. Tollin, Clas, 1995, "Skalbaggar och historiska landskap", Kultunniljövånl5-6 97, s. 87-92. Wahlgren, Anders, 1925, Skogsshötsel, handledning vid uf1f1dra.gande, vt!rd och föryngring av slwg, Stockholm, 732 s. Zackrisson, Olof & Östlund, Lars, 1992, "Historishl /di I/material i naturvelensha/1/ig forskning", i Jörgen Björklund & Lars Östlund (red.) Norrländsk slwgshistoria, ( Rapport 64, Kungl. Skogs- och Lantbruksakadernien), Stockholm, s. 7-24. Östluncl, Lars, Zackrisson, Olof & Axelsson, Anna-Lena, 1997, "The history and transfoi-mation ora  Scandinavian boreal forest landscape since 19'" centu1)"', Canadianjoumal oj Forest Research 27(8) ,  s. 1 198-1206. 
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KAP
ITEL 10 

Skog och träd på ön
 M

uhu i Estland. 
K

artografiska perspektiv på ett 
landskap i förändring 
Peeter Maandi -

aarem
aa är ett av hem

landets skogfattigaste 
län [ ... ]. Enskilda socknar är i det närm

aste 
,koglösa, t.ex. Pöide, Pi,iha och M

uhu." 1 
D

etta står att läsa i en beskrivning av Est
lands västligaste län från 1936. D

en näm
nda 

socknen M
uhu syftar på ön m

ed sam
m

a 
nam

n, på äldre kartor även benäm
nd M

ohn 
eller M

oon. D
en är landets trecije största, 

belägen m
ellan fastlandet och den större 

grannön Saarem
aa (Ö

sel). Idag, 70 år se
nare, är det skogen som

 dom
inerar M

u hus 
landskapsbild. En aktuell källa gör gällande 
au skogen upptar om

kring 40 procent, eller 
84 km

2 av öns totala yta om
 211 km

2, m
edan 

m
otsvarande sif

fra för 1930-talet är endast 
3,3 procent. 2 D

en dram
atiska ökningen har 

skett under den sovjetiska perioden, som
 

varade m
ellan 1940 och 1991, m

ed undan
tag av en kortare period av tysk ockupation 
under andra världskriget. 

Föreliggande artikel har två huvudsakliga 
syfLen. D

et första är att beskriva förändring
en i skogsbeståndet på M

uhu under 1900-
talet utifrån äldre kartor. !jäm

förelse m
ed 

de statistiska uppgifter som
 angivits ovan, 

ger kartorna en topografiskt m
er detaijerad 

bild av skogs-och trädbeståndet på ön. D
et 

andra syftet är att uppm
ärksam

m
a och dis

kutera olika definitioner av skog som
 före

kom
m

er i de olika källorna. V
id närm

are 
granskning fr

am
går det näm

ligen att areal
uppgiftern

a i lant-och skogsbruksstatistiken 
respektive de topografiska kartorn

a, in te 
stäm

m
er överens. I aj älva verket förekom

 re
lativt stora trädbevuxna om

råden på ön före 
s0\jettiden, m

en dessa om
råden klassificera

des inte alltid som
 skog. H

är blir alltså den 
bild av landskapet som

 de äldre kartorn
a 

förm
edlar, en viktig länk till förståelsen av 

skogens utveckling på ön. D
ärtill har de hi

storiska kartorn
a fått en förnyad aktualitet i 

Estland. Topografiska och andra storskaliga 
kartor har näm

ligen varit otillgängliga för 
allm

änheten under sovjetockupationen, 
och som

 källm
aterial har de därför fortfaran

de m
ycket att erbjuda forskningen. D

ärtill 
har den återvunna självständigheten och 
restitutionsprocessen inneburit att det, som

 
en gång fanns före det so".ietiska m

aktöver
tagandet, väcker ett stort intresse bland den 
estniska allm

änheten. 
A

rtikeln inleds m
ed en kort historik över 

skog och skogsbruk i Estland i allm
änhel 

och på ön M
uhu i synnerhet. D

ärefter pre-
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senteras resultaten från den historiska kart
analysen, kompletterade med källkritiska 
kommentarer. I den avslutande delen tas de 
olika definitionerna av skog, som förekom
mer i kartorna och stalistiken, upp till dis
kussion. Här diskuteras även de topografiska 
kartornas fördelar respektive nackdelar när 
det gäller deras användbarhet i studier av de 
areella näringarna. Trots att det är en fall
studie som här ska presenteras är förhopp
ningsvis diskussionen om källmaterialets 
tillförlitlighet och fallgropar av i nu-esse även 
för forskare som inte sysslar med Estland. Muhus skogshistoria i korthet 
Den tills nyligen rådande skogsbristen på 
Muhu kan spåras minst ett par årtusenden 
tillbaka.3 Bristen beror delvis på att naturliga 
förutsättningar för skog saknas i stora delar 
av ön, där kalkberggrunden kommer upp i 
dagen eller täcks av endast ett tunt jordlager. 
Den mest betydande orsaken torde ändå 
vara den awerkning som skett till följd av att 
ön under långa perioder haft en stor agrar 
befolkning, som varit i stort behov av od
lings- och betesmarker. De relativt lättbru
kade jordarna lämpade sig väl för den tidiga 
jordbruks tekniken, vilket kan förklara att 
denna mindre bördiga del av Estland ändå 
kunde, i kombination med t.ex. fiske, för
sörja en relativt stor befolkning. Det u-oliga 
är att redan vid tiden för den dansk-tyska 
erövringen på 1200-talet var skogsbeståndet 
på ön mycket litet. Vid samma tid kan fast
landet, inom EsLlands nuvarande gränser, 
ha täckts till 50 procent av skog. Bristen på 
skog innebar att bönderna på Mubu, också 
efter livegenskapens införande, var befriade 
från den i öv1-iga delar av landet vanliga skyl
digheten att förse godsherren med timmer. 

De första kartografiska uppgifterna om 
den hårt betade vegetationen härrör från 
den svenska tiden i Baltikum. På kartor från 
åren kring 1700 kunde utmarkerna beteck
nas på föijande sätt: "Små HaBell, Eke och 
Een buskar, gott muhlbete", eller "Ung biörk
skog og hasI3ell buskar". Även tall tycktes 
förekomma: "Omkringliggande Byars Hord-
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walls Engh med biörk og annan Löfskougb 
äfwen tall bevuxen."4 Några sammanhäng
ande skogar med höga träd var det alltså 
inte tal om. Bristen på lämpliga träd för häg
nader föranledde godsherrarna att redan 
under 1600-talet beordra bönderna att an
lägga stengärdsgårdar. På fastlandet kom 
liknande uppmaningar, att använda annat 
hägnadsmaterial än trä, två århundraden 
senare. Hur fick då Muhus bönder tag på 
trä för hushållsbehov? Brasved togs från be
tesmarkerna, men fr.o.m. slutet av 1600-talet 
också från kronoskogarna på fastlandet. 
Denna rättighet har sin förklaring i att nära 
nog samtliga invånare på ön blev kronobön
der i samband med Karl XI:s reduktion (situa
tionen ändrades under 1700-talet, då några 
av godsen åter blev adliga förläningar). Un
der 1600-talet skeppades byggtimmer till 
Muhu från Hiiumaa (Dagö) och Läänemaa 
(Viks län). Senare hämtades timmer även 
från Saaremaa, där såväl Muhus krono- som 
privatgods hade tilldelats för ändamålet av
sedda områden. 

Det var först i början av 1 800-talet som 
myndigheterna på allvar försökte göra nå
got åt skogsbristen på öarna. Åtgärderna 
sammanföll med en allmän debatt om sko
garnas tillstånd i Estland och Livland. Upp
märksamheten berodde till stor del på att 
skogen hade blivit en allt viktigare inkomst
källa, samtidigt som stora skogsarealer i norra 
Baltikum blivit hårt ansatta av den okontrol
lerade skövlingen. Redan under 1700-talet 
hade exporten av timmer ökat kraftigt (inte 
minst till Peter l:s stads- och hamnbyggnads
projekt), och andra verksamheter, så som 
den för godsen så viktiga spritbränningen, 
krävde stora mängder ved. Under 1800-talet 
växte även en betydande pappersindustri 
fram i Estland, som vid slutet av seklet stod 
för närmare 70 procent av Tsarrysslands pap
persproduktion.5 

För Mubus del innebar skogsvårdspro
grammen att träd började planteras i början 
av 1800-talet, inledningsvis på de lägst vär
derade betesmarkerna. Frön och sticklingar 
hämtades från grannön Saaremaa. Under 
1 800-talets andra hälft hade 484 hektar 

., 



planterats på Kronans relativt stora landeg
endomar på ön. Den naturligt förekom
mande skogen uppgick då til l  334 hektar. 
Under samma tidsperiod utfärdades en se
rie s.k. bondelagar, vilka för kronobönder
nas del innebar att nya gårdar, som kunde 
friköpas efterhand, byggdes på Kronans tidi
lf<lre godsjordar. En del av kronoskogen till
föll således bönderna, men precis som för 
bönderna på de privatägda godsen handla
de det i bästa fall om mycket små arealer per 
gård. Vid sekelskiftet 1900 täcktes enligt upp
gift 2 procent av Muhus yta av skog, varav 
den största delen (1,7 procent) under kro
nan. Tre fjärdedelar av denna skog bestod 
a,· tall. Endast ett centralt beläget skogsbe-
tånd erbjöd byggtimmer. 

Situationen ändades inte märkbart under 
de kommande årtiondena. I sam band med 
första världskriget och tsarväldets upplös
ning utropade Estland sin självständighet 
1918. Som en av regeringens första åtgärder 
påbörjades år 1919 en omfattande jord re
form, som bland annat innebar en expro
priering av kvarvarande godajorclar, varav 
flertalet var i balttysk ägo. Medan elen ex
proprierade jordbruksmarken til lclelacles 
krigsveteraner, jordlösa och småbönder, be
hölls större delen av skogen i statlig ägo.6 

Detta innebar att bondeskogsbruket i Est
land var fortsatt begränsat, och på Muhu 
,aknades det nästan helt (år 1939 innefat
tade endast 52 av 1 064 gårdar skog). På 
\luhu utgjorde skogen i genomsnitt endast 
J.5 procent av en gårds totala ägoareal år 
1939. Den genomsnittliga andelen skog på 
en estnisk gård var 5,9 procent. Boskaps
och fårskötsel, tillsammans med åkerbruket, 
·-ar alltså den fortsatt viktigaste näringen på 
\luhu.7 

De tydligaste förändringarna i skogsbe
,tåndet inträffade först under smjettiden. 
. .\.r 1949 påbö1jades en tvångskollektivise
nng av jordbruket och eu storskaligt kol
chosjordbruk växte fram. I likhet med andra 
landsbygdsområden kom Muhu att avfolkas. 

m ett led i intensifieringen av jordbruket 
j,·ergavs efterhand de magra betesmarkerna 

samt en stor del av lövängarna på Muhu. Be
tesmarken delades mellan de i praktiken 
statligt styrda jordbrukskollektiven och den 
statliga skogsfonden, som också förvaltade 
större delen av elen befintliga skogen. I stort 
sett all mark som inte användes för intensivt 
jordbruk plamerades med skog eller växte 
igen på naturlig väg. Under åren 1950-80 
planterades totalt omkring 1 500 hektar skog 
på Muhu, främst tall. Därtill hamnade ön 
inom So,jetunioncns militariserade gräns
zon och under 1 960-talet anlades några ra
ketbaser inne i de största skogsområdena på 
ön. Den tydliga institutionella uppdelningen 
mellan skog och övriga areella näringar, och 
de restriktioner som elen militära närvaron 
föranledde, innebar au inte ens under sov
jettiden blev Mu hus befolkning särskilt in
volverad i skogsbruket. Ändå uppskattas 
skogen idag täcka omkring 40 procent av 
Muhus yta, en ökning med knappt 37 pro
centenheter jämfört med 1930. 

I samband med elen återvunna självstän
digheten 1991 startade en ny epok av land
refon11e1� som i huvudsak gått ut på att priva
tisera och decentralisera markägandet och 
jordbruket. En viktig komponent i reform
arbetet har varit återlämning av markrättig
heter (restitution) till dem som fråntogs dessa 
under so".iettiden. Den del av skogen som var 
i statlig ägo redan före so".ietockupationen 
(nästan all då växande skog) berörs i regel inte 
av återlämningen. Emellertid har den krafti
ga skogscillväxten på tidigare privatägd mark 
inneburit att många "nygamla" markägare 
fått tillbaka skog på marker som tidigare 
helt saknade skog och som förr värderades 
mycket lågt. En äldre markägare på ön Muhu 
påpekade t.ex. i en intervju, att hon fått till
baka tio hektar planterad skog på marker 
som hon minns var så magra före krigel, att 
korna inte kunde göra mycket annat där än 
att promenera.8 Eftersom det är svårt att be
driva ett bärkraftigt familjejordbruk i dagens 
Estland är skogen den vikligaste ekonomis
ka tillgången för många familjer på lands
bygden. 
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Frågetecken kring skogen i statistiken 
Utifrån besk.rivningen ovan, som baseras på 
böcker om den regionala historien och geo
grafi 11, samt på skogs- och jordbruksstatistik, 
skapar vi oss lätt en bild av hur ett öppet 
landskap omvandlats under so".iettiden till 
tät skog. Bilden är dock till viss del m issvis
ande. 

Uppgifterna om antal hektar planterad 
skog under 1800-talet bör exempelvis inte 
förväxlas med det faktiska skogsbeståndet. 
Det är känt att många sticklingar aldrig slog 
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Figur 1. En ,·I/gång i en ung 
tallskog i närheten av Pi.irase, 
J\IJ.ulw. Under mellankrigs
tiden var detta en betesmark 
med el/ glest bestånd av en
buskm; en meter höga. Betes
markerna på ön var oJt.a så 
magra all deu enskilde mad1-
i.igaren sällan hindrade gran
nens boslwjJ från att heta jJå 
egendomen. Det är först i sam
band med <1te11nivatiseringen 
av mar/1 efier Sovjetunionens 
sammanbroll, s0111 de numera 
skogbärande fastighl!lema 
noga mäli1s ut, ibland även 
med taggtråd. 
Foto: Författaren höstm 2003. 

rot i elen LUnna jorden på Muhu, varför en 
del av elen mark som då klassificerades som 
skogsmark bestod av kala ytor.!' Mer proble
matiskt är emellertid oklarheterna kring de 
kriterier som använts vid de olika skogsin
venteringarna. Detta uppmärksammas i en 
regional beskrivning från mellankrigstiden 
av kultur och natur i länet Saaremaa. Under 
de första självständiga åren på 1 920-talet var 
nämligen estniska myndigheter beroende 
av statistiska uppgifter från tsarticlen. För 
länet Saaremaas vidkommande (inklusive 
Muhu) var det oklart vad som egentligen 



menades med skog i de fastighetsbeskriv
n ingar från tsartiden som myndigheterna 
övertog. Arealuppgifterna där skiljer sig 
markant från dem som tidigare presenterats 
av det tsarryska skogsdepanementet. En 
sammanställning av fastighetsbeskrivning
arna visade exempelvis att kronoskogarna i 
länet uppgick till 400 hektar, medan skogs
departementet uppgav en uppskattad areal 
om 8 845 hektar ( inspektioner Yisade att 
den senare angivelsen bättre motsvarade 
,·erkligheten) .10 

Problemet med oklara definitioner fort-
atte under mellankrigstiden. Delar av de 

genom 1 9 1 9  års jordreform indragna gods
·kogarna avsattes som äng eller betesmark 
at nya fami ljejordbruk (s.k. reformgårdar). 
Trots att skogen faktiskt blev kvar på sina 
håll, upptogs de ofta i statistiken i enlighet 
med den planerade användningen, snarare 
än efter de faktiska förhållandena. Det för
höll sig på ett liknande sätt med lövängarna. 
Redan tsartidens godsherrar hade haft för 
vana att låta registrera lövskogar som ängar, 
för att därigenom kringgå de hårda reglerna 
för avverkn ing som omgav skogen på öarna. 
Myndigheterna försökte givetvis reda ut vad 
som skulle betecknas som skog, särskilt om 
en markyta användes för flera olika ända
mål. T den redan nämnda regionalgeogra
fiska beskrivn ingen från 1 936 står det t.ex.: 
�Till skogsmark räknas en med skog bevux
en eller för skogsplantering avsedd yta där, 
om ytan används av kreatur, uttaget i form 
av bete understiger virkesuttaget." 1 1  Här 
finns alltså utrymme för godtycke. 

Det är mot bakgrund av dessa oklarheter 
�om en digital analys av topografiska kartor 
från sekelskiftet 1 900 till 1980-talet blir in
tressant. Vilken bild ger oss kartorna av 
skogsbeståndet och dess utbredn ing på 
�Iuhu under 1 900-talet? 

Den digitala kartanalysen: 
material och metod 
För att skapa en bild av skogsbeståndets om
\'andling på ön Muhu har militära topogra
fiska kartor från tre perioder analyserats. 

Det äldsta skiktet utgörs av elen tsarryska s.k. 
1-verstkartan (skala l :42 000), vars sex kart
blad över Muhu trycktes 1 903. Detta tvärsnitt 
i kronologin visar oss situationen före Est
lands självständighet, och därmed före den 
jordreform som kom att slutgiltigt dela upp 
godsjordarna bland bönderna. Nästa skikt 
utgörs av militära topografiska kartblad från 
1946 (skala 1 :25 000), alltså från den SO\je
tiska pe1iodens bö1jan, men före kollektivi
seringen av jordbruket och elen därpå följan
de landskapsomvandlingen. Därmed visar 
1946 års kartering tillika situationen vid 
mellankrigstidens slut, ett par årtionden ef
ter 1919 års jordreform. Det yngsta och se
naste t\'ärsnittet härrör från slutet av SO\jet
tiden. Dessa kartblad är utgivna mellan åren 
1978 och 1988 (skala 1 :50 000, med undan
tag av två kartblad i skala l :25 000 som täck
er Muhus nordligaste spets). SamLliga kartor 
har skannats varefter rasterbilclerna rektifie
rats mot digitala ortofoton från mitten av 
1990-talet. Utsnitt ur originalkartorna visas i 
figur 1, 2 och 4. 

Eftersom kartorna ritats i första hand för 
militära ändamål, faller det sig naturligt att 
just terrängförhållandena ägnats särskild upp
märksamhet. Även om kartsymbolerna och 
exaktheten varierar något mellan kartering
arna, innehåller kartorna uppgifter om de 
träclbevuxna ytornas f-ysiska karaktär, t.ex. 
huruvida trådvegetationen är hög eller låg, 
tät eller gles. Dessutom har även buskter
rängen markerats. Utifrån de koordinatbe
stämda rasterbilclerna har sedan vektorer 
för de olika träclbestånclen skapats, och area
lerna har kunnat beräknas automaLiskt med 
hjälp av programvaran (Mapinfo). Själva 
vektoriseringen (cl.v.s. urvalet av träclbevux
na ytor) har gjorts i två steg: 

Steg l .  Först har vektorer skapats för om
råden som i kartorna markeras enbart som 
skog (som alltså inte innehåller andra S)'m
boler, t.ex. för hö). Barr-, löv- och blandskog 
har behandlats separat, men uppgifterna 
om dessa måste beu·aktas som osäkra efter
som det i samtliga kanskikt är svån au av
göra var elen ena typen av skog övergår i elen 
andra. 165 • 
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Steg 2. I ett andra steg har en ny klassifi
cering gjorts, som i första hand baseras på 
visuella karakteristika, så som trädbestån
dets täthet och höjd. Härigenom har jag för
sökt fånga också de områden som kanske 
inLe har uppfattats som skog i statist iken 
(utan snarare som betesmark eller äng), 
men som ändå innehåller träd. Här har löv
ängar och andra mer öppna skog bestånd 
inkluderats. Slutligen har även de bu kbe
strödcla betesmarkerna vektoriscrats. För 
åren 1 903 och 1946 är dessa bu kar enligt 
kartorna små, omkring en meter höga, och 
består till största delen av en. Dessa marker 
har inkluderats mest för att visa var på ön 
som skog planterades under sovjettiden, 
samt för att markera var elen största natur
liga igenväxningen skett under det senaste 
halvseklet. De fält som visas i de resulLeran
cle kartorna, och som bygger på visuella 
karakterisLika, stämmer därför inte nödvän
digtvis överens med de fält som skulle fram
träda om karteringen byggt enbart på ut
bredningen av olika markslag i landskapet. 
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Barr'-, löv-, och blandskog har slagits ihop till 
"tät och hög trädvegetation"; "löväng" och 
"öppna skogsbestånd" har slagits ihop till 
"gles träclvegetation"; "betad buskmark" har 
klassificerats som "låg och öppen buskter
räng". 

Den klassificering som genomförs i analy
sens andra steg, och som baseras på synin
tryck snarare än markanvändning, är för 
övrigt inspirerad av elen finske geografen 
Johannes Gabriel Granös kartografiska ex
periment som han presenterade i boken Reine Geogmphie 1 929. 12  Det var Granös över
tygelse att geografen måste beskriva omgiv
ningen på etL så exakt och "rent" sätt so.rn 
möjligt, innan han eller hon går vidare med 
en ekonomisk eller socialvetenskaplig ana
lys av landskapet och människans verksam
heter däri. Även om man kan ifrågasätta 
huruvida en sådan grad av "renhet" kan 
uppnås genom elen av Granö förespråkade 
metoden, är hans huvudpoäng tänkvärd. 
Jämligen, att bland alla olika sätt att beskri

va och klassificera fenomenen i omgivning-

Figur 2. Kartan visar el/ 
ulsnilt ur den rysha gene
ralstabshartan över Muhu 
från 1903 (01-iginalslwfa 
l:42 000, blad 11:21) . 
Slwg marheras med ring
symbole,: I de större sam
manhängande skogsparli
ema förekommer också imi
terande symbolerfor ban° 
respektive lövskog (en sådan 
symbol för lövträd "sedd 
från sidan"forelwmmer 
strax väster om kartans 
mittpunkt). Gles trädvege
tation markeras med 1-ing
symbo/er med shugga under 
(I.ex. i närheten av harta.ns 
sydöstliga hörn). Enbush
snår markeras med svarta 
/nickar som bildar stjärn
formade klungo1: Hömarh 
anges med tätt forelwm111an
de par av lodräta streck. 
På, flera ställen i lwrtbilden 
förekommer symbolerfor 
träd och hö i smnrna, fält. 
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Figur 3. Kartan är ell 
utsnitt ur den sovjetiska 
topografiska generalstabs
kartan över Muhufrån 
1 946 ( originalslw la 
1:25 000, blad 0-34-59-
A-b), och visar samma 
amråde som jigu r 2. 
Symbolerna för träd, bus
kar och hö är i stort \Pli 
desamma som i kartan 
från 1 903. Här och var 
anger imiterande symbo
ler huruvida ba1T- eller 
liroträd dominera,: S/1ill
naden. är all S)'mbolema 
kompleuerats ;ned siffror, 
som avslöjm· träde115 ge
nerella höjd och stammar
nas diameter. 

Figur 4. Kartan är el/ 
11tsnill ur dm savjetislia 
generalstabskartan över 
,\lulm fr/111 1 978 (origi
nalskala 1 :  50 000, blad 
0-3-1-59-A), och visar 
samma område som figur 
2 och 3. Symbolerna för 
gl,es träd- och buskvegeta
tion, liksom för hö, är de
scumna som för de äldTP 
kartorna. Täta och S<tlll· 
manhängcmde silogso111-
råden 1/larileros nu med 
en täclumde grön färg 
(här grå). Trädens gene
rella höjd och stmnmm� 
nas diameter anges 1111 

liksom 1 946 (inget exem
pel förekom1!ler doch i ut
snittet). 
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en bör vi sträva efter en minsla gemensam
ma nämnare. För Granö best.ämdes detta av 
de direkta sinnesinu-ycken, så som de före
släller sig innan vi tillmäter del vi ser, kän
ner, hör eller luktar, en belydelse. I fallet 
med den skogsrelaterade statisliken för 
Muhu, kan vi alltså hell enkelt ställa oss frå
gan: Oavsett markanvändning, var fanns del 
träd, och var fanns det inte träd? 

Resultaten från den digitala 
kartanalysen 
Vid 1 900-talets bö1jan upplog skogen enligt 
den topografiska kartan 16,7 procent av ön 
Muhus lotala yta (se tabell 1 och figur 7). 
Detta ska jämföras med de 2 procent som 
anges i litleraturen. 13 Enligt kartan består 
skogen till största delen av lövskog, och det 
är möjligl au det är just denna skog som ska
par den stora skillnaden. Även den tät.a och 
höga lövskogen kunde helt säkert användas 
för såväl bete som slåtter och lövtäkt, även 
om delta inte har markeraLS i kanan. Skulle 
vi räkna bort lövskogen upptar den ålerstå
ende barr- och blandskogen inte mer än 2,5 
procent, vilkel hamnar nära elen statistiska 
uppgifLen i litteraturen. 

Även om kartografen kan ha missal dessa 
lövskogars flerfaldiga funktion som timmer
förråd och betes- och hömark, visar kartan 168 ändå att ön hade ett mer markant inslag av 

träd än vad stalistiken antyder. Därtill upp
tar enligl kanan trädbevuxna ängsmarker 
drygt 5 procent av öns yta. Av trädsymboler
nas storlek att döma varierar storleken på 
träden i ängarna. Fotografier av slåtterarbele 
från 1 900-t.alets första decennier visar ängar 
med mer eller mindre fullvuxna träd, men 
det förekom också ängar med lägre, hårt 
hamlade träd (figur 5). Vad som inte med
tagits i den digitala analysen, är ensamt stå
ende träd (t.ex. s.k. heliga ekar ute på fäl
ten), samt de höga lräden på bytomterna. 
Slutsatsen kan endast bli all det vid sidan av 
timmerskogen fanns vidslräcka områden 
med luftiga träclbeståncl, som fyllde olika 
funktioner i jordbruket och boskapsskötseln 
på ön. 

Vid nästa topografiska kartering drygt 40 
år senare, har den beskogade andelen av 
öns totala yta minskat med fyra procenten
heter, till 1 2  procent ( e tabell 2 och figur 
8). Hur kan minskningen förklaras? Kartan 
visar alltså situationen några årtionden efter 
1 9 1 9  års jordreform, som ju skapade nya 
gårdar på tidigare godsegendomar. Detta 
krävde byggmaterial i form av timmer, samt 
i vissa fall även röjning inför nyodling. Se
dan karteringen 1 903 hade Muhu också va
rit krigsskådeplats både under det första 
och det andra världskriget. Under båda kri-Figzu- 5. Slr1tterarbete J1å en äng tilfhörande god.set Vöfla (Magnusdahl), M u/111, 19 f 3. Lövängar rw var el/ karakteristiskt inslag jJå ön ännu i början av sovjelliden. Trots all det enligt statistiken rådde stor skogsb1ist på Muhu i bö1jan av 1900-talet, fanns det gol/ om lövträd på ängarna. Foto:] Pääsuke (Estf.ands hi.slorislw museum.). 



�en krävdes timmer för skyuevärnen, och 
1914  byggdes också en smalspårig järnväg 
,om förband hamnen i Kuivaslu på Muhus 
- tsida med ett kuslbatteri fyra kilometer 
on. 

Trots minskningen antyder kartanalysen 
. Jrtfarande en märkbart högre andel skog 
, a �Iuhu än de 3,3 procent som anges i and
a källor som bygger på statistik från 1930-
.aleL. 14 Även om minskningen må ha varil 
taktisk, kan det inte uteslutas atl boven i dra
mat återigen är den täta lövskogen som i 
·egel fortfarande även användes som foder
nark. Detta anl-yds också av alt den andel 
,om klassats som löväng ökade under åren 
1903-46 från 5,1 procent till 9,2 procent 
Det motsvarar ganska precis de 4 procenten
heter med vilken den totala andelen skog 
minskat under samma lidsperiod. 1är de 
bada kartskikten läggs ovanpå varandra vi
,ar det sig också att en stor del av det som 
betecknas som lövskog 1903 istället beteck
nas som löväng 1946. Den betade buskmar
ken har också minskat sin andel av öns yta, 
men kartanalysen visar att detta även beror 
på nyodling på tidigare betesmark under 
mellankrigstiden . 

Under första hälften av 1900-lalet var 
alltså beståndet av tätt växande lräd relativt 
stabi.lt. Med de stora förändringarna i ägan
det och jordbrukets organisation, som sov-

Figur 6. En stenlagd väg 
mellan hmnnen i Kuivastu 
och byn Vöikiila, östra 
\luhu. På båda sidor om 
vägen växer en svårgenom
tränglig och flera meter hög 
mårslwg bestående till 
största delen av en. Under 
mellankrigstiden hävdades 
det all byn Vöikiila var den 
enda i l!.'stland som helt 
saknade träd. För upp
vännning och m.allagning 
var byboma helt beroende 
av lom som de under Isar
tiden hade rätt att b1yta 8-
10 kilometer längre nom1t. 
Foto: Fö1fattaren, somma
ren 2003. 

jetsystemet innebar, inleddes emellertid den 
stora igenväxningen på ön. Enligt kartskik
let 1978-88, alltså vid sovjettidens slut, upp
tar skogen närmare 30 procent av öns yta 
(se tabell 3 och figur 9) . Motsvarande andel 
i den refererade litteraturen är knappt 40  
procenL. En rimlig förklaring till att kartana
lysen nu istället visar en lägre andel skog, är 
att kartan skiijer mellan fullvuxen skog och 
den täta på sina ställen höga enbuskskogen 
(ibland 2-3 meter hög, se figur 6) . Det är 
alltså den tidigare med små enar glest bevux
na betesmarken som under smjettiden vuxit 
igen. Om kategorin "tät och hög trädvegeta
tion" sammanslås med "tät och låg trädvege
tation" (enbuskskogen) i den digitala analy
sen, uppgår andelen skogsmark på ön till 
knappt 50 procelll, alltså L.o.m. högre än den 
från litteraLUren citerade siffran (troligen 
har delar av, men inte hela, det täta enbusk
beståndet klassificerats som skog i den siffra 
som anges i liueraluren). 

Trots denna avvikelse tycks ändå kartan 
och statistiken för första gången stämma re
lativt bra överens. En rimlig förklaring är att 
skogens dubbla roll som timmer- och foder
mark mer eller mindre försvunnit, varför 
det idag antagligen är enklare att enas kring 
huruvida marken ska klassas som skog eller 
(löv-) äng. Som kan förväntas efter år av 
jord- och skogsbruksintensifiering, har vege-
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tationens ol ika övergång zoner (de som lätt 
skapar problem i kla ificeringen) ,  t .ex. löv
ängar och glest trädb vuxna bete marker, 
mer eller m indre försvunn i t. Avsaknaden av 
betade skogsmarke r samt de ovan nämnda 

- Täl octi hög tradvegetallon 
- Gles lrädvegetatron 

Låg och öppen bus�1erräng 0 4 8 

ki lometer 

mellanzonerna är troliga förklari ngar till att 
arealuppgifterna i tati tik n och kartorna 
nu stämmer bättre överen jämfört med de 
tidigare perioderna. 

Figur 7. Den slwgliha vege
tationen fJå Muhu år 1 903, 
enligt den 'I)' lw genercil
slabslwrtan (lwrtbladblacl nr 
1 1 :20-23, 1 2:20-23). Tabell 1 .  Areal uppgifter rörande skog och glesa trädbestånd på Muhu, 1 903. Arealerna är beräknade utifrån den ryska generalstabskartan från samma år. 

Kl assificeri11g i A reol enligt 
01igi.nalkarla11 '* digital 

kar/analys 
(Steg 1 ) 

Bauskog 309,0 1 ba 
Bland kog 41 6,23 ha  
Lövskog 2 793,67 ha 

Löväng I 074,0 ha 
Glest el. gal l rat 
kogsbestånd**  1'18 ,64 ha 

Betad buskmark 7 96 1 ,05 ha 

Andrl av öns 
totala areal 
om 2 / J  km2 

1 ,5 % 
2,0 % 

1 3,2 % 

5 , 1  % 

0 ,7  % 

37 ,7  % 

Klassificering ba erad 
/Hl vis 11 ella 
lwrakte,istika 
( 'teg 2) 

Tät rrädvegetation 

Gles trädvegetation 

U.g och öppen buskterräng 

,l real en ligt 
digital 
kartnnalys 

3 5 1  ,90 ha 
I 222 , 1 2 ha 

7 96 1 ,05 ha  

* ppd In  ingen mel lan ban�, löv- oc l t  1 landskog är  godtyckl ig. Där  dessa t per  förekom ni r i  u o h 
massiv är övergångarna ofta o tydl iga. 
''"'' Markslaget saknar ymbolen för äng, varför det trol igen rör sig om en glest trädbevnxcn bete ·mark.  
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A nde/ av 
öns totala 
areal om 
2 1 1  hm2 

1 6 ,7  % 

5,8 % 

37,7 % 
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- Gles trådvegetalJon 
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Figur 8. Den slloglilla vege
tationen på ön M uhu 
1 946, enligt den sovjetisha 
generalstab hartan ( kart
blacl Jör år 1 946: 0-34-59 
-A-a, -A-b, -A-v, -A-g, -8-a, 
-B-b, -B-v, -B-g). 

Tabell 2. Arealuppgif ter rörande skog och glesa b·ädbestånd på ön Muhu, 1 946. Arealerna är beräknade utifrån den 
sovjetiska generalstabskartan från samma år. 

Klassificering i A real enligt Andel av ön Klassificering ba erarl Areal enligt. Andel av 
originallwrta11 ·* digital totala ar('{/./ pli visuella digital öns totala 

ilar/analys om 21 1 hm2 h ara/i I eri..s tilw lwrtanalys areal om 
(Sleg 1 )  (Steg 2) 2 1 1 ilm2 Barrskog 480,03 ha 2,3 % Bland kog 98,45 ha 0 ,5 % Tät u·ädvegetaL ion 2 525,93 ha 1 2,0 % Lövskog 1 947,45 ha 9,2 % Löväng I 982,86 ha 9.4 % ÖppeL el .  gf1l l rat Gles trädvegelation 2 1 47, 1 2  ha  1 0 ,2 % skogs bestånd** 1 64,26 ha 0,8 % Betad buskmark 6 2 1 , 35 ha 32 ,3 o/c Låg och öppen buskL  · rräng 821 ,35 ha  32 ,3  % 

* Uppdel n ingen me l lan barr-, löv- och blandskog är godtycklig. Där des a lyper förekommer i eu och samma skogsmassiv är övergångarna ofta otydliga. ** Markslaget aknar -ymbolen för äng, varför  det troligen rör sig om en glest träd bevuxen bele ma1·k . 
1 7 1  
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Figur 9. Den skoglilia veg� 
lationrn på ön ivluhu  om
kring J 980, enligt den ov
jetisha generalstab kartan 
(kartblad för år 1 98 7: 
0-34-4 7-B-g, -G-v; 
år 1 98 : 0-34-59-B; 
år 1 978: 0-34-59-A ). 

Tabell 3. Arealuppgifter om skog och skoglik vegetation på ön Muhu, 1 978-88. At·ealerna är beräk,c1ade utifrån den 
sotjetiska geoeralstabskartan från samma år. 

Klassifice,·i 11g i Ar,a/ en ligl 
origi11r,//,arta 11 '' digital 

hartcmaly 

Barr kog 923,7fi ha  
Blandskog 3 70 1 ,47 ha 
Lövskog l 68 1 ,34 ha  
Löväng 
Bu kskog** 3 69 .46 ha 

A ndel av öns Klassificering basnad 
lotala areal pli visuei/a 
011, 21 1 hm' /111rah1eristiha 

4,4 % 
1 7,5 % Tät och hög trådvegetat ion 
8,0 % 

1 7,5 % 
Tät och låg trädvegetat ion 

Areal enligt 
digital 
/{({r/analys 

6 306,"7 ha 

3 698 ,46 ha  

J\ m/t,/ av 
öns lolala 
areal om 
2 1 1  hm2 

29,9 % 

1 7,5 % 

* Uppde ln ingen mel l an barr-. löv- och blandskog är godtycklig. Där de sa typer förekomrne,· i e t t  och ·amma ·kogs
mas ·iv är överg�rngarna ofta t)•d l iga. 
** Bu kskogen bcs1år i h uvudsak av enbuskar, nonnalt 1 -2 meter höga. 

Sammanfattande di kussion : 

Kartornas för- och nackdelar i 
tudier av skogsbeståndens 

föränd1ing 
Kartanalysen visar a t t  ande len kog på ön  
Muhu har ökat kraftigt under andra hälften 
av 1 900-talet .  Analysen visar också att avsak
nad av skog på ön Muhu under 1 900-talets 
första hälft i n te bör förväxlas med avsaknad 
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av träd .  S lutsat en kan fö refal la  Jä lvklar. 
Icke desto mindre är det i n tre ant  att no
tera killnaderna mel lan cl o l ika käl l orna; 
enl igt kartorna hade Muhu under 1 900-talets 
första hälft ett markan t in  l ag av mer eller 
mindre samm an h ängande  trä cl be  tån d  
medan jord- och kogsbruks tat i  L iken an
tyder att ön var i det närma te koglös. Sam
tidigt har ingen av käl lorna f I ,  det är bara 
det att de bygger på ol ika klas · ificcringar av 
skog och andra trädbevuxna mark r. 

1 



Jord- och skogsbruksstatisLiken �änar ju i 
första hand kamerala intressen, och då är det 
naLurligL att det som står i fokus är markens 
användning och avkastning, samt hur stor 
yta olika markslag upp1.ar. Problem uppstå1� 
som bekanL, när en och samma markyta an
vänds för olika ändamål. Lösningen blir då 
alt öka antaleL markslagskategorier i statisti
ken eller att låta den huvudsakliga använd
ningen avgöra hur markytan ska klassificeras. 
För det s istnämnda är man ofta hänvisad till 
de uppgifter som markens ägare eller bru
kare själv anger� och ibland kan del vara mer 
fördelaktigt för den s istnämnda att ange en 
,·iss användning framför en annan. 

Är kartan då en bäure källa ti l l  informa
tion om skogen och dess utveckling över 
tid? Svaret beror giveLvis på vad skogsforska
ren är intresserad av, och på kartornas kvali
tel. Kartan är etl mycket värdefullt komple
ment till sLatistiska uppgifter insamlade via 
t.ex. jordbruksräkningar, men värdet beror 
på huruvida man får tag på kartor från olika 
tidpunkter över samma område, och som 
uppvisar en stor enhetlighet i skala samt i hur 
den karterade omgivningen klassificerats. De 
mil i tära kartorna är bland de bästa i detta 
avseende, eftersom de är i första hand tänk
La att användas i rekognoserings- och orien
teringssyfte. Det som dessa kartor har, men 
som skrivna Lexter och tabeller ofta saknar, 
är nämligen förmågan att föra samman olika 
typer av rumslig information på en och sam
ma yta. På kartan kan man enkelt utläsa in
formation om ett objekts (t.ex. en byggnads) 
läge, form och funktion. Genom att låLa de 
olika betydelserna hos ett Jandskapselement 
så att säga överlappa varandra, kan den kar
tografiska presen tationstekniken anses ha 
en förmåga att kompromissa mellan olika 
sätt au se på vår omgivning. 

I deua avseende är skog ett inu·essant ex
empel, eftersom vi kan förhålla oss till och 
definiera skog på olika sätt. Åtminstone u·e 
olika förhållningssätt kombineras i kartbil
den. För det första kan skogen represente
ras som elt avgränsat rumsligt fenomen, ett 
område, i l inje med den tidigare citerade 
anmärkningen från 1930-talet: till skogmark 

räknas en med skog bevuxen yta. Den definitio
nen lägger tonvikten på det specifika feno
menets utbredning, något kan beräknas i 
t.ex. hektar. En andra definition av skog ut
går från markens verkliga eller planerade 
användning eller funktion. Här ligger ton
vikten snarare på det som den avgränsade 
ytan i huvudsak producerar, Lex. virke, och 
det är denna definition som flitigast före
kommer i den kamerala statistiken. Detta 
framgick tydligt i den instruktion från 1930-
talet som fastslog att till skogsmark räknas 
också en far slwgsplante1ing avsedd yta dih; om 
ytan används av kreat U?; uttaget i Jonn av bete 
understiger virkesuffaget. En tredje, vardaglig 
definition av skog, bygger på det visuella in
tryck vi får av ett område (d.v.s. dess form), 
ofta sett på nära håll. För att vi ska beteckna 
ett område som skog, anser v i  ofta att elen 
bör ha en viss typ av vegetation, av en viss 
densitet och höjd. 

Med den karLografiska presentationsfor
men har kartritaren alltså en möjlighet att 
inte begränsa sig Li.Il en av ovan nämnda de
finitioner. Om ett med lövträd tätt bevuxet 
område också används som hömark, kan 
området markers med såväl symboler för 
skog som för hömark. Det visuella intrycket 
av lövskog behöver inte konkurrera ut om
rådets funktion som hömark. I kartbilclen 
kan vi helt enkelt låta områdets olika defini
tioner gå in i varandra. Den ryske kartografi
historikern AJexei Postnikov har undersökt 
den tidiga militära karteringen i ryska Fin
land (decennierna kring år 1 800), en kart
läggning som kom att bli tongivande för 
hela den militära kartografin i tsardömet. 
Postnikov påpekar följande: "The authors of 
the maps paid great attention to the region 's 
potential in terms of agriculture, animal 
husbandry, forestry and other economic 
use, sometimes even with elucidations of 
pasl situation regarding this use." 15 Här får 
vi en antydan om de omfattande instruktio
ner och fältarbeten som krävdes för att upp
rätthålla en innehållsligt detaljerad och 
konsekvent kartering. De militära topogra
fiska kartorna framstår som särskilt använd
bara, just för att de innehåller information 
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om såväl former och funktioner, som före
komsten och utbredningen av olika feno
men. 

Samtidigt ska vi inte ha en övertro på kar
tornas föru·äfflighet. För att verkligen kunna 
bedöma kartans tillförlitlighet måste vi veta 
med vilket syfte kartan ritats, och gärna ock
så vilka instruktioner som väglett kartrit
ningsprocessen. Vad lantmätaren och kart
ritaren inkluderar i kartan begränsas alltid 
av uppdragets karaktär och en su·ävan efter 
tydlighet i kartbilden. Ett visst mått av god
tycke i kartritningsprocessen är oundvikligt, 
vilket ju också antyds i jämförelsen mellan 
de statistiska uppgifterna och de areaJupp
gifter som beräknats utifrån de topografiska 
kartorna över Muhu. En stor del av det som 
markerats som skog på kartan har, mot bak
grund av den kamerala informationen i sta
tistiken, antagligen haft andra huvudfunk
tioner än produktion av t.ex. byggtimmer. 
För det militära syftet var måhända ändå före
komsten i sig, av timmer eller en svårforce
rad terräng, det cen u·ala. En annan nackdel 
med kartor generellt, som ofta lyfts fram, är 
att de likt fotografier framstår som statiska 
avbildningar. De "fryser" kartritarens tolk
ning av omgivningen, som i sin tur ofta tas 
för given av kartläsaren . Om en kartograf 
kring sekelskiftet 1900 genomförde sina fält
arbeten på ön Muhu sent under hösten el
ler tidigt på våren, kan han t.ex. ha missat 
de slåtterarbeten som pågick bland träden 
under sensommaren. 

Å andra sidan kan vi säga att just på grund 
av att kartan arkiverar så mycket informa
tion, på en så liten yta, är den ovärderlig 
som historiskt källmaterial. är vi så disku
terar landskapets utveckling utifrån det vi 
ser idag, blir de statiska, men informations
täta kartorna, starka instrument med vilka vi 
kan nyansera andra källmaterial och gängse 
nutida föreställningar om det historiska land
skapet. 

Vad den kartografiska analysen av skog 
och träd på Muhu tydligt visat, är alt träden 
trots allt har varit viktiga inslag i landskapet 
också före den so".ietiska omdaningen. Träd 
växte på ängar och ute på betesmarkerna i 
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mer eller mindre luftiga bestånd. Höga u·äd 
växte också inne i bebyggelsen och i herr
gårdarnas parker och alleer. Den jämförel
sevis större förekomsten av träd på annan 
mark än den som var avsedd för skogspro
duktion (för åren 1903 och 1946) antyder 
att träden ofta täckte Oera behov, så som löv
täkt och brasved, men de gav också material 
till slöjdarbeten. Även om skogen kommit 
att dominera landskapsbilden först under 
senare årtionden, är det troligt aLL enskilda 
u·äd spelade en större roll fön� genom att de 
tillgodosåg flera hushållsbehov, samt p.g.a. 
deras mer sparsamma förekomst. Inten9uer 
med äldre invånare på ön har också visat att 
ännu långt efter smjetregimens avskaffande 
av elen privata äganderätten, bevakade en
skilda personer vad som hände med de träd 
som tidigare ingick i deras egendom. Det 
förekom att mutor gavs t.ill kolchosens skogs
vaktare för att denne inte skulle fälla "fel" 
träd. Under perioder av hård vedransone
ring tjatade man hos skogsvakunästaren tills 
man fick såga ner en buske som man ansåg 
vara ens egen. 16 De äldre topografiska kar
torna ger således en inblick i ett förflutet land
skap, där träden trots allt spelade en central 
roll i människornas vardag. 

De äldre topografiska kartorna är alltså 
inte förlegade. De förtjänar en framträdande 
plats också i dagsaktuella diskussioner om 
landskapets utveckling och förvaltning. I Est
land har topograliska och andra storskaliga 
kartor fått en alldele särskild ställning, av 
flera skäl. För det första har kartorna varit 
otillgängliga för allmänheten under den sov
jetiska ockupationen och därför utgör de 
ett fortfarande ringa utforskat källmaterial. 
För det andra har den återupprättade ajälv
ständigheten och den resulterande markåter
lämningen inneburit alt det som en gång 
fanns före det so".ietiska maktövertagandet, 
väcker ett stort intresse. "Frysta" föreställ
ningar om det förflutna landskapet, som rim
ligen förskönats eller förenklats under årens 
lopp, och som till viss del påverkas av de un
der sovjettiden mer tillgängliga statistiska 
uppgifterna, kan idag nyanseras med hjälp 
av de "återupptäckta" kartorna. 
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KAPITEL 1 1  
Geografisk informations behandling 
och landskapsanalys - några exempel Stefan Ene, Ola Hall & Ulf Jansson 
Del veLenskapliga sLudiel av landskapet inom 
geografi har skett med hjälp av kartor under 
törre delen av 1900-talet. Tidiga exempel på 

detta var Anna Kristoffersson som redan 1924 
sammanställde kartor av olika ålder så man 
tydligt kunde se förändringarna i landska
pet från 1 600-talet och fram till sekelskiftet 
kring år 1900. 1 Metoder och frågeställningar 
har ändrats under århundradet. Senare stu
dier av historiska kartor har exempelvis gjorts 
med en ret.rogressiv ansats, där morfogene
tiska analyser gjons med avsikten att rekon-
truera hur det kunde se ut perioden innan 

karteringen.2 

Under slutet av 1900-talet blev Geografiska 
informationssystem (GIS) mer och mer an
\·ända av forskare som ville studera landskap. 
Bland pionjärerna i Sverige var Stefan Fogel
vik, som på 1970-talet gjorde olika typer av 
analyser av landskap och landskapsföränd
ringar. 3 Det gjordes även enklare simule
ringar av historiska landskapsförändringar 
under 1970-talets slut.4 Den stora ökningen 
i användandet av GIS skedde i samband med 
all PC-utvecklingen satte fart under 1 980-
talelS slut. Kommersiella programvaror blev 
enare under 1 990-talet tillgängliga för allt 

större grupper av användare." 
Relativt mycket av de historiska analyser 

om gjorts med 1-tjälp av GIS i Europa och på 

andra platser är i form av tematiska kartor, i 
huvudsak koropletkartor, baserade på stati
stik och inte på den faktiska rumsliga utbred
ningen av markanvändning baserat på ex
empelvis storskaligt kartmaterial. 6 Det beror 
delvis på att man i övriga Europa inLe har 
tillgång till samma mängd historiska kartor 
som finns i exempelvis Finland och Sverige. 
Där man ändå har använt bisLOriska kanor, 
så stannar man ofta vid en presentation av 
kartorna, och går inte vidare med mer avan
cerade analyser i så stor omfattning, även 
om det finns undantag.' Några av de forsla 
analyserna av historiska förändringar över 
ett större område i Sverige skedde inom det 
projekt som under 1980-talet skapade Marh
databas Gotland, där hela Gotlands markan
vändning från sekelskiftet kring år 1 700 ana
lyserades. Där gjordes även jämförelser med 
landskapet på 1980-talet. Vidare genomför
des också en del analyser med arkeologiska 
företeelser och jämförelser med jordarLer.8 

Fortfarande är dock användningen inte själv
klar för forskare som studerar jordbrukets 
historia. Inom kulturmiijövården har dock 
en viss användning av digitala h istoriska kar
tor påbörjats. Genom en rad projekt, främst 
på Riksantikvarieämbetet, vinner meLOder
na insteg i den dagliga verksamheten.9 Digi
tala versioner av historiska kartor kommer 
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au förändra och under lätta arbe tet i nom 
sektorer där kun kap om d n hi  tori. ka för
ändringen av land kapet behöv . Vinsterna 
är flera. Man kan nå informationen snabbare 
och man behöver in te  s l i ta på origi nalver
sionerna av kartorna. 1 0  

Analyserna av det b i  tor i  ka kartmateria
let information kan göra på ett delvis nytt 
sätt i den digi tal a formen .  Exempel  på hur 
man kan använda GIS i ana ly r av svenska 
historiska kartor har t id igare presen terats 
från forskningen . 1 1 Avsikten med denna ar
tikel är att presentera metod r och lyfta fram 
några olika former av analyser som med för
del kan tillämpas på det h i  tori ka kartrnate-

Datafångst 
(skanning av h istoriska kartor) 

Bearbetn i ng 
(ev . färgreducering, änd ring av 

rasterb i ldens upplösn ing) '-------� �-----� 

Geometrisk korrigeri ng 
( rektifiering) 

Klassificering 
(urval av information från de h istoriska 

kartorna)  '--------, ,------� 

Ana lys 
( inom samma karta el ler mot annan 

information ) '------� ,------� 

P rese ntati on 
(i form av d igital information , en tryckt 

karta e l le r  på annat sätt) Figur I. En schematisk jJresentation av arbetsgången vid ett ,projekt där man använder h istoriska kartor och vill genomfara allt från datcifångst till presentation. 
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1ialet och kombinera med modern informa
tion om markanvändning och vegetation . 1 2 

Arbetsgång 
Som i de flesta a rbeten där digitala geogra
fiska data använd fi n n  flera ol ika a rbe ts
steg från datafång t via b arbetn i n g  och 
analys ti l l  presen tati on . Den van l igaste star
ten i ett projekt med h i  tori ka kartor är att 
man skannar en  karta å att man kan bear
beta bi lden.  H i s tori ka kartor  har  ofta en 
rad geometri ka fel eft r om de är karterade 
u tan ti l lgång ti l l  geode t iskt  äkra uppgifter 
och ti l lförl i t l iga i n strumen t .  Dessa kartor 
måste således "töjas" och bearbeta så att de 
s tämmer med moderna koordi natsystem 
och projektioner. D t finn en lång rad ol ika 
modeller  för hur det ta kall göra , men här 
är in te platsen för mer cl taljerad beskriv
ning av cl nna  bearbe tn ing. Det är dock vik
tigt här att kon tal ra at t de t  i n  te räcker 
med att proj icera om kartorna, det vi11 äga 
ändra projektionen u tan man må te även 
korrigera de fel som fi nn s  i kartan .  Annars 
bl ir j ämföre l serna öve r ti den omöj l iga att 
göra. Denna form av korrigeri ngar har man 
gjort man ue l l t  en längre L id när  det  gäller 
historiska kartöver l �· g . 1 3  Arbetet går ut  på 
att finna  igen samma form r och objekt i en 
äldre respektive i n mod rn karta och se
dan tvinga den hi Lori ka kartan att Lämma 
med den moderna (figur 1 ) .  

oggrannhet och skala 
Inom kartografin har man talat  om nog
grannh t och ofta har d l vari t ynonyrnt  
med skala. Det  säg r ig  �älvt a t t  en översikt
lig karta över Sverige i kala 1 :  1 000 000 inte 
kan redovi a amma i nformation som en de
taljerad karta över en by i kal a  1 :5 000 .  I en 
digital miljö kan man å · na  sidan säga att 
skalan har upphört .  Man kan zooma ut och 
in i den digitala kartan helt oavs tt kala . Å 
andra sidan har dock a l l  i nformation matats 
in i systemet med n viss kval i tet . Man kan 
kalla det för noggrannhelsnivå. Denna är vik
tig för att få grepp om al la former av digitala 
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analyser och är kanske särskilt  viktig när 
man arbetar med h is tor iska kartor, som i 
många fal l har skilda ur prungsskal or och 
är gjorda på ol ika sätt. 

På Kul turgeografiska i nsti tuti onen vid 
tockholms universitet har vi arbetat med 

några ol ika noggrannhetsn ivåer vid digital 
hantering av historiska kartor. Vi har funnit 
att denna indelning vari t praktisk och be-
kriver väl den kvalitet man i olika analyser 

kan behöva. Det viktiga är att man måste be-
tämma vilka analyser man vil l göra innan 

man angriper käl lmaterial et. Det är in te all
rid så att hög precis ion är meningsful l  a tt 
eftersträva .  Skall man göra övers iktl iga ana
lyser behöver man in te  allti d  hög geomet
ri k noggrannhet. Hög kvalitet står inte för 
att  man skall eftersträva hög noggrannhet . 
Kvali te t, menar vi , står istäl l et för til l räckligt 
hög noggrannhet för det  arbe te man vi l l  
göra . 

Den rumsliga precisionen har uttryckts i 
tre olika n ivåe r, som benämns enkel inpass
ning, översiktlig rektifiering och cletaljeracl rekti
Jiering. Den enkla inpa sningen består egent
l igen endast av att man skal ar om den äldre 
kartan och vrider den t i l l  en ri ktig orien te-
1ing.  Man gör ingen förändring av bil dens 
kval itet . Ibland kan de tta ge goda resultat ,  
men vanl igen räcker det inte ti l l  för att kun
najämföra detaljer i kartan . Den andra nog
grannhe ts nivån som benämns översi ktlig 
rektifie ring innebär att man i hög grad får 
en överensstämmelse med moderna kartor. 
Fortfarande finns dock awikelser på upp till 
1 00 meter vilket gör att man får en misstäm-

ning vid analyserna, om man vill genomföra 
den på e tt detaljerat sätt . Den detaljerade 
rektifieringen innebär att man gör ett större 
arbete med att töja  den his toriska kartan 
tills den stämmer med exempelvis den mo
derna ekonomiska kartan , fastighetskartan . 
Fortfarande kan dock fel på upp ti l l  20 me
ter förekomma i bi lden beroende på lan t
mätarens inmätning ( tabell 1 ) .  

Urval av tematisk information 
- Vektorisering 
Urvalet av tematisk information ur kartorna 
sker oftast manuellt genom vektorisering av 
i n formationen i de rektifierade ras terbil
derna .  Detta har ske tt genom att man helt  
enkelt har ri tat av de objekt man vil l  ha med. 
Det går också att ur kartorna automatiskt el
l er halv-au tomatiskt skapa vektorer av en 
rasterbild . Det bygger på att  man med hjälp 
av färger kan klassificera ett visst objekt, ex
empelvis genom att al l a  pixlar som har olika 
nyanser av blått kan klassas som vatten . Att 
automatiskt vektorisera informationen går 
mycket snabbare , men förutsätter att kar
torna är rel ativt homogena. Hur färger i de 
h i s tori ska kartorna kan användas för att  
fånga information beskrivs i ett  senare av
snitt i denna artikel ( tabell 2) . 

Det  finns många klassificeringsprobl em 
i nbyggda när man vi l l  göra analyser mellan 
olika kartor och t idsperioder. Det som be
nämns åker i en karta motsvarar inte sj älv
klart  det som är åker i en annan. Den som 
närmat sigjordbruksstatistik från 1800- och 
1 900-talen i nser problemet med begrepp 

Tabell 1 .  Översikt över olika :nivåer av geometrisk noggrannhet. 

>laggrann he ts
nivå 

I l  
lil 

Geometrisk 
noggrannhet  

Ej rektilierad 
Enkel inpassn ing' 
Över ikt l ig rektifie1ing  
Detaijerad rektific1ing 

Ungefärl iga 
fel i meter 

över 1 00 
ca 1 00 
1 0-20 

* basenu på att det  är en skifteskarta över en by; 

Ungefärl igt 
antal punkler 
vid ,·ektifieringen* 

3 
ca 1 0  
1 0-20 

# ej någon geornetri k förän !ring  endast förän hing av kala och orien te1ing. 

Rektifierad mot 

Över ikt�kan.an 
Terrängkartan 
Fas tighetskartan 

Ungefärl ig 
"skal n ivån 

1 : 250 000 
l : 1 00 000 
1 : 1 0  000 
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Tabell 2. Översikt av tematisk noggrannhet vid klassificering av informationen i en historisk karta. 

Noggrannhets- Temat.i k 
nivå noggrann het 

Endast ra terbilden 

Urval 

Inget urval 

Ungefärl ig 
kaln ivå 

A rundläggancle Endast markanvändning 1 : 250 000 
1 : 100 000 B Översiktlig 

C Det a!jerad 
farkanvändning, an läggningar och fas1 igheter 

En tor del av informationen i varj område, 
så ·om jordkval i rer, marknamn m .m .  1 : 10 000 

som åker, jord under fJlog och odlad rnarft. Vi 
kommer här in te att gå in på den probl ma
tiken ,  utan vi kommer i täl let att behandla 
några ol ika former av analyser och , ·om vi 
tidigare påp kal, är det viktigt att i analy r
na tänka på vi lken noggrannhet som b hövs . 
I artike .l n  komm r två former av an.aly e r  
dels övers iktl iga , dels detaljerade att beröras . 
Dessa analyser har ålede krävt olika hög pre
cision ,  när d L gäl ler geome trin samt ol i ka 
former av kla ificeringar av den hi tori ka 
kartans ursprungliga innehål l .  

De t  ä r  viktigt att sättet att fånga informa
tionen sam t, hu r  man rektifierat o h gj ort 
urvalet av i nformationen i de h istoriska kar
torna, dv . i form av metadata, förs vidare ti l l  
de kommand tegen i analyserna och and
ra användare som skall använda in.formatio
nen i framt id n .  Annars b l i r  det vårt att 
avgöra in.formationens kvalitet. 

Analys 
En analy kan var iera från enkla ak r om 
att bara visue l l t  e en  historisk utbredning 
mot en modern karta och at t  göra arealb 
räkningar av olika slag. Frågorna kulle kun
na ara av typ n: Hur tor åkerareal hade en 
gård vid ett v iss t  t i l lfä l le och hur långa och 
krokiga var l and vägarna i en socken?  M r 
dynamiska  o ch  i n tressanta analyse r kan 
innebära fråg täl lni ngar som handlar om 
förändringar över t id ,  exempelvis kan man 
studera hur markanvändning, bebyggel e 
och fastighetsindelning har förändrats. Hur  
har åkermarken  expanderat re p k t i ve 
minska l i e t t  vi st område de ena te 350 1 80 åren ?  Analys rna kan ock å in nebära att  

man väger in andra faktorer än de om fi nns 
på histori ka kartor, åsom information om 
jordarter, jordmån , höjder m.m. Detta inne
bär att man bättre kan förstå en tidsbi ld el
ler förändri ng .  

I övervakn ingen av landskapets och för  
den delenjordbrukets och  skog bruket för
ändringar komm r satel l i tbilder att u tgöra 
en viktig de l . 1 4  R dan idag sker vi s övervak
ning av förändringar inom jordbruket med 
hjälp av sateUi ter, men man kan förvänta ig 
att  denna form av .fjärranalys kommer att  b l i  
al l t  van l igar . 1 5 Vidare kommer uppda te
ringen av informalionen att ske snabbt. Man 
kan i pr inc ip från dag till dag följa föränd
ringarna. Upplösningen, det vil l  säga med 
den noggrannhet  om sate l l i terna kan re
gistrera informationen på, kommer ock å 
att öka. Vi kommer alltså att få mycket infor
mation  om förändringar av jordbruk t un
der modern t i d ,  äg från 1 990-tal t och 
framåt. Det är då viktigt att man in te glöm
mer bort att land kapet har en lång h i  loria. 
Man kan jämföra de förändringar vi kan r 
gistrera idag om krusningar på den s tora 
våg av förändringar som kett inom jordbru
ket de sena t 300 åren .  Vi menar därför att 
det i underlag för be lut och för för tåel e av 
jordbrukets "dag form"  behöv en hi torisk 
kunskap om förändringarna. Vi har n gan
ska god genere l l  kunskap om förändr ingar i 
landskapet, m n vi behöver även loka l  och 
yttäckande infonnation kringjord- och kog -
bruket  i Sv r ig . Ö ersiktliga analy r av 
större oni råd n kan ge oss en för tåe l e av 
en region land kap och dess förändringar. 
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Ylälardalen - en regional analys 
En region är ett ganska tvetydigt begrepp 
men betyder för det mesta "en del av jord
nan som är annorlunda jämfört med om
givande områden". Det finns ingen förutbe
stämd storlek på en region även om begrep
pet används i skalområden från länsstorlek 
upp till kontinental storlek. I det här sam- a) 
manhanget kommer regioner att betraktas 
om överordnad rumslig enhet till landskap. 

\'i kommer alltså i den här delen att använda 
ett "regionalt fönster" för att kunna studera 
likheter och skillnader mellan olika land
skapstyper. Tanken är att landskap, som är 
lika varandra med avseende på de variabler 
som studeras, skall tillhöra samma region . 

Det regionala perspektivet ger därmed 
en slags jämförande bild av utbredningen av 
vissa variabler. 

Det har i princip funnits två skolor när det 
gäller att utföra regionindelningar. Den ena 
baseras på statistiska metoder för att urskilja 
homogena områden mellan olika variabler. 
Dessa fungerar vanligtvis bra i regionernas 
ttkärnornråde" där det ofta finns en samvaria
tion mellan ingående variabler men problem 
uppstår när det gäller att finna en entydig 
beskrivning av gränserna mellan olika regio
ner. Den andra baseras på fältkännedom och 
intuition. Det råder ofta en samstämmighet 
mellan de båda metoderna. I figur 2b finns 
ett exempel på hur en regionindeln ing kan 
se ut. Denna bygger på variablerna andelen .. öppen mark", "lövskog" och "barrskog". 
Utifrån dessa enkla variabler kan vi se att 
området låter sig delas in i tre olika regioner. 
Regionerna är Mälardalen med stor andel 
öppen mark, Bergslagen som karakteriseras 
av lokalt rikliga inslag av alla tre variablerna, 
och en skogsregion dominerad av barrskog. 

Indelningen i figur 2b baseras på hur de 
ingående variablerna samvarierar och inte 
på deras förekomst eller icke-förekomst. Det 
betyder att även i region Mälardalen finns 
till exempel stora andelar barrskog som ju 
var karakteriserande för skogsregionen. För 
en given lokal kan därför regionerna te sig 
lika istället för olika som ju var syftet med 
regionindelningen. Vi skall nu ställa frågan: 

b) 
Figur 2. I figur 2a visas eU exempel på el/ altemativl 
sätt all beskriva regioner vilket kan jämföras med el I 
mer traditionellt sätt i figur 2b. Figuren skall lo/has /Jå 
följande sätt. Vmje pixel (bildelement) i bilden består av 
ett värde mellan O (svart) och 1 (vitt). Värdet beskriver 
tillhörigheten för vmje J1ixel till typområdet, 11wrl<eml 
med en röd rehtangel, och ju högre värde desto större 
lihlzeter melum pixel och ty/1område. 

Hur lik är den här platsen alla andra platser 
inom studieområdet? Vi skall alltså studera 
samma tre variabler men med utgångspunkt 
i ett så kallat typområde (se figur 2a). Hur 
lik är typområdets variabelfördelning resten 
av studieområdet? Metodiken för delta pre
senteras nedan. 11' 

Vi bö1jar med typområdet. l det här fallet 
representerar det ett landskap med karakte
ristiskt innehåll i övergångszonen mellan 
Mälardalen och Bergslagen. För a t t  beskriva 
typområdet har tre variabler från Sverige
klassn ingen ULnytrjats, öppen mark, barr
skog och lövskog. 1 ; Dessa tre variabler åter
finns i Sverigeklassningen på en nominal 
mätskala och med en rumslig upplösning på 
25x25 m. 

Den pixelvisa informationen är in te till
räckligt särskiljande för detta exempel, dvs. 
en "lövskogspixel" ser likadan ut oberoende 
av landskapstyp. Ett sätt att addera kval i teer 
till datasetet är att göra s.k. grannskapsana
lyser. Man analyserar omgivningen inom en 
viss yta (vandrande mätyta) med avseende 
på t.ex. förekomst av liknande pix]ar eller 
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någon annan op rati on .  I det här fallet har 
frekven en för varj variabel beräknats inom 
en mätyta på 7x7 km. Storleken på mätytan 
anpas as efter uppgiften .  Pix larna i det nya 
data e tet b kriv r nu in te längre förekomst 
av löv kog u tan varje pixel be kriver frekven
sen av löv kog pixlar i de s omgivning. 

Med frekv n fördeln ingarna kan man nu  
kapa funktion r e l l e r  kurvor för typområ

det om s dan kan jämföra med frek ens
förd ln ingar över hela den under äkta ytan. 
Den kurva som man vi l l  jämföra m d brukar 
kal la för "t i l lhörighetsfunktion" 1 • Den kan 
äga bära typområde s ignatur. Den fråga 

man täl ler är t i l l  vi l ken grad l iknar en given 
frekv n fördeln ing til l höri hetsfunktionen? 
Lit , ganska myck t el ler i n te alls . Är tillhörig
heten p rb kt ange värd t 1 och 0 för mot
·ats n .  Vi har här n u  cl n d igi tala världen 
motsvarigh t l i l l  ''.ja" och "nej" .  Ski l l naden 
är dock att vi ti l låt r grader däremel lan t .ex. 
0 , 8 ,  v i l ke t  i d ao-l i g t  tal kan uttryckas som 
"my ket l i k" .  I figur 3 fin n. de ti l lhörighets
funkt ioner om . kapats från frekvensfördel
n i ngarna i l')'pområdet. Formen på funktio
n erna vari e rar a l l t  fl r det fenomen som 
studeras. D s a har  formen av trianglar med 
o l i ka br da bas r. I typområdet har lövskog 

n gan ska smal fr kven fördeln ing medan 
c l  n öppna marken täcker ett betydl igt stör
re spann .  

ä r  t i l l hö r ighetsfunkt ionerna j ämförs 
med t. x. frekven värd t 83 för öppen mark 
från ett om råde u tanför typområdet  kan 
man avlä a t i l l  vi lken grad let överen täm
m e r  med typområd t. J det här exemplet  
ku l le  ti l l h  .. ri ghe ten  vara nära 1 ,  det  vi l l  

255 

Frekvens 

--<>- öppen mark ---- lövskog 
_...... barrskog 

Figur 3. Tillhörighetsjimktioner för variablerna "öppen 
marh ", 'lövskog" och "ban-slwg". 
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säga typområdet och pixe ln  omgivn ing är 
väldigt l ika . Genom att  j ämföra al la fre
kvensvärden, pixel  för pixel , med ti l l hörig
hetsfunktionen kapas en  ny b i ld  för va 1j 
vatiabel där p ixelvärdet repre ent  rar gra
den av ti l lh örighet t i l l  typom råde t .  Va1je 
pixel graderas med ett värde m l lan 0 och 1 .  
Bildmässigt ge värdet 1 färgen vi t och 0 fär
gen svart . 

Så här långt har vi hantera t  variablerna  
separat. Nu ä r  det önskvärt au väga amman 
til lhörighetsbildema ti l l  en  bi ld .  D tta kan 
inte göra hur som hel t .  Den op rat ion vi 
vill utföra skall alltså producera tt nytt pixcl
värde som är baserat på variabl ma ti l l hörig
het. Är alla ingående värd n 1 så är j u  pix I n  
i denti k med  typområdet och  r u l t  rand  
pixel skall tillskrivas ärdet 1 .  kul le a l l a  vär
den be tå av 1 och 0 kan överlägg ·operatio
ner utföras i ett G IS-program.  u är i tuatio
nen  en annan . De t  vi har  är  n å ka l lad 
oskarp datamängd (fuzzy set ) och n ormala 
pro c edurer är i n te ti l l ämp l iga . D t fi n n s  
olika avancerade sätt att u tföra de tta s ista 
steg men vi väljer  he l t  enke l t  att u tnyttj a 
medelvärdet .  Resultatet finns  i figur 2a .  

Det som har be krivi ts är - n vari at ion på 
elen tradi ti one l la  region inde ln ingen  m d 
fördelen att käl lmaterialets u rs p ru ngl i ga 
upplösning är bibehå l len o h att tt r gio
nalt perspektiv är t i l l ämpat. Man kan äv n 
skönja  regionerna från figur 2b i figur 2a. 
Det är enkelt att från figur 2a kapa tradi tio
nella regioner genom att till ätta ett trö k I
värde någonstan me l lan värd t I och 0. I 
detta fal l  har me todiken t i l lämpat på e t t  
modern t käl lmaterial men elen går natur
l igtvis att t i l lämpa även på äldr käl lor och 
för flera tid kikt. 

Att utnyttja kartans färger för 
tematisk klassificering 
Den vanligaste metoden för att  t mati  k t  
klassificera informationen har t idigare varit  
att helt enkelt visuel l t  iden tifiera d o l i ka 
klasserna i kartan och sedan rita av dem, en 
process  som numer ofta ker genom .k .  
heads-up digitali ering - kartan kanna och 
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,isas sedan som ett ritstöd på datorskärmen. 
:\Ietoden är dock både tids- och arbetskrä
Yande. 

Datafångsten vid analyser av stora om
råden kan ske snabbare genom att utnyttja 
färginformationen i kartorna. Särskilt goda 
förutsättningar för att automatisera klassifi
ceringen av kartans innehåll finns om infärg
ningen är homogen och att distinkta skillna
der i färg föreligger mellan de olika klasser 
om vi vill extrahera. Kartor där de olika klas
erna visuellt representeras i form av skraf

feringar eller symboler lämpar sig inte så väl 
för denna typ av "amomatisk" klassificering. 
Processen inleds med att kartan skannas så 
att vi erhåller en digital bild. Ofta kan det 
,·ara nödvändigt all använda någon form av 
filter för alt reducera bruset i den skannade 
bilden innan arbetet med att identifiera de 
olika klasserna sker. Värt att lägga på minnet 
i det sammanhanget är att brusreducerings
filtrering visserligen ger en ökad tematisk 
noggrannhet, dvs. lättare identifierbara kla -
er i kartan, men att detta ofta sker på be

kostnad av den geometriska noggrannhe
ten. Som illustration använder vi ett utsnitt 
av den topografiska kartan över Burgsvik på 
ödra Gotland från 1998. Från kartan har vi, 

efter att ha filtrerat den något för att få bort 
effekter från pappret och smuts, extraherat 
,·atten, skog, åker, öppen mark och tätort 
(Figur 4). 

Den klassificerade bilden innehåller van
ligen en hel del "oönskade" element i form 
av kartografiska symboler, text, gränser etc. 
om kräver efterbehandling. Ytterligare filt

rering kan lösa problemet men på bekostad 
av att den geometriska noggrannheten yt
terligare minskar. 

Vi kan istället välja ett annat angreppssätt 
som bygger på det enkla antagandet att de 
bildelement, pixlar, som i ngår i de icke klas
sificerade delarna av bilden bör föras till 
den klass som avståndsmässigt ligger när
mast. Om exempelvis bokstaven "A" finns i 
bilden och återfinns i en yta som klassifice
rats som åker är det rimligt att anta all mark
slaget "under" A:et också är åker. Vi avslutar 
alltså bildbehandlingen med att omklassa 

de icke klassificerade ytorna till den närmas
te annan tematisk klass . Observera att vägar 
och tomtområden i det här fallet betecknas 
som oklassificerade ytor. Genom alt digitali
sera vägarna, antingen manuellt eller ge
nom att lyfta färgen kan man öka kvaliteten 
på analysen. Man kan också på detta sätt re
ducera effekter från kartografiska maner. 
Kartor som trycks i skala 1:50 000 har ofta 
mycket överdrivna vägbredder för att de skall 
synas på kartan. Genom att återställa bred
den till en sannolik storlek så kan arealerna 
rekonstrueras på ett mer trovärdigt sätt. 

Den här presenterade metoden har den 
stora fördelen av att vara snabb och enkel 
att genomföra för ett mycket stort material. 
Den är på inget sätt begränsad till tryckta 
kartor av den här typen, men det krävs alt 
det finns ett distinkL färgmaner i kartan för 
att det skall fungera. Handritade koncept 
med slarvig färgsättning eller starkt gulnade 
laga skifteskartor med nyanser i svagt grönt 
och gult kan vara mycket svåra att klassifi
cera på detta sätt. En kombination av denna 
form av automatisk klassificering och manu
ella metoder med vektorisering är i många 
fall att föredra, då vanligtvis vissa företeelser 
i en karta har enkla och tydligt igenkänn
bara färger, medan andra är omöjliga att 
automatiskt Lolka på detta sätt. 

Markanvändningsförändringar 
i ett område 
I ett prqjekt som handlade om att rekon
struera markanvändningen under senare 
delen av 1900-talet i Oskarshamns kommun 
genomfördes en rad studier.19 Här behövdes 
analyser över etl hundratal ekonomiska kar
tor. Analyserna genomfördes genom att fär
ger lyftes på det sätt som beskrevs ovan för 
att rekonstruera åkermarken. Förändring
arna var stora i kommunen . Omkring 7 400 
ha åkermark övergavs mellan 1940 och 1980. 
Vid periodens slut fanns endast ca 4 800 ha 
kvar. Genom att göra överlagringar av mate
rialet så kan man se flera förändringar visu
ellt och även räkna på dem. 
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Figur 4. Ett utsnitt av en tryckt topografisk karta, 56B från å r  1998 i slwla 1 :50 000. Till vänster det skannade 
origina/,et. Till höger har färgema som motsvarar cllw; skog, vatten och tätort blivit klassificerade i kar/bilden, dvs. 
alla nyanser av blått har klassats so111 vallen, alla nyanser av rosa som tätort osv. Klassificeringen har Jöregåtls av 
all ett utjämnande filter har lagts över lwrtan för att få bort en del ojä11mhete1; tryckraster med mera. Det clterstår dock 
en rad element i lwrtbilden som är oklassificerade sclsom gradnät, text, olika form.er av symboler 111. m., vil/w är ma,0 

kerade med svart i bilden till höger och so11i inte hör till någon av de ovanstående klasserna. Dessa skall bearbetas 
vidare, se figur 5. Godkänd ur sPltretessynf1unkt for sfnidning. Lantmiit1iverhrt 2007-04-J 7. Figur 5. Genom att beräkna avståndet frcln de oklassificerade elementen till närmaste klassificerade yta, se avstånds
matrisen till vänstei; så kan man tilldela dessa element det mest troliga värdet, som finns under exemf,elvis den 
svarta texten. 1 den högra bilden har heu, område! klassificera/spå detla säll. 

Denna form av enklare analyser av area
lernas förändringar mellan olika tidssnilL 
kan vara av ston inLresse särskilt om man 
kan se regionala eller lokala olikheter. Man 
kan också studera formerna av åkrarna, geo
metrin i sig, som kan säga något om föränd
ringen. Det är en allmän iakttagelse att åker
formerna blir enklare under 1 900-taleL. 184 Större maskiner leder i många fall Lill att 

fonncrna blir mer kvadratiska medan mind
re och oregelbundna åkrar tenderade att 
överges, kanske är de rent av inte möjliga att 
bruka med en traktor eller modern skörcle
u-öska. Former kan beräknas på olika sätt, i 
både veklor- och rasterformat. I det här fal
let är det en analys av rasterclata, med ett 



Figur 6. Denna karla visar 
ett område nordväst om 
Oslwrharnns tätort. De med 
färg markerad.e åkrarna 
visar uppodlingsgraden år 
1 940 och år 1 980. En hel 
del områden har blivit över
givna u.nder denna period. 
Det gäller särskilt areellt sett 
mindre åhrar, men även 
tora områden licir över-

givits. 
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ra l r med en upplö ning på 10 m, d t v i l l  
äga varje pixel är  tio gånger tio meter. Del 

här i n n ebär att m indre förändri ngar i n te 
kan e · ,  men ingångsinformationen d eko
nom i ka kartorna, har inte så mycket högre 
noggrannhetsnivå än så .  Värdena  som tas 
fram  på de tta sätt är mycket  beroe 11de av 
u pp l " sn i ngen ,  vi lket  medfö r  a t t  res u l tat 
gj orda i 1 0x lO  m-upplösn ing in te d ir  kt kan 
j ä m föra med anal yser m e d  ex  m pe l v i s  
1 00 1 00 meter upplösning .  Ett i ndex har 
b räknats baserat på omkrets o h area l ,  som 
i l lustr ras i figur 7 . Om man jämför ar alen 
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Figur 7. Schematisk/ bild av hur  de olika indexen har 
beräknats baserat på åJU11forme1: 

1 20000 ----------------------

Figur 8. index om visar jörhållrmdPt 
mellan yta och omkrets samt a realen med 
olika index. De låga värdena indikerar 
kom:J;lexa åke,forrner med långa omkret
sar i förhållande till ytan medan höga 
index är c1hrar 111,ed en relativt kort om-
Il rets i farhålland.e till ytan. Under 1 940-
talet dominerades åkerarealen av ålirar 
med lågt index. Många av de sa äkm,r 
har sedan övergivits fr(l?n till 1 980-tal.et. 
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Figur 9. Polärdia.gra'lll som visar åkerarealens fördel
ning i förhållande till väderstreck 1940 i Oskarshamns 
kommun. Skalan från 01igo anger hur många procent 
av åkermarken som ligger i olika viiderstrecl<. 
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Figur I 0. Polärdiagrarn som visar åkerarealens fördel
ning i farluUlande till väderstreck 1980 i Oskarshamns 
kommun. Slwlan från origo anger hur uuinga procent 
av ålumnarken som ligger i olika väderstreck. 

Figur 11. Polärdiagram som visar p& förändringen 
avseende åkrarnas belägenhet i sluttningar mellan 
1 940 och 1 980 i procentenhete,: 0 i skalan innebär 
ingen faiändring, minusvärden en minskning och f10-
sitiva värden en ökning. Fiirändringarna är inte så 
stom men det är ändå påtagligt att non° och nordväst
slultningar öve,getts till förmån far sydligare belägna 
områden. Jämför Figur 9 och 10. 
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åker med olika index ser man au arealer 
med ett lågt index, det vill säga flikiga åkrar, 
var ganska stor 1940. Mycket av de "flikiga" 
arealerna har sedan övergivits under de 
kommande 40 åren. Sl u ttningsriktning 
Man kan med hjälp av en digital höjdmodell 
beräkna sluttningsriktning, det vill säga åt 
vilket håll en sluttn ing lutar, om det exem
pelvis är en sydsluttning eller en nordslutt
ning. Det kan vara intressant att se hur stor 
andel av markanvändningen som sker i oli
ka sluttningar eller för den delen på plan 
mark. Beräkningen har i det här fallel gjorts 
med en höjdmodell med 50 meters upplös
ning och med samma markanvändningsdata 
som ovan. Beräkningens kvalitet påverkas av 
hur hög upplösning man har på höjddata
basen eftersom man missar mindre topogra
fiska skillnader med ett allt för grovt raster. 
Sluttningarna har klassificerats i kardinal
riktningar, N, NV, V, osv., vilka vardera täck
er en sektor på 45 grader. 

För att göra det mer överskådligt redovisas 
resultatet i polärdiagram (Figur 9, 1 0  och 
11). Det är tydligt att huvuddelen av åkrarna 
1940 var lokaliserade i sydsluttningar, vilket 
inte är så märkligt eftersom solinstrålningen 
skapar ell bättre mikroklimat för jordbruk i 
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sydsluttningar. Förhålland na  ar L torl sett 
desamma 1 980 , men man kan s att n ännu 
törre andel befinner ig  i yd l uttn i ngar (Fi

gur 1 0  och 1 1 ) .  Det förefal l r om om lokal
klimatet har spelat en roll vid övergivandet av 
åk.rar i området. Detaljerad analys av åkermarkens bonitet 
l d historiska kartorna fi nn  myck t infor
mation om de enskilda ytorna. Denna infor
mation är särskilt detaljerad för en kifte el ler 
laga skifte . Då finns för även mycke t små om
råden en kvalitet och en areal angiven .  Detta 
efter om skiftet skul le bl i rättvist. Sku l l e  två 
gårdar vara lika stora å var d t in te äkert 
alt de skull e  ha exakt l ika tor ar al . Den ene 
kul le  kan ke ha större de l  efter om des 

mark var sämre. Därför var värd ri ngen el ler 
boniteten mycket viktig. Det brukar uLtryck-

Figur 12. Karta om utvisar 
boniteten får åkermarken i byn 
Cålby, strax no1T om Köping, 
enligt en enskifleskarta från 
1823. Den börcligaste jorden 

fanns närmast bebyggelsen, 
villwt huv·uclsaldigen lwn far
klaras m.ecl att rnark.en närmast 
husen fått mest gödsel genom, 
åren. ]it längre från göclsel-
tack.en inan koinmer clesto 

mi11clre har lagts på åkrarna. 
I ett område i sydväst fanns 
något som kallas Elfbacken och 
där är ett område som har högre 
bonitet. Detta lian vara en in
dikation på att det är platsen 
far en äldre övergiven bebyggelse 
(LSA, T32-l l :3). 

EL I 

as som gradta.l und r 1 800-ta let . Åker av för
sta graden andra graden osv. Den kunskapen 
kan man använda för att e om skiftet verk
ligen b lev rättvi t. Man kul le  kunna göra 
om skift förrät tn i ng n d igi tal t och se om 
man kunde lö a ägod ln i ngen på ett annat 
sätt, eller om någon markägare fått bätU"e 
eller sämre mark i förhål lande ti ll sina gran
nar. De tta kan ge os en kun kap om hur  
resonemangen förde i samband med skif
tet. Det ger o kså n kunskap om hur boni
teten var i o l i ka delar  av byn . Vilka marker 
som var goda och vi lka som avkastade re la
tivt l i te .  En tredje analy som man kan göra 
utifrån den na kun kap är att man genom att 
kartera boni te ten faktiskt kan säga någo t  
om förhållandena i nnan kartans tillkomst .  
Ett relativt enke l t  mön ter är att områden 
som ligger nära b byggelse har högre bon i 
tet, helt enkel t  för att man inte orkat frakta 
göd eln någon längre träcka från stal let . 

Akermarkens bonitet 
Gålby. 1823 

■ 6 - 6  (4) 
11 5.5 - s (6) 
i;] 5 - 5.5 (2) 
I ] 4.5 - 5  (8) 
D 4 - 4.5 (7) 
c;J o  - 4  (6) 

200 
meter 

400 1 87 ~ 
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Denna kunskap har man använt inom arkeo
login en längre tid genom fosfatkarteringar. 
Områden med höga fosfatvärden har san
nolikt varit boplatser där avfall hamnat. Man 
kan säga att bonitetsinformationen på 1800-
talet fungerar på samma sätt. I en analys av 
en by i samband med en exploatering inför 
en väg norr om Köping, kunde man konstate
ra att det fanns ett område en bit från bebyg
gelsen som hade relativt sett höga gradtal. I 
området fanns också former i åkermarken 
och ett marknamn som sammantaget tydde 
på att det tidigare varit en bebyggelse där. 

Detta kunde dessväJTe inte kontrolleras efter
som ett stort sandtag hade anlagts där under 
1900-talet. Att konsekvent utnyttja gradtalen 
kan förbättra de morfogeneliska analyserna 
och resonemangen man fört kring de äldre 
kartorna. I Danmark har man för stora sam
manhängande områden gjort bonitetsanaly
ser med hjälp av matrikeln från l 840-talet.20 

Man har där gjort en rad intressanta mmsliga 
observationer på både översiktlig nivå och 
mer detaijerad kring bebyggelseförändring
ar och kronologi liksom olika bygders natur
liga förutsättningar. 

Figur 13. De .fyra kartutsnitlen visarfdrst hur den ldassiji.cerade markanvändningen cirka år J 700 i ett omrcide /Jlt 
norra Gotland kan redovisas som en tematisk lwrta. Fä,gerna har i den andra lw1tan e1-salls au texture1; mönster som 
liknar verkliga markslag lite me,: Med hjälfJ av en höjddatabas har en terrängskuggning slrnpats i den tredje kartan, 
som Lillsa1mnans me<l mad1a11vändningskarta11 ger el/ mer levande inll)'Ck i den fjärde kar/bilden. 188 



Figur 14. Bilden har skapats cw markanvändningen k1ing år 1 700 över Gotland och presenteras soin ett flygfoto ji-ån 
Fårö. Genom att lägga till en himmel med moln skapas en mer levande bild. 

Falska flygbilder 
Den färdiga geometriskt rektifierade och 
tematiskt tolkade kartbilden kan också ut
nyttjas som bas för att producera "falska flyg
bilder". Principen för detta är att vi fyller de 
ytor i kartan som tillhör en viss tematisk 
klass med fotografiska element tagna från 
andra källor, exempelvis från moderna flyg
foton. För att öka realismen kan vi utnyttja 
en digital höjdmodell för att åstadkomma 
terrängskuggning i bilden. Utifrån dessa 
data kan vi också välja att presentera infor
mationen som en snedbild genom att dra
pera en terrängmodell med en kombination 
av terrängskuggning och del falska flygfotot. 

På detta förhållandevis enkla sätt har man 
alltså på ett realistiskt sätt kunnat återskapa 
hur landskapet såg ul. Man kan i denna 
form av snedbilder faktiskt se en rad olika 
saker bokstavligen från en ny synvinkel och 
det kan ge oss en bättre förståelse för hur 
landskapet verkligen såg ut. Förutom forsk-

ningspotentialen är det ett bra pedagogiskt 
redskap för att kunna presentera informa
tionen i tre dimensioner. Ännu mer utfors
kande blir det om man fritt kan röra sig över 
och kring landskapet digitalt och göra en 
helikopterflygning exempelvis över Gotland 
omkring år 1 700.21 

Realismen i återgivandet kan ökas om 
man har bättre kunskap om områdets mark
slag och bebyggelse. Skogens täthet och ka
raktär är exempel på en sådan sak som i 
dessa bilder endast gjorts schablonartat. Det 
går naturligtvis inte att skapa en korrekt 
flygbild på detta sätt oavsell hur mycket in
formation man har. Men den visuella pre
sentationen kommunicerar informationen 
på ett bra sätt, inte minst till ovana kartläsa
re. Att ytterligare förbättra realismen vore 
att använda 3D-objekt. Detta innebär dock 
att det behövs mycket mer infm-rnation och 
arbete för att det skall bli bra. Dessa falska 
flygbilder är enkla att göra och ger drape-
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KAPITEL 1 2  
Skogslandskapets sammansättning 
- en ekologisk tillämpning av en 
1800-talskarta Sofia Eriksson 

Sedan inlandsisen drog sig tillbaka har män
niskan i mer eller mindre utsträckning på
verkat skogslandskapet. Det sedermera om
fattande nyttjandeL av den svenska skogen, 
bland annat till timmer, träkol, tjära och pott
aska både för husbehov och industri, har med
fön en rad förändringar i skogens sLruktur 
och sammansättning genom bland annat 
vcdjning, dimensionshuggning, kalhugg

ning, brandbekämpning och dikning. Dessa 
förändringar i den dynamik och kontinuiteL 
av habitat som arter är anpassade till har i 
sin tur förändrat möjligheten för överlevnad 
både på art- och populationsnivå. utidens ut
veckling av den svenska skogspolitiken, där 
miijömål och produktionsmåJ jämställs, inne
bär att samtidigL som skogen ska producera 
virke ska den biologiska m ångfalden beva
ras. 1  

För att kunna förändra brukandet av elen 
svenska skogen idag behövs en ökad förstå
else för hur vår tidigare användning har på
ve1-kat ekosystemet skog. Det är viktigt att 
känna till vilka förändringar som följt av 
olika typer av brukande för att kunna sätta 
en utgångspunkt för bevarandet i olika re
gioner. Det behövs ett an tal 1-eferenspun k
Ler, olika landskapsbilder vid olika tidpunk-

ter, för att kunna skapa en koppling mellan 
olika former av brukande och dagens struk
turer i landskapet. Det är således av intresse 
att känna till vem som hade tillgång till sko
gen och vilka mål det fanns för brukandet 
av skogen vid olika tidpunkLer. 

Generellt seu saknas en regionalt heltäck
ande eller kontinuerlig histo1isk information 
om den rumsliga strukturen, tillståndet i eko
systemet skog, särskilt innan de första riks
skogstaxe1ingarna på 1920-talet. I södra Sve
rige har skogen nyttjats extensivt under lång 
tid, och informationen kring ursprungstill
ståndet är begränsad. Detta kompliceras ytter
ligare i övergångszonen mellan elen boreala 
regionen i norr och den hemiboreala regio
nen i söder där två, delvis olika, skogsdynami
ker samverkar.2 Denna artikel är ett försök att 
skapa en bild av skogslandskapets samman
sättning vid mitten av 1800-talet baserat på 
en samtida ekonomisk karta. ULi.från en rekti
fierad häradsekonomisk karta, kanerad 1864-
67, byggs en landskapsbild upp av det geo
grafiska materialet för att sedan kunna utföra 
digitala analyser av landskapets sammansätt
ning. Studieområdet är beläget cirka 50 km 
norclnorclväst om Örebro, inom Hällefors 
och Nora kommuner i Bergslagen. 
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Skogen i Bergslagen 
Berg lagen ligger i en övergångszon mellan 
den boreala barrskogsregionen i norr och 
den hemiboreala blandskogsregionen i sö
der. De hemiboreala skogarna karaktärise
ras framförallt av ett högre inslag av önrika 
marker och en större variation av lövträds
arter i förhållande till de boreala barrsko
garna.3 I Bergslagsskogarna dominerar gran 
och tall med inslag av lövträd, framförallt 
vårtbjörk, glasbjörk och asp men inslag av 
ek samt ask och klibbal på fuktigare marker 
förekommer.4 Liksom i den boreala skogen 
är elden den främsta störningsregimen men 
branden går inte likformigt fram utan ska
par ett mycket varierat landskap. Beroende 
på lokala variationer i topografi, fuktighet, 
vegetation med mera kommer brandförlop
pen att se olika ut och få skjlda resultat. Ex
empelvis brinner torra talldominerade mar
ker oftare men eftersom bördigheten är låg 
är också mängden förna som kan ge bränsle 
åt bränderna lågt, vilka därför blir låginten
siva.5 Tallarnas tjocka bark och höga krona 
gör också att många individer överlever vilket 
skapar en Oerskiktad skog med mycket död 
ved.6 Bördigare marker med löv eller gran 
har en högre produktion och mer bränsle 
vilket ger ett intensivare brandförlopp där de 
flesta träd dör och skapar en jämn efterföl

jande åldersfördelning. De brända marker
na koloniseras först av lövträd men ut:veck
lingen går allteftersom mot en dominans av 
elen skuggtåliga granen med inslag av dö
ende lövträd .i 

Fuktiga, låglänta partier, myrholmar, skog 
utmed vattendrag och nordsluttningar kan 
under långa perioder vara skonade från eld 
och bestånd av refugiekaraktär bilclas.8 För
yngring sker istället genom luckbildning 
när enstaka träd faller till föijd av röta, storm 
eller insektsangrepp, det finns därför ett rik
ligt inslag av död ved av olika nedbrytnings
grad.9 Det ständiga vegetationsskjktet och 
tjocka humuslagret ger stabila hydrologi-, 
ij us- och näringsförhållanden. 10 Många arter 
är beroende av denna långa kontinuitet för 
att hinna utvecklas eller alternativt av struk-
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turer och funktioner som endast förekom
mer i sena successionsstadier. 11 Översväm
n ingar vid våtmarker och vattendrag kan 
lokalt upprätthålla en dominans av pionjär
lövträd, dessa refugier utgör förmodligen 
också spridningskärnor för många organis
mer till den omgivande skogen som brinner 
mer frekvent. 12 

En stor del av den biologiska mångfalden 
i södra Sverige är knuten till kulturlandska
pet, genom att vissa områden hölls öppna 
ökade bland annat habitatdiversiteten och 
heterogeniteten inom hnaskapet.\'1> \lilken 
effekt brukning av skog har på den biolo
giska mångfalden beror delvis på hur bruk
ningen som störningsregim skiljer sig från 
den regim som skapat olika habitat i land
skapet. 14 En icke-mänskligt styrd dynamik 
va1ierar i typ, intensitet, storlek och frekvens 
vilket resulterar i olika startpunkter för suc
cession och en stor vatiation av habitat inom 
landskapet. I och med att branden elimine
rats som störningsregim, samt att många 
fuktiga marker dikats ut har inslaget av löv
träd reducerats betydligt i den svenska sko
gen.15 Skillnaderna i störning har mi nskat 
mängden och ytan av olika habitat, samti
digt har avståndet mellan de kvarvarande 
habitaten ökat, olika habitat har isolerats 
alltmer i landskapet till följd av fragrnen t
ering. Utöver förlust av vissa habitat som 
äldre enstaka träd och hela områden med 
äldre skog har karaktären hos andra habitat 
förändrats, exempelvis artsammansäuning 
och längd på rotationscykler. 16 Vid jämförel
se mellan dagens brukade skog och en obru
kad skog kan det urskiljas ett antal skillna
der i sammansättning som minskad andel 
äldre skog, lövinslag i barrskog, andel löv
skog och blandskog samt minskad öppenhet 
och heterogenitet. 17 

Skogen som förutsättning för 
bergsbruket 
Tillgången på skog för gruvved och kolning 
var en förutsättning för utvecklingen av det 
svenska bergsbruket under 1 500-talet och 
framåt inom Bergslagen. 18 Under 1 600- och 



1700-talen, kom också den svenska skogspo
litiken alltmer att formas efter bergsbrukets 
behov, eftersom denna industri var en grund
pelare för den svenska ekonomin. 19 Detta 
kom i viss mån att stå i kon trast mot det agra
ra utnyttjandet av marken för bosättning, 
boskapsskötsel och svedjning; i stora delar 
av Bergslagen blev befolkningens behov av 
mark underordnad bergsbrukets behov av 
skog.20 

Gösta Wieslander uppskattade, baserat på 
en antagen årlig tillväxt, att bergsbrukets be
hov av virke vid mitten av 1700-talet uppgick 
endast till 8 % av tillväxten för hela landet.21 

Men eftersom hyttor och hamrar var lokali
serade i Bergslagsregionerna beräknade 
Wieslander även en lokal förbrukning som 
snarare visade på ett överutnyttjande av 
skogsresurserna vid samma tidpunkt. För 
Örebro länsdel av Västmanland uppskaua
cles bergsbrukets behov av virke uppgå till 
54%22 av tillväxten, därutöver ska ytterligare 
35% ha åtgått genom hushållens behov av 
bland annat ved och byggnadsmaterial. Av 
de första riksskogstaxeringarna dryga 160 
åren senare på 1920-talet, framgår att i Bergs
lagen inom Örebro län är endast 0,4% av 
skogen äldre än 160 år och mer än hälften 
av skogen befinner sig inom åldersinterval
let 21 Lill 60 år.23 Dessa siffror är likartade för 
andra områden inom Bergslagen men för 
andra län är åldersfördelningen betydligt 
jämnare vid samma tidpunkt. 

Ett lokalt exempel från Hällefors bruks 
arkiv visar att mot sluteL av 1800-talet kom 
en allt större del av träkolen från gallrings
och restved istället för avverkningsmogen 
skog.24 Vid sekelskiftet kring år 1900 hade 
på hundra år förbrukningen av träkol vid 
produktion av tackjärn halverats till en nivå 
som sedermera ajönk ytterligare.25 De många 
små bebyggelser som dök upp under 1600-
talet och framåt för att härbärgera arbets
kraften övergavs under 1900-talet när gruv
industrin rationaliserades och därefter helt 
försvann. De övergivna åkrarna och ängarna 
har allteftersom återgått till skog, vanligtvis 
genom en succession med asp och björk.26 

Om metoden 
I första steget rektifierades ett utsnitt av kar
tan från 1864-6727 mot den ekonomiska kar
tan från 1 988.28 För att minimera eventuella 
kartografiska fel på den äldre kartan valdes 
ett större antal korrespondenspunkter med 
en jämn fördelning över hela utsnittet och i 
första hand punkter som motsvarade större 
gränskorsningar och vägkorsningar, i undan
tagsfall användes ägogränser. I nästa steg 
digitaliserades delar av den geografiska in
formationen på 1800-talskartan: enskilda 
barnräds- och lövu·ädssymboler som punk
ter; äng, åker, sjö, fuktig mark såsom mossar, 
våtmark m.m., som ytor; vattendrag och grän
ser som linjer. För att analysera förekomst av 
barr- och lövträd på olika markslag samt 
landskapets sammansätLning konverterades 
de enskilda skikten till raster med en cell
upplösning på 50 ''' 50 meter. Sedan analyse
rades, med hjälp av överlagring, rastren för 
att se huruvida de enskilda egenskaperna 
förekommer i de olika cellerna, exempelvis 
överlagring av lövträdsrastret på ängsrast
ret. 29 Skogslandskapet på 1800-talskartan 
Studieområdet mäter cirka 9,7 gånger 4,6 
km eller drygt 4 460 hektar. Vid den aktu
ella tidpunkten, det vill säga vid karteringen 
mellan 1864 och 1867 ägdes marken av bruk, 
hyttor, i byar och av gruvallmänningar. Mark
områdena som återfinns i figur 1 är: Berga
torp, Björnboda, Finnshyttan, Grängshyttan, 
Holmsjöbråtar, Håkansboda, Nyhyttan, Pet
tersfors bruk samt Ånsjö gruvallmänning. 

Träds lagssammansättning 
Figur 2 visar spridningen av barr-, löv- resp
ektive blandskog inom studieområdet. Be
räkningen av area för respektive typ av skog 
visar att ren barrskog är vanligast (760 ha), 
därefter ren lövskog (280 ha) och minst van
ligt är blandskog ( 40 ha). För att undvika 
dubbelrepresentation av celler i barr- och 
blandskog respektive löv- och blandskog har 
blandskogsskiktet subtraherats från barr-
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Ki lometer 
0 1 2 

Figur 1 . Studieom.rctdet, iitsnitl frän elwnomisl1a. kartan över Örebro län (blandnamn Grängshylian.Jl . 1 . 2) karterat 
1 864-67. Shala 1:20 000 i original. 

Figur 2. Trädslag:mwwzansättning, spridningen av barr- ( 760 hektar), 
liiv- (280 hehtar) m. fJektive bLanclslwg (40 hek tar) inom studieornräclet. 
liflersom blanclslwg; förekomst av barr- och lövträd inom samma cell, 
endast presenteras i denna figur är areaberäkningarna inte jämförbara 
med de i övriga figurer. 
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re pckt ive l öv kogsski ktet. Det vi ll säga, de 
l l e r  om annars sku l le innehål l a  både 

barr- och l övskog återfin ns endast i bland-
kog · ·k.i ktet. I de fortsatla analyserna kan en 

cell vara både barr- och lövskog, det vill äga 
begreppet bland kog används endast i figur 
2 amt i fragmcn teringsanalysen av trädslags-
ammansättningen (figur 7) . Detta gör att det 

i n te gå r  att jämföra areaberäkn ingarna för 
träd lag ammansättningen med övriga area
be r�ikn ingar efter om totalsumman av area 
bl i r  olika . 

Vid konverteringen av barrträds- respek
t iv lövlräd )'mbolerna från punktformat 
t i l l  ra terformat på erkar valet av rastre ts 
upp l. ö  n ing hur  bland kogen kommer att 
åt rge . Beroende på defini tionen av storle
ken på en cel l kommer även definitionen av 
bland · kog att förändra · , det vi l l  säga om en 
a l l tför l i ten c l l  torlek väij kommer det vara 
m ind re tro l igt at t  båda typerna av punkter 
å ter fi nn  i nom cel l e n .  För stor cell torlek 

gör det svårt att veta var i ce l len om punk
terna fim1s och det finns en ri k att all skog 
uppfattas som blandskog. Mi tt val att använ
da en cellstorlek om 50 gånger 50 meter över
driver troligtvi förekomsten av ren barrskog 
respektive l övskog på beko tnad av bland
skog. 

Skog på olika rnarl? lag 
Figur 3 visar förekom ten av barr kog på 
ol ika markslag: fuktig mark, äng samt övriga 
mark lag. Beräkningen av area för re pektive 
habitattyp isar att barr kog på övriga mark
slag är vanl igast ( 78 1  ha) , därefter barr kog 
på fuktig mark ( 1 6  ha) och min t vanl ig är 
barrskogen på äng ( 4 ha) . tifrån en vi u 1 1  
bedömning a: figur 3 förekommer barrskog 
på övri ga marks lag relativt j ämn e  över hela 
studieområdet. 

Figu r  4 visar förekomsten av l öv kog på 
ol ika markslag: fuktig mark, äng amt övriga 
markslag . Beräkningen av area för r p kti-

Figur 3. Förekomst av bamkogjördelat på olika 111a1kslag, fuktig rnark ( 16 hektm), äng (4 hek
tar) amt övriga 11w.rk lag ( 781 hektm). Sett över studieområdets alla del.områden är sfJridningen 
av barrslwg relativ! jämn. 
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D 
fuktig mark 

ve habitattyp visar att löv kog på övriga mark-
lag är van l iga l ( 273 ha ) , därefter löv kog 

på äng (50 ha) och m inst van l i g  är l öv ·k g 
på fuktig mark ( 2  ha) . En vis u  1 1  upp kau
n ing  säg r al t  förekom len av löv kog inte 
är jämn - ver tudieområdet. Figur 4 vi  ar en 
h '" gre förekom c och jämnar . pridn i n g av 
] "' v kog på övriga mark lag i områdena:  Li n
d ·by Be rgatorp, Holm Jöbråtar och norra 
d len a 1 Jö gruvallmänning.  Medan om
rådena: Fi nn  hyttan, Håkan ·boda o h Pe t 
ter ·fors bruk i · tort sett  aknar motsvarande 
b i otop r he l t .  D lar av område t  Gräng hyt
tan ·aknar he l t  I . . vbiotoper medan cl i d n 
ö tra del n av området den mer beb ggda 
o h upp d iad · delen , förekommer b tyd
l igt mer ri kl igt .  Detta mön ter syn t i l l  vi 
d I även i områd t Pette r D rs bruk där l öv
b i  taperna åter f i nns på äng mark. 

Kantzoner och vegetationskorridorer 
K nidor rna gen tliga funkti n i land ka
p t är en diskuterad och mstri dd fråga . Av 
v i  a anses korr idorer funge ra om prid
n ing vägar för ol i ka art r, d t vi l l  äga sprid-

1 9  

övrig mark 

ningen a arter mellan ol ika habitat av ·am
ma typ underlätta om de bind  ·amman 
med en konidor i elt, för arten , annar · främ
mande landskap . Disku ionen kring d nna 
funktion härrör dels från avsaknad n av  be
vi för alt de fungerar o h huruvi.da la.1 clska
p t i övrigt Yerkl igen är h It främmand . Dels 
på grund av defini tion 11 av en korrid r, hm
bred korridoren ka vara i kom binat io 1 1 med 
artpersp ktivet, o l ika an r har o l ika kr v på 
in omgivn i ng och k-111 då en och amma 

korridor uppfylla al la de a krav. Mer rkän t 
t ek d t då ara att  kau tzoner kring  ett ha
bitat fun rar om en · k dd zon för kän l iga 
habitat  i l andskapet genom a t t  ska ]  a en 
m indre drastisk övergåncr  från påverkat til l 
opåYerkat habitaL Ex mp hi kulle en ump
skog torka u t  al t rnativt  förlora habi taL/ni-
ch r om den expon rade d i rekt m t en 

avverkad yta . Dessa om råden har m i n  kat 
kraftigt i vensk kog L i l l  följd av omfattande 
d ikn ingar vi lke t  l ett t i l l  en min  kad areal 
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Figur 5. Ka11 /zoner med vegetation ( 3 6 hektar), förekomst av vegetation, barr- och/ eller lövträd 
inom en radie av tio meter ifrån vattendrag, f ulitig mark eller yö. Det finns inte vegetation 
inom alla lw11 /1.011e1; den Jörelwm.m.ande vegetationen är inte heller jämnt spridd utan lycil1· 
framför allt vara koncentrerad till de fuktiga partierna i Be1gatoTjJ samt till de östra delarna 
av Griingshyttan. 

träd i korridor 
D 
vattend rag 

sjö 

sump kog m d oförändrad hydrologi , kon
tinuitet i trädskikt och be kuggning.30 Även 
övergång mrådet mel lan land- och vatten
miljö kan kaUa kan tzon . Bland annat zon n 
bredd och växtsamman ät tn ing påverkar 
vattenm i l jön , exempelvi genom min kade 
temperatu r vängningar r glerad lju ti l lf:" r
sel, ti l lförsel av näring och död ved samt ro
sionsskydd .R 1 

Figur 5 visar förekomsten av områden de
finierade om kan tzoner. Des a motsvarar 
löv- el ler barrträdsce! Jer som återfinns inom 
en radi av tio meter ifrån vattendrag, fuktig 
mark e l l er  sjö .  Den tota la arean av kan tzo
nerna uppgår ti l l  36 ha v i l ket  kan jämföra 
med summan av areal rna för barr- och löv
skog på fuktig mark ( 1  ha ) . Enligt figur 5 
finns det  i n te vegetat ion i nom alla kan tzo
ner, exem pelvis inom områdena Gräng hyt
tan, Li nd by och Finnshyttan .  Kan tzon rna 
med veg tat ion  är framför  4l l t  konc n tre
rade ti l l de fukt iga part ierna i Bergatorp 
samt ti l l  de  ö tra delarna av Grängshyttan . 
Vid en jämför !se med figu r 2 ( trädslagssam
mansättn ing)  kan det tycka · om att det före-

fuktig mark 

kommer betydligt mer kog i närhet av fuktig 
mark än den som redovisas i figur 5 . Detta 
b ror h It enkelt på all tio meter i v rkl ighe
ten endast motsvaras av en sj undede l s  m i l
lirnet r på kartan , vi lk L gör det omö j l igt att 
korrekt avgöra veg Lat ionens avstånd Li l l  vat
tendrag fuktig mark och Jö visuel l t . 

Fragmentering 
För e t t  habi tat i n nebä r  fragmen te ring at t  
habi ta t:fragme n t  n s tor lek m in  kar och 
fragmen ten i o lera a l l tmer i land kapet . 
Teoret i  kl sett är fragmen tering ski ld från 
habita tförlust, all tså n nedgång i mängden 
habital, men i praktiken förekommer de of
tas l samt id igt och är därför svåra att skil j a 
från varandra. 32 Strukturel la förändringar 
och fragmentering av o l ika biotop r i nom 
landskapet gör att arter  får det svårt att för
flytta i g mellan o l i ka habi tat .33 Fragment
eri ng ökar risken för lokala utclöencl n och 
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Figur 6. Filtret som används vid Jragmenteri:ngsanaly
sema ökar cellens sida från 50 till 150 meter och dess 
yta f rån 0, 25 till 2, 25 hekta1: Den svarta cellen i rutan 
rej1resenterar origina kelten. 

minskar chansen för nykolon isation av art r 
från närl iggande habitat. 34 Vid modellering
ar av land kapsförändringar har det  fram
kommit  al t  en minskning av den ur  prung
liga b iotopen under 30% medför isolering 
av habicat och bildandet av å kallade bio
topöar i nom l andskapet . 55 Enl igt atu r
vårdsv rkeL  kri terier  fö r bedömning av 
skogsland kapet bö1jar lövbiotoperna i land-
kapet att i oleras redan när andelen lövträd 

i landskap l Junker under 50% .36 
Vid fragmen teringsanaly erna har den 

enskilda c I len med en vi  s genskap : barr
skog, lövskog el ler bland kog fått ett ti l lägg 
om 3 gånger 3 celler. Det vi l l  ·äga cellens yta 
ökar från 0,25 till 2 ,25 ha och cellen idor 
ökar från 0 t i l l  1 50 meter ( figur 6) . Figur 7 
visar fragmen tering av olika u-äd lagsklasser, 
där barrskogen nästan b i ldar ett konti n u  r
l igt s kogstä ke över h e l a  tudieom råd t .  
Ski l l naderna me l lan de o l i ka områdena  
fördeln ing av skogstyper om syn i figur 4 

Figur 7. Fragmente1ing av olika kogstyj)er: barrslwg, lövskog och bland lwg inom studieo1n1·ådet. 
Fragmenteringsanalysen visar all barrskogen biklctr el.t nästan kontinuerligt, lwgstäcke inom studie
området medan den ojämna f1ridningen av lövskogjr!i,n figur 4 Jörslärk · ytterligare. Lövskogsom
rädena hänger nästan samman inom Linde by, Be,gato·r/1 och Hohnsjöbråtar samt delar av Grängs
hyttan . 
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förs tärks i figur 7. I Lindesby, Bergatorp och 
Holm Jöbrå tar hänger lövträdsområdena 
nästan samman medan de knappt finns i 
Finnshyttan .  Om arean av lövskorr jämförs 
med arean av barrskog (s iffra med hänsyn 
tagen til l blandskog anges inom parentes) 
är ande len lövskog i he la  studieområdet 
l rygt 40% (37% + blandskog) vilket l igger 
und r gränsen på 50% där lövbiotoper bör
jar isol  ras i l andskapet. Detta stöds delvis av 
en vi uel l  bedömning av figur 7 och figur 4 
där lövskogsområdena inte hänger samman 
i he la  studieområdet. Däremot om de en
k.i lda delområdena studeras var för sig blir 

bild n en annan : fragmen teringen av löv
biotoperna berör egentligen bara vissa om
råden ,  Fi n nshyttan , Håkansboda ,  Petters
for bruk samt delar av Björnbocla, Grängs
hyttan och Ånsjö gruvallmänning. 

Diskussion kring metoden 
Ett av d första stegen i arbetet är digital is
eringen av det geografiska materialet i 1800-
ta l skartan , för att genomföra detta krävs en 
to l kn i ng av vad kartografen avsåg med olika 
ymbol r. Ett av prob l emen är tolkningen av 

barrträds- och lövträclssymbolerna på kartan 
i figur  8 . Vad avsågs egentl igen med elen en-
ki lda symbolen :  ett träd,  ett mindre antal  

träd e l l er ett bestånd? Genere l l t  sett är barr
träclssymbo lerna l ika tora över hela kartan 
men  de är i genomsn i tt större än lövträds-
ym bolerna.  Lövträd symbolerna är i sin tur 

av varierande storlek från prickar upptill 
törre ringar. Vid skalomräkning motsvarar 

en barrträdssymbol ci rka 35 meter i diame
te r och lövträd ymbolerna varie rar från 
c i rka 5 ti l l  25 m ter i diameter. Huruvida 
avsikten med dessa skillnader var att återge 
träd n · ålder/grovlek el ler torleken på be-
tånd går i n te alt a göra utifrån det geogra

fiska m ater ia le t  i kartan ,  even tuel l t  finns 
var att få via d iver e handlingar som beskri

ver området. Ett sätt att delvis undkomma 
problemet är att helt  enkelt tolka de enskil
da ymbolerna som förekom t och inte tolka 
in något densitets- eller frekvensmått i vek
tori er ingen .  I denna artikel har åledes en-

Figur 8. Ett av metodens 
problem är tolkningen 
av avsikten med storl,eks
skillnadema mellan 
trädsymbol,erna på 
1800-talskartan. Barr
trädssymbo{,erna ( stjär
nor) motsvarar en yta 
om cirka 35 meter i dia
meter medan wvträdssymbol,emas yta (ringar) varie
rar mellan 5 meter och 25 meter i diameter. 

da t förekomsten av de ol ika ym bol erna 
utnyttjats .  

Enligt ovanstående resonemang bri ter 
den aktuel la metoden i rapporteringen av 
lövträdssymbolerna som vek torise rats på 
samma sätt inbördes oav ett symbolstorlek 
och i förhållande ti l l  de större barrträds -ym
bolerna. Metoden borde därför kunna u t
vecklas med hjälp av ytterl igare information 
som underlättar tolkn ingen av cl en  k i lda  
symbolerna och därmed kan möj l iggöra an
vändandet  av densitets- e l ler  frekv nsmått 
inom och mellan de ol ika habitaten ,  a l te r
nativt möj l iggöra analyser av l andskapets 
öppenhet. 

Densitetsmått ger även en chans att defi
niera de o l ika typerna av skog en l igt den 
mer gängse metoden där löv kog är sådan 
kog där minst 50% av träden är lövträd . 37 

Detta skulle betyda att begreppet blandskog 
byttes ut mot det för elen borea la  skogen 
vanligare begreppet barr kog med l övins.lag 
angivet som en procen tsats . I och med detta 
skulle även behovet av att an passa ce l lupp
lösn ingen efter definit ionen av bland kog 
förändras . Utöver den itetsmått aknas det i 
den använda metoden även mått på skogen 
ålder, död ved och frekven en för ol ika stör
ningar som brand och tora stormfäl ln ingar. 

Ovanstående problem med träd ymbol r 
anknyter även ti l l  en annan fråga: hur  äl 
har kartografen återgett trädför komsten i 
förhållande till verkligheten och det huvud
sakl iga syftet n-ied kartan? Lanner visade i 
sin studie att träd- och kogsförekom t på 
bland andra härad ekonomi ka kartor un
dertrycktes på marker som var mer  värde-
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fulla ur jordbrukssynpunkt medan rappor
teringen av träd och skog var betydligt mer 
noggrann och ibland överdriven på ur jord
brukssynpunkt mindre värdefulla marker.38 

Det visade sig att i de senare fallen räckte det 
med några enstaka u-äd för att området skul
le betraktas som skogbeklätt medan återgivel
sen av trädförekomst i det förra fallet var obe
roende av faktisk trädförekomst och istället 
berodde på odlingsbarhet. Huruvida samma 
problem föreligger i det aktuella studieom
rådet kan inte avskrivas ut.an ytterligare käl
lor. Det som troligtvis kan ha påverkats av 
detta inom studieområdet är rapportering
en av trädförekomst i gränsområdena till 
uppodling/bebyggelse. Dock återfinns de 
flesta skogsytor inom studieområdet på så
dan mark som inte är uppodlad eller ligger 
i närheten av bebyggelse. 

Jag tror inte heller att kartografens syfte 
med kartan är en förklaring till skillnaderna 
i den rapporterade lövträdsförekomsten 
mellan delområdena. Detta eftersom skill
naderna som finns mellan exempelvis Lin
desby och Finnshyttan återfinns på sådana 
ytor som inte är viktiga för uppodling och 
därför inte borde ha utsatts för en jävig rap
portering av u-ädförekomst. Vid en närmare 
betraktelse av delområdet Grängshyttan syns 
också att lövträdsförekomst rapporterats fli
tigt även i de uppodlade/bebyggda ytorna. 
Om denna rapportering sedan är överdriven 
eller underdriven kan inte avgöras. Slutsatser 
Metoden som presenteras i denna artikel är 
genomförbar och kan, på ett relativt enkelt 
sätt, ge en bild av landskapets sammansätt
ning och eu mått på viss kontinuitet av babi
tat utifrån ett äldre karunaterial. Av de fram
ställda resultatbilderna går tydligt att utläsa 
sammansäuningen av barrträd och lövträd 
samt förekomst kopplat till olika markslag. 
Viss ytterligare information kan tas fram med 
hjälp av fragmenteringsanalys men denna 
information bör kunna sättas i relation till 
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något, exempelvis tidigare och/eller senare 
landskapsbilder för att urskiija riktning för 
utvecklingen. 

Metoden har dock vissa begränsningar 
men även utvecklingsmöjligheter. Ett av 
problemen uppstår vid LO!kning av u·ädsym
bolerna på kartan: vad avses, ett enskilt träd 
eller en grupp träd och vilken betydelse har 
storleken på symbolerna? Svar på dessa till 
synes enkla frågor kan ge möjlighet att vidare 
precisera analyserna av landskapets träd
slagssammansäm1ing. 

Resultatbilderna innehåller en del tom
ma/blanka celler, det vill säga celler som 
det inte finns några trädsymboler i och inget 
markslag är registrerat. I flera fall motsvarar 
dessa celler mer höglänt terräng eller ter
räng med höjdskillnader på 1800-taJskartan. 
Hur höglänta är dessa marker egentligen 
och förekom det verkligen inga träd där? En 
potentiell utveckling kan vara ett överlägg 
med höjddata från idag för att få en mer le
vande bild av landskapet och kunna identi
fiera ytterligare typer av habitat som bergs
branter, rasbramer och blockmarker som på 
grund av otillgänglighet bar lämnats fria 
från brukning och bete. 

En annan vidareutveckling av metoden är 
ett överlägg med nyckelbiotoper,9 och sump
skogar som identifierats genom inventering 
i dagens landskap. Exempelvis sammanfaller 
en del sumpskogar och andra habitat inom 
studieområdet på 1800-talet med identifie
rade värdefulla sumpskogar, nyckelbiotoper 
och naturresen,at i dagens skog. Kombinatio
nen av långvarig brukning och förändringa1-
i skogslandskapets sammansätrning tillsam
mans med tidsförskjutning i artutdöende 
gör att arters förekomst idag sällan är i ba
lans med den mängd habitat som finns till
gängligt.40 En jämförelse mellan exempelvis 
ett sumpskogshabitats utbredning nu och 
på 1800-talet kan ge en uppfattning om det 
specifika habitatet har minskat i omfatrning. 
En sådan identifierad utclöendeskuld41 kan 
underlätta prioriteringar och eventuellt be
varande- och/ eller restaureringsarbete.42 



Noter l Miljödepartementet 2001. 2 Nilsson 1997. 3 Esseen et al. 1997; Nilsson 1997. 4 Angelstam et al. 2004; Niklasson & Nilsson 2005. 5 Angels tam & Rosen berg l 993. 6 Fries et al. 1997. 7 Zackrisson 1977. 8 Angelstam & Andersson 1997. 9 Fries ct al. 1997. 10 Fries et al. 1997. 1 1  Jasinski & Angelstam 2002. 12  Niklasson & Nilsson 2005. 13 Niklasson & Nilsson 2005. 1 4  Haila et al. 1994. 1 5  Esseen el al. 1997, s. 33. 16 Essen el al. 1997. 1 7  Niklasson & Nilsson 2005. 18 Östlund 1997. 19 Wieslander 1936. 20 Östlund 1997. 21 Wieslander 1936. 22 Om endast de delar av länet dit bergsbruket var koncentrerat medräknas uppgår siffran till 65%, Wieslander 1936. 23 Jordbruksdepartementet 1932. 24 Arpi 1951.  25 Kardel! 2004. 26 Angelstam 1997. 27 Kartan är en konceptkarta i skala I :20 000 som fungerade som underlag för den tryckta kartan i skala 1 :50 000. Kartbladet som användes har beteckningen Grängshyuan J l .1.2. 28 De ekonomiska kartbladen som berörs är l lE 4i och l l E  4j . 29 Registrering av projektion och vektorisering av den geografiska informationen i 1800-talskartan samt sammanställningen av resultatkartor har i denna artikel gjorts med hjälp av Maplnfo 8.0. Rektifiering och transformering av den äldre ka1° tan till den moderna kartans referenssystem samt analyser av skogslandskapets sammansättning i rasterformat har utförts i Idrisi 32. 30 Thuresson 2001 .  31  Greenburg & Bergman 2004. 32 Andren 1997. 33 Noss 1999. 34 Skogsvårdsstyrelsen 1997. 35 Angclstam & And ren 1993. 36 Naturvårdsverket 1999. 37 Naturvårdsverket 1999. 38 Lanncr 2003. 39 Nyckelbiotoper definieras som biotoper där rödlistade arter finns eller kan finnas baserat på den fysiska omgivningen, strukture1� beståndshistorik etc. Se Noren et al. 2002. 40 Niklasson & Nilsson 2005. 41 Au en narurtyp eller en område, som tidigare haft en större areal eller högre kvalitet, innehåller fler arter än den/ det egentligen kan härbärgera på sikt, Niklasson & Nilsson 2005. 42 För den tid de lagt ner på an besvarn mina frågor, ge värdefulla kommentarer och hjälp vid diverse proppar i arbetet ,�Il jag tacka Christopher Zetterberg på Institutionen för livsvetenskaper vid Södertörns högskola samt Ulf Jansson på Kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet. Referenser A..ndren, Henrik, 1997, "Habital fragmentation and changes in biodiversity", Ecological Bulletins 46, s. 171-181. Angelstam, Per, 1997, "Landscape analysis as a tool for the scientific management of biodiversity", EcoLogicat Bulletins 46, s. 140-170. Angelstam, Per & Andersson, Leif, 1997, "I vilken omfattning behöver arealen skyddad skog i Sverige utökas för att biologisk mångfald ska bevaras", i Skydd av slwgsinark - behov och kostnader, (SOU J 997:98, bilaga 4. M iljödepartemencet), Stockholm, 75 s. Angelstam, Per & And ren, Henrik, l 993, "Hur mycket är nog?", Skog & Forskning l993:] , s. 14-19. Angclstam, Per & Rosenberg, Per, 1993, "Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta", Skog & Forskning 1993:1 ,  s. 34-41 . Angelstam, Per, m.fl., 2004, "Targets for boreal forest biodiversity conservation - a rationale for macroecological research and adaptive management", Ecological Bulletins 51,  s. 487-509. Arpi, Gunnar, 195] , Den svenska järn.hanteringens träkolsförsörjning 1830- 1 950, (Meddelanden från Uppsala universitet� geografiska institution, Ser. A. 78; J ernkontorets bergshistoriska sk,iftserie. 14), Stockholm, 286 s. Esseen, Peici\nders, rn.tl., 1997, "Boreal forests", J:,cologica/Bulletins 46, s. 16-47. Fries, Clas, rn.fl., 1997, "Sil�cultural models to maintain and restore natura! stand su·uclures in Swedish boreal for ests", Forest Ecowgy and Nlanagement 94, s. 89-103. Greenburg, Larry & Bergman, Eva, 2004, "Vattllet i skogen och skogen i vaunet- kantzonens betydelse för skogliga vattendrag", i Gunilla Almered Olsson rn.fl. (red.) In.te bara träd - hållbart mångbruk av skogslandshapet, (Carlssons), Stockholm, s. 183-193. Haila, Y1jö, m.fl., 1994, "Forestry and boreal fauna. Mat ching management with natura I foresl dynamics", Annales l,00/ogi Fennici 31 ,  s. 187-202. Jasinski, Kristoffer & Angelstam, Per, 2002, "Long-term differences in the clynamics within a natura! forest landscape - consequences for management", ForestEcology and Management 161 , s. 1-1 1 .  Jordbruksdepartemen tel, 1932, Uppskattning av Sveriges slwgstillgånga,; verkställd åren 1923-1929, redogörelse angiven av Rihsskogstaxeringsnämnden, (SOU 
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KAPITEL 1 3  
Siffror och kartor -Jordbruksstatistik 
i ett Sverigeperspektiv Bo justusson Statistik och kartor - varför och hur? 
När man presenterar tematiska kartor för per
soner så märker man att vi människor har 
olika relation till kartor. En del personer vill 
peka i kartan och veta allt om platsen, andra 
vill hitta geografiska mönster som förklarar 
variationen och ytterligare några tycker inte 
om kartor, utan föredrar siffror och tabeller! 

Vill man visa geografiska mönster med 
kartor så står man inför flera val. Man måste 
välja vilken karttyp man skall använda, ex
empelvis koropletkarta, cirkeldiagram, rut
kartor och så vidare . .Man måste också välja 
vilken regional indelning statistiken skall 
redovisas på: län, kommuner, församlingar, 
rutor,jordbruksområden eller något annat. 
Minst lika viktigt är hur man skall få tag på 
data. För indelningar på kommunnivå eller 
finare nivå krävs nästan alltid totalundersök
ningar som grund. 

Vi ska nedan peka på hur utvecklingen 
varit för atlaser från 1900 till idag vad gäller 
produktionsmetoder, men även ta upp data
källornas utveckJing, det vill säga vilka data 
som finns i olika jordbruksräkningar. Där 
kan även de personer som "vill veta allt om 
en viss plats" hämta information genom att 
äldre blankettdata finns tillgängliga i arki-

ven, och kanske kan dessa i framtiden bli 
skannade och göras mer lättillgängliga. 

Vi som är statistiker har användning av 
GIS-teknik på flera sätt: 
- vi kan idag lätt göra tematiska kartor och 

även lätt sprida dem via Internet, 
- vi kan granska och rätta våra indata med 

geografiskt stöd, 
- vi kan ta fram ny statistik med GIS, ti Il 

exempel byggnader som ligger inom 1 00 
meter från en strandlinje, eller 5 km från 
en kustlinje, 

- vi kan beräkna belastning på avrinnings
områden genom att räkna fram hur myck
et husdjur och grödor som finns i respek
tive avrinningsområde, 

- vi kan också leverera data till våra använ
dares GIS -system där de kan kombinera 
med egna data. Redan för hundra år sedan 

Den tidiga atlasen Sverige jordbruh vid J 900-
talets början är en föregångare till senare atJa
ser och i flera avseenden är den förbluffande 
modern.1 Redan upplägget är intressant : 
först beskrivs Sverige med dess befolkning, 
sedan förutsättningar för odling, så företags
strukturen, sedan grödarealer och avkastning, 
sist husdjur och produktion. 
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Den karttyp som använde var främst koro
p!,ethartor - färg-efter-värde-kartor. Men även 
isaritmkartor för klimatdata och specialkar
tor, ti ll exempel för  skifL n ,  finns  med. För 
d iagram använde främ t tapeld i agram . 
Däremot har man int några cirkel diagram
kartor, som ju är en mycket kompakt metod 
att visa mängddata, m n de kräver en h 1 
del arbete för a tt från s iffror per område 
räkna fram stor! kar och s kto rer samt rita 
upp de a .  Här  hjä lper  os datorerna idag 
väldigt mycket !  

Vanliga ka rttyper i a t la en  ä r  a t t  en viss 
gröda procentandel av den od lade arealen 
vi a , åsom vetets and I av den odlade area
len . Dessutom finn många kartor över grö
dor avkastning per hektar. En del kartor har 
lite mer av analy · i n · lag ex mpe lvi folk
mängden ökn ing i ol ika delar av landet ;  på 

den tiden var det folkökning i 1 orrland .  En 
av mina favori ter är kartan öve r ' Oxar per 
hundra hästar" där man r al t  oxar var 
mycket vanliga i Småland och norra Västergöt
land. 

För va rj e  karta fi n n  s tat i  t i kdata med i 
boken med de framräknade procent tal som 
behövdes. Om rådesinde ln ing är i cirka 350 
områden,  härader m .m .  S tat i  ' tikern Gustav 
Sundbärg de l tog i arbetet och har säkert 
tryckt på om tabel lerna. Det finns också am
lingstabeller i l u te t  av boken . Att ta med 
tabelldata är någo t om många tryckta at la-
er idag ej uppfyl l e r. Men det är på väg ti l l

baka genom att man nu gör da torba erade 
atlaser på CD eller på lnt rn L 

är det gäl ler tryckt kn ik ,  Lyck man först 
ha skapat en detaljerad bakgrund karta med 
ortnamn ,  ku tl i nje ,  sjökon turer etc .  S dan 

Oxar 

i p rocent af vuxna hästa r 

D 0- JO 

D 10- 50 

D 50- 100 

D 1 00 - 200 - 200-439 

Riksmedel t alet : 45 

Jordbruksstatlsttskt KartverJ< 

Figur 1. Oxar jJer 100 hiisl.ar, från Sveriges jordbruk vid 1 9QO-talets bätjan. Man kan se hur mängden OX(tr i rrdc.tion 
till hästar dominerar på ydsvenslw höglandet i delar av Ostergötlancl, Vä te1gölland och Södemwnland, områden 
där oxarna var viktiga om dragclj-ur  inom jordbruket. 
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trycktes temat på med olika färgmasker ba
serade på statistiken . Kartorna är tryckta i 
rena .färger, det vill säga ej med färgsepare
ring och blandningsmönster. Boken produ
c rade i liten upplaga och det var inte lätt 
att uppdatera eller upprepa projektet. Atla
sen har kannats och siffermaterialet avko
dats genom arbete på Kulturgeografiska in
sti tuti onen vid tockholms universitet, och 
finns nu publicerad på KSLA:s webbplats . 2 

Kartor och atlaser senare 
Sveriges Nationalatlas 
Ett förs ta al lmän t atlasprojekt var Atlas över 
Sverige, SSAG, 1 953-7 1 ,  som gavs ut succes
sivt i lösa blad. Atlaser i bokform kom först i 
projekte t Sveriges Nationalatlas ( SNA) som i 
s in  första e tapp 1 990-96 publ icerade 1 7  
temaband , varav Jordbruket var ett av de för
s ta .  Bandet jordbruket följe r  i uppläggning 
mycket Sveriges jordbruh v·id 1 900-talets början. 
Och tar upp marken ,  kl imatet, gårdar, grö
dor, husdjur. Men,  den al lmänna bakgrun
den om ti l l  exempel befolkning fanns i and
ra band, l iksom effekter på miljön . 

Den stora nyheten  i SNA var dels den di
gi tala produktionstekn i ken med GIS,  dels 
den tora sp r idn i ngen  med upplagor på 

Figur 2. Utsnilt över 
Småla:nd-Öland från en 
karta med ru.torfar åker
nia.rh (i rött) och betes
mark (i grönt), från Sve
riges national.atlas. Jord
bniket. Kartan ger en bild. 
blide av mängden like-,0 

mark (betesmark) och dess 
geografiska fördelning 
här mest längs lmst.en och 
i dalgänga,: 

1 0  000-20 000 exemplar eller mer per band. 
Kartografiskt används både koropletkartor 
och cirkeldiagramkartor. De senare är ju  
lätta att göra nu  när man har datorstöd. 

Varje band i S A har en stor karta över 
flera s idor och för Jordbruket var det en 
karta med rutor för varje 100 hektar ( 1  km2 ) 
åkermark. Kartan togs fram baserad på för
samlingsstatistik och d igital karta över öp
pen mark. 

En annan nyhet  var PC-A tlasen, det vil l  
säga kartor i persondator med GIS-teknik . 
Först gjordes program i Dos-ver ion ,  sedan 
för Windows baserat på ArcVi w. Personda
torernas spridning till skolor och allmänhet 
gav helt nya möj l igheter att sprida kanor, sta
tistik och programvaror. Det blev nu möj l igt 
för användarna att enkelt göra egna kartor. 

Runt år 1995 bö 1j ade Internet spridas or
dentligt i Sverige .  S A tog då fram en webb
atlas med bilder från PC-Atlasen .  Sedan har 
man successivt utvecklat webbtekn iken och 
lagt ut hela böcker på In ternet, exempe lvis 
Atlas för Västra Götalandsregionen . 3 

En stor svårighet i S A:s arbete har vari t 
uppdater ing av såväl böcke r, pc-atlas som 
webbatlas. Me toden för de flesta tematiska 
kartorna har varit att frams tälla dem från 
data som specialkomponerats för varj e kar
ta. Alternativet skul le kunna vara att bygga 

Ostersjön 
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Ägos lagsareal i hektar F ö rändrl ngskarta ; Variabler (tag sammt1 p� tv§ tider): : Tid 1. l betesmerk_ 1 981 .:J 
V! lj visning�orm för förändring:  r. Relativ förändring, o/o r Absolut f .  Uppdatera : 

Sänd I Tid 2. l betesmcrk_ 1 999 .:J {"' Cirkel-sektorer ( Signifikativ f. . .til1 SUirts1d4 Klasser (antal l) .--�...-,,......LC,-,--,_..,-� 7 • • 93 - 207 (16) 6 .  36 - 93 (71)  5 .  7 • 36 (102) · 4 .  -7 - 7 (48) 

. 

3, -36 · -7 (35) z . ■ ·93 - -36 (14) 1. 1 -207 - ·93 (0) Ändra utsnitt 
r♦ Ny mittpunkt 
r Zoom_ln ("' Zoom Out - klicka �artSt i
ii
kompassen nedan: 

.... Zoom-nivl: a b c d Datafil , jo0l0lbB.px 
Källa, SCB (www .gis .scb.se) 

Hu sdjur - F örändri ngskarta Variabler (tao samma pl tv§ tider): Tid 1 .  j lwnm_1 981 Tid 2 .  j l1m1m_1 999 Klasser (antal i) Plus (155) 
f) Minus (119) Ändra utsnitt 
\♦ ��Y mittpunkt f 2oom_ln I Zoom Out - klicka �artSt i
ii
kompassen nedan: 

► 
.... 2oom-nivJ: a b c d Datafi l :  jo0101c2.px Källa : SCB (www .gis .scb.se) 
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V�lj visningsform för fi5rändring: 
i:] r Relativ förandring,% r Absolut f. 
i:] r. Cirkel-sektorer (" Signifikativ f. 

Uppdatera : 
Sönd I 

SCB-Kartor G'J ? 

Figur Ja. 

SCB-Kartor GI 1_ 

Figu,. 3b 



" " '  Statistiska centralbyrin 
'" I  SQll� S..-n 

! S k ö rd ar - Ti dsseri e r 
Välj en vari abe l : Vä lj kartty p :  Uppdatera : 
I Totalskörd. 1 000  ton_korn · .:::J 
Tid 1965  - 1996 . . .  tidpunkter ] 1 996  :.:J 

r- Kurva + l i njär  tre nd  r - (fl er ej k l a ra ) 
Stmbo l storl ek efter genomsn itt ( m ) .  Vagräta l i n j e r  anger  m .  K l i cka fö r värden ! 

I Sänd I 
. . t i l l  starts ,da  

Re lativ tren d  % k l asser (anta l i )  
7 .  ■ 0,98 - 2 , 18  (1 ) 

0, 38  - 0 , 98  (6) 
0,08 - 0,38 (5) 

: 4 . - 0,08 - 0 ,08 (4 ) 
: 3 .  - 0,38 - -0 ,08 (0) 
: 2 .  ■ -□,98 - -0 ,38 (3) 
: 1 .  ■ -2,18 - -0,98 (5) 
Ändra utsnitt: 
r♦ Ny mittpunkt 

: r Zoom In ' -
: r Zoom_Out : - k l ick a v a rtåt : i kompassen nedan :  ,. .... � 
◄ Q ► 
llti.. ..... � 

: Zoom-n i v� : a b c d 
; Datafi l : jo0601al .px  
! Käll a :  SCB : (www .gis . s cb . se )  

Figur Ja. Kartorna i figur Ja-c visar tre olika typer av 
Jöränclringskarlor som (invänds i CB-Kcirlorpå fn le1° 

nel. Den fars ta visar betesmark 1 98 J oth 1 989. Relatit1 
faränd1ing visas med färger: rö/.l för ökning, b/,ål/ far 
minskning, mnlidigt oin tor/e/um av yinbol.erna vi
sar jJå mängden. Efter veriges inträde i EV så ändra
des stöden till belesm.a111 och mer sådan mark togs åter 
i bruk. 

Figur Jb. Kartan visar antal /,am,111 per kom.mun 1 981 
och 1 999. Absoliit farändring visa rned ci-rhelsektorer: 
röd sektor för ölming och g rå far utgångsvii:rde, respek
tive blå sektor för minskning och dd grå far slii tvärde. 
A ntal lamm har minskat på Gotland och delar av 
Småland, men ökat t . ex. i nordöslrc1 käne. 

Figur Je 

Figur 3c. Kartan visar total körcl av kom l 965-96 
och vi ualiserar statistiken i I idsseriediagram. Deras 
storl,ek följer medelvärdet far respektive region. Detta gör 
dels att man kan få pl.ats med många diagram, dels all 
de största värdena får mest utrymme. Färgen i:ir satt 
efte1· trend. 
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databaser som kan uppdateras och som ef
ter uppdatering automatiskt skapar en ny 
karta. Tekniken för detta fanns dock inte 
framme då. 

SCB-Kartor 
Utgående från erfarenheter från PC-Atlas
projektet utvecklade jag 1998 en kartserver 
för Internet som klarar enkla tematiska kar
tor och snabb uppdatering. Datafiler är s.k. 
PC-AXIS-filer som innehåller både sifferdata 
och metadata ( texter, koder) för statistik. 
PC-AXIS är ett generellt system som arbetats 
fram av flera statistikbyråer i samarbete.4 

Att visa förändringar med kartor 
Statistik som visar på förändringar är ofta 
viktigare än sådan som visar läge/nivå efter
som förändringar ger anledning till nya be
slut i samhället. Kartografin för förändring
ar är svår ty man behöver visa förändringen 
relativt till föregående läge/nivå. Metoder 
jag använt är: 

* En relativt enkel karttyp är att ha cirklar 
med storlek efter mängd (nivå/läge) och 
visa relativ förändring med färger (röd/ 
vit/blå-skala) . Kan klaras i många GIS
program (se figur 3a) .  

* Cirkelsektorer. Röd sektor för ökning och 
grå sektor för utgångsmängden, respek
tive blå för minskning och grå för slut
mängden. Även detta kan göras i GIS-pro
gram (se figur 3b) . 

* Tidsserier med symboler med storlek efter 
genomsnittJjg mängd, och färg efter öknings
takt Detta är en metod att lösa svårigheten 
med att få in många tidsseriediagram i en 
karta. Här finns inga standardprogram 
tillgängliga (se figur 3c) .  

"Rummet, tidens och handlingens enhet." 
Detta var mottot för teaterdramatiken i det 
fransk-klassiska dramat, men det passar även 
bra för att beskriva problematiken vi har vid 
tidsgeografi. Man vill belysa alla aspekterna, 
men för att göra begripliga illustrationer 
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måste man minska ner informationen för 
någon aspekt i taget. 

Utveckling framöver blir att göra kartor 
tillgängliga via standardiserade gränssnitt 
som WMS (Web Map Services) där använ
dare kan från sin dator hämta kartbilder till 
eget program via anrop till olika kartservrar 
på Internet. Nya standarder för vektorgrafik 
såsom Flash och SVG (Scalable Vector 
Graphics) ger bättre möjligheter att visa kar
tor på Internet. 5 Tillgängligheten till kartor 
och flygfoton på Internet har de senaste 
åren blivit helt fantastisk, och EU:s INSPI
RE-direktiv (Infrastructure for Spatial Infor
mation in the European Community) kom
mer att verka för att än mer görs tillgäng
ligt.6 

Jord bruksräkningar 
- information om varje gård 
En tämligen okänd källa för detaljerad in
formation om gårdar är alla de miljontals 
blanketter som finns arkiverade från äldre 
jordbruksräkningar. Statistiken finns till
gänglig i bokform i bibliotek, medan de en
skjlda blanketterna har arkiverats hos lliks
arkivet. 7 

Blanketterna är allmän handling men har 
statistiksekretess under 20 år (högst) för före
tag respektive 70 år för individer, det vill säga 
vem som helst kan i år - 2007 - få tillgång till 
blanketter för företag från 1 987 och bakåt. 
För forskare finns vissa möjligheter att få till
gång till än senare material, efter s.k. skade
prövning. Blanketterna innehåller uppgifter 
om gårdens namn, brukarens namn, arealer 
för ägoslag, arealer för grödor, antal husdjur 
m.m. Ofta finns även information om nyod
ling, täckdikning, trädgårdsodling. Datafiler 
finns från 1960-talet och framåt. Mest lätt
arbetat är det uppdragsband med ett record 
per gård som framställts sedan 1973. 

Särskilt omfattande är jordbruks-räkningen 
1 944 som hade två blanketter: En allmän 
blankett med ägoslag, nyodling, dikning, 
större redskap, elektricitet, vatten, telefon. 
En tvåsidig blankett med detaljerade data 
om grödor och husdjur. Orsaken till omfatt-
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Mer detaljer om arkiven för jordbruksblanketter 
EfLersom arkivinformation är rätt svårti 11-
gänglig och okänd så ger vi här en kort 
översikt av vilka blankeuer som finns Lill
gängliga. Jordbruksräkningar gjordes 
även andra år men blanketter har gallrats 
(kastats) i flera fall . 

Notera: Generellt för alla blanketter gäller 
alt det ofta finns noteringar från gransk
ning och rättning, och koder/siffror för 
dataregistering. 

Hushållningssällskapens 
inventeringar 1865-
0rnfattning: Hushållningssällskapen in
venterade alla jordbruksföretag och SCB 
svarade för sammanställningar och publi
cering. 

Publicering: "SOS Jordbruket respektive 
år", SCB. Innehåller Labeller ner till hära
der, och från cirka 1 890 ner till försam
lingsnivå. Statistiken var delvis ofullstän
dig. 

Arkiv: Hushållningssällskapens äldre ma
terial finns arkiverat hos Landsarkiven. 

Blankett: Man hade blankeuer av två typer 
(A och B) och de kunde beskriva ett före
tag eller ett större område (by, socken) .  
Små blankener med uppgift om grödor 
och husdjur. 
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Lokalundersökningar 
1 9 1 3-20 
Omfattning: Lokalundersökningarna 
1913-20 omfattade företag ner till 0,25 ha 
åkermark. De utfördes med en del av lan
det per år. 

Publicering: "SOS Jordbruk l 9xx", SCB. 
Innehåller tabeller ner till församlings
nivå. 

Arkiv: Alla ifyllda blankeucr finns arkive
rade i Riksarkivet, sorterat på församling 
men saknar fastighersbeteckningar. 

Blanhetl: A5 format med grödor på ena 
sidan och husdjur på andra. 

Jordbruksräkningen 1932 
Omfattning: Jordbruksräkningen 1 932 
omfattade företag ner ti I l  0,25 ha åker
mark. 

Publicering: 'Jordbruksräkningen 1932", 
SCB. Innehåller tabeller ner till försam
lingsnivå. 

Arkiv: Alla i.fyllda blanketter finns arkive
rade i Riksarkivet, sorterat på församling 
och med äldre fastighetsbeteckningar. 

Blankett: Uppgifter om gården, åker, beLe, 
grödor, husdjur. 

.. 



Jordbruksräkningen 1944 
Omfattning: Jordbruksräkningen 1944 
omfattade företag ner till 0,25 ha åker
mark. 

Kristidsnämnderna var involverade och 
blanketterna innehåller ovanligt många 
uppgifter. 

Det var jordbrukarna själva som fick 
fylla i blanketterna. I tidigare jordbruks
räkningar var det utsända inventerare 
som gjorde det. 

Publicering: �Jordbruksräkningen 1944", 
SCB. lnnehåller tabeller ner till försam
lingsnivå. 

Arkiv: Alla ifyllda blanketter finns arkive
rade i Riksarkivet, sorLerat på församling 
och efter st.orleksgrupp. Delvis har de 
moderna fastighetsbeteckningar. 

Blanketter: Det fanns två blanketter, båda i 
format något större än A4: 
- A l  med ägoslag, nyodling, d ikning, stör
re redskap, maskiner, vatten, avlopp, 
elektricitet, telefon m.m. (arkiv HlAB) . 
- Blanhetl 4 med grödor på framsida och 
huscijur på baksida(arkiv H2CDA), se fi
gur 4. 

Lantbruksregistret 1 966-99 
Omfattning: Genomfördes va1je år för 
företag med minst 2 hektar åkermark, 
samt stora djurhållare. Vart 5:e år gjordes 
en lanlbruksräkningsom bestod av en sam
körning med fastighetsregister för att 
fånga små jordbruk och skogsföretag. 
Man kunde då ta fram statistik om kom
binationsföretag med både jordbruk och 
skogsbruk. 

Blankett: 4-sidig med uppgifter om in
gående fastigheter och ägoslag fördelat 
på församlingar, grödarealer, husdjur, 

samt specialundersökningar vissa år. Blan
kett finns återgiven i de publikationer 
som utgivits, t.ex. Jordbruksstatistisk års
bok. 

Arkiv: Digitala filer finns från och med 
bö1jan av 1 970-talet. De är samlade hos 
Riksarkivet. 

IAKS och Block-kartor för 
j ordbrukss töd 
Efter Sveriges inträde i EU har databe
hoven för jordbruket styrts mycket av bi
dragssystemen. Jordbrukarna får fylla i 
omfattande blanketter som dataregistre
rats i IAKS-systemet (Integrerat Adminis
trations och KontrollSystem) som sköts av 
Jordbruksverket. SCBs Lantbruksenhct 
samarbetar och producerar statistik base
rat på IAKS och kompletterande under
sökningar om grödor som ej finns i stöd
systemet. 

Statens jordbruksverk har låtit framställa 
en databas med kartor över s.k. jord
bruksblock. De används av bönderna för 
att pricka in var de har sina grödor som 
de söker arealbidrag för. Blocken är åker
mark respektive betesmark och består av 
ett eller flera fält och avgränsas av stabila 
element såsom vägar, skogskanter, åar 
etc. 

Metria i Luleå tog fram digitala kartor 
och byggde elt system för uttag av kartor. 
Varje år printas 120 000 kartor ut till de 
bönder som ska söka bidrag. An talet 
block är cirka 1 miljon, vilket gör att mcd
elarealen är cirka 3 hektar. Uppgifter om 
grödor m.m. finns registrerat på block i 
IAKS. 
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ningen år 1944 var förstås krissituationen 
under andra världskriget. Data från 1944 är 
mycket intressanta eftersom de gäller ett 
maxläge för antal företag, och är prcci före 
de stora omstruktureringar som sker under 
1 950-, 1960- och 1 970-talen. 

Det är idag tekniskt möjligt att skanna 
stora mängder blanketter och publicera på 
Internet eller DVD. Stora skanningsprojekt 
finns för kyrkoböcker och gamla kartor. Jag 
tror det skulle ha stort intresse att skanna 
och publicera blanketter från äldre jordbruks
räkningar. Detta kan kanske vara en bra me
tod för att öka inu-esset för jordbruket och 

dess historia. Idag är det många människor 
som inte har någon direkt kontakt med jord
bruk eller jordbrukare, men går man bara 
några generationer bakåt så har de flesta 
jordbrukare i sin släkt. För hembygdsforsk
ning och släktforskning borde jordbruks
blanketter kunna ge en konkret information 
om äldre tider. Publicering och arkivsökning 
Man kan komma åt informationen kring 
jordbruksstatistiken genom bibliotek och 
arkiv och det finns goda ingångsvägar över 

Figur 5. Figuren visar eU exempel på hur blochkar/or med ID-nummer han se ut i en del av Säters kommun ·i Dalarna. 
Vissa block är stora andra är mindre. Blockkartor används av JordbritksverkPt för att hantera EU-stöd inom jord
bruket. Brukarna skall lämna information 0111 vad man odlar jJå enskilda blorl< jJå fastigheten. På del sättet kan 
specifik infor-mation om grödor ko-j,plas till etl särskilt område i nle enbart I itl elt jordbruks företag eller till en viss 
fastighet. Man han alltså få ut intressant infonnalion på en mycl<et detaljerad rumslig nivå om man hopp/ar samman 
blockkar/or med uppgifter om vad man odlar och hur man sköter marken. Flygbild: Digitala kartbib/iotehPI. Cod/1ii11d ,,,. 
sekrelessynpunkt for spridning. Lantmäteriverket 2007-04-17. 
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Internet; SCB:s bibliotek har en sökbar kata
log på sin hemsida.8 Med sökord som ''.jord
bruksräkn ing Sverige" respektive "hushåll
ningssällskap" så får man lätt upp förteck
ningar över utgivna publikationer. SCB:s 
arkiv har översikter utlagda på Internet, och 
sökfunktioner finns via Riksarkivet och de
ras Nationella Arkivdatabas (NAD) .9 Syste
men är dock rätt svåra alt hitta i, så man kan 
nog rekommendera att ta personlig kontakt 
för att få hjälp med sökning. Nya teman för jordbruksstatistik 
Det finns många nya aspekter på jordbruket 
som inte fanns med för 100 år sedan. Miijö
frågor och ekonomiskt stöd till jordbruket 
är några av dem. Med moderna GIS kan vi 
också ta fram statistik och kartor som inte 
var möjliga för 100 år sedan eller ens för 20 
år sedan. 

Vi kan studera företeelser inom andra in
delningar än de vanliga statistikområdena 
exempelvis avrinningsområden. Belastning 
med näringsämnen på sjöar och på havet 
har blivit en viktig fråga och med GIS går 
det au ta fram bra statistik. Man utgår från 
de totalregister som finns över gårdar, med 
koordinater för brukningscentrum och för 
de detaljerade åkermark/betesmark-kartor, 
s.k. blockkartor som används vid jordbruks
stöd för att ange var grödor odlas. 

Farliga ämnen inom jordbruket är en an
nan aspekt som kan studeras. Handelsgöd
sel kan innehålla miijöfarliga ämnen som 
kadmium. SCB har på uppdrag av Lantbruks
universitet samlat in jord prover. Kartor med 
regional fördelning av olika miijöfarliga äm
nen har sedan gjorts av SLU Miijödata. Kar
torna visar intressanta geografiska mönster, 
men är kanske något för detaijerade för de 
stickprovsstorlekar som använts, så man får 
vara försiktig i tolkningen av lokala variatio
ner. För explorativ analys är de väl lämpade. 

Med nya GIS-data kan vi på ett helt annat 
sätt studera markanvändning. Nämnas bör 
att flera nya stora GIS-databaser är klara eller 
på gång. Nationella vägdatabasen (NVDB), 
CORINE och Svenska marktäckedata (SMD), 

Blockkartor och IAKS. Genom att kom bin era 
dem med andra register kan ny intressant sta
tistik tas fram. Projekt finns kring miljömålen 
om "Levande kust och skärgård" där GIS an
vänds för buffertzoner. Vidare har ändrad 
markanvändning för jordbruksmark stude
rats med flera olika datakällor. Vid SLU har 
man med hjälp av blockkartor studerat växt
följder under flera följande år. 

Det finns ytterligare teman som kan belysas 
med kartor, till exempel de olika stödfonner
nas betydelse, utvecklingen för mekanise1ing
en och maskinutnyttjandet, mångsyssleriet på 
landsbygden, speciella kulturlandskap och 
brukningssätt, ekologisk odling, hästskötsel 
etc. För att inte tala om utvidgning till att se 
landsbygdens utveckling generellt. Jordbru
ket är inte längre den största näringen på 
landsbygden. Noter 
1 Flach,Juhlin Dannfelt & Sundbärg, 1909. 

http://www.ksla.se/ atlas 1900 2 
3 h ttp://www.sna.se 4 http://www.gis.scb.se och där SCH-Kartor. 
5 SVG (Scalable Vector Craphics) utnyttjar del text

baserade öppna XML -strukturen. Det används 
bland annat över Internet för tvådimensionell vek
torgrafik, exempelvis kartor. Kartorna kan då vara 
både statiska och animerade. 6 För mer information kring direktivet se http:// 
www.ec-gis.org/inspire 

7 För yuerligare information kringjordbruksstatist
iken sejorner 1999. 8 http://"�'•w.scb.se, se under Hibliotek. 

9 http://w\vw.scb.se under "Arkivförteckning för 
SCB" samt NAD via http://mvw.ra.sc Käll- och litteraturförteckning Otryckta källor 

Riksarhivet (RA) 
http://\\�vw.ra.se 

Statistisl,a. centra/byrån (SCB) 
hup://www.scb.se 
http://www.gis.scb.se 

Digital version av Sverigesjordbrul, vid 1900-talets bö,jan 
(KSI.A) 
http://w1,�,•.ksla.se/atlas 1900 
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Directive of the European Parliame11t and of the Council 
establishi11g an lnfrastructure for Spatial Information i11 the 
European Community 
hup://www.ec-gis.org/inspire 
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Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens verksamhet kring kartor 

Ulf Jansson 

Akademien har under ett antal å r, inom tre 
olika projekt, mer explicit lyft fram kartor i 
samband med studier av de areella näring
arnas historia. Det har för det första varit att 
uppmärksamma kartan som källa vilket re
sulterat i denna bok, där många olika förfat
tare ha r skrivit om hur kartor kan användas 
för studier av jordbruk och skogsbruk. För 
det andra har det handlat om att digital isera 
en äldrejordbruksatlas som kom ut i början 
av 1900-talet. För det tredje är det ett pro
jekt som skall skapa en ny atlas och en anto
logi som skall belysa j ordbrukets och skogs
brukets historia under de senaste 100 åren. 
Här nedan görs en kortfattad beskrivning av 
de två senare projekten, båda inriktade på 
atlaser, både gamla och moderna. 

En digital version av Atlas 1900 
Moritz Fraenckel (] 846-1910) var inclusu-ia
list och hade en omfattande verksamh e t 
med försäljning och tillverkning av gödnings
medel. Han bekostade på egen hand en myck
et imponerande atlas i stort format med 
kartor i färg, tabeller och förklarande text. 
Uppdraget att göra denna atlas gick till Wil
helm Flach, H erman Juhlin Dannfelt och 
Gustav Sundbärg. 

Atlasen är mycket omfattande och består 
av 262 paginerade sidor samt 90 litografier. 
Li tografierna visar i huvudsak kartor med 
tematisk info rmation från elen officiella 
jordbruksstatistiken, men m an har även 

kompleLterat med data från andra håll. Som 
gåva överlämnade Fraenckel år 1909 dels 
det anta l exempla r av arb etet akademien 
önskade för utdelning i utlandet, dels de in
komster försäijningen av verket skulle gene
rera. 

MålsätLningen med digitaliseringsprojek
tet var att tillgängliggöra den u-yckta atlasen 
och informationen i elen samt möjliggöra 
olika former av bearbetning av statistiken. 
Den rimligaste lösningen var att lägga det 
enkelt åtkomligt på Internet. Huvudsyftet 
med webbsidan är att det skall vara enkelt 
att komma åt informationen, att det skall 
vara möjligt a tt se de stora datamängderna i 
form av bilder, digitala kartor och statistik, 
även om man har en sämre uppkoppling 
mot Internet, samt att det inte skall behövas 
någon särskild programvara på servern för 
att sköta sidan . 

Hela atlasen i form av bilder, statistik och 
kartor finns tillgänglig på Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens hemsida: http://www. 
ksla.se/ atlasl900. Där kan man också läsa 
mer om projektet som sådant. Man kan allt
så nu från hemsidan läsa i atlasen, göra egna 
tem atiska kartor över jordbruksstatisti ken 
sam t till sin egen dator hämta hem bilder 
från atlasen, statistik som matats in i projek
tet samt GIS-data för elen som vill göra mer 
avancerade analyser. Till stöd finns en hand
ledning som både finns tillgänglig på Inter
net och som en skrift utgiven av KSLA. 
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~ Sveriges Jordbruk 

Hästar per 1000 inv 
- r--- i:-- -

<; 141 

Kartfönster 

Väl' skala 
100 % ... 

t 

Hjälp 

Tematisk karta 

Antal klasser Klassnin s rinci 
I Fem.:.] Like. antal 

Från webbsidan, där man kan se den gamla atlasen, kan man skapa en egen tematisk karta, genom att välja tematisk 
variabel, antal hlasser och beräkningssätt. 1Vlan kan dessutom variera färgskalorna. Genom detta så han man basera 
kartorna på den ingående statistihen på ett annat sätt än vad fallet är för u:rsprungskartoma. D~ kartor som skapats 
kan skrivas ut och användas fritt i olika former av arbeten. 

Atlas över Sveriges jordbruk 
och skogsbruk under 100 år 
Projektet handlar om att skapa en atlas och 
en antologi över Sveriges j ordbruk och 
skogsbruk under 100 år, alltså 100 år efter 
att Fraenckels atlas getts ut. De två projek
ten att skapa en atlas i serien Sveriges natio
nalatlas (SNA) och en antologi kring de 
areella näringarnas historia de senaste 100 
åren hänger samman , men utgör två sepa
rata projekt med egna budgetar. Huvudde
len av ansvaret för atlasen ligger hos SNA 
medan antologin i sin h e lhet ligger hos 
KSLA. Finansieringen sker med medel från 
Moritz Fraenckels donation , den som ska
pats genom den äldre atlasens försäljning, 
från Sveriges nationalatlas samt från Stiftel
sen Marcus och Amalia Wallenbergs Min-

218 

nesfond. Avsikten är att göra en redovisning 
av förändringar och förhållanden inom de 
areella näringarna under de se nas te 100 
åren. Projektet leds av en styrgrupp utsedd 
av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 
Atlasen och antologin skall publiceras på 
engelska och svenska under 2009. 

Atlas 
Atlasen skall genom kartor och text ge en 
bild av d e areella näringarna under hundra
årsperioden 1900-2000. Tonvikten i artik
larna ligger på rumsliga förhållanden. Inne
hållet skall även på olika sätt spegla jord- och 
skogsbrukets förhållanden avseende struk
tur, produktion, markanvändning med mera 
och dess i många fall dramatiska förändring 
under 1900-talet. Genom att se dessa fördel-



ni ngar i kartfo rm för ski lda tidssnitt kom
m er man att kunna säga en del om föränd
ringarna unde r de se nas te 100 åren. De t 
skall också fi nnas "a na lyska rtor" som i sig 
visar förändringar, exempelvis ökning e ller 
minskning av en viss före teelse. 

H uvudiden är a tt kunn a visa på situatio
n en i ett Sverigepe rspektiv, alltså i form av 
Sverigekarto r, men d etta måste ko mple tte
ras m ed exempe l frå n olika bygder. Det 
kommer att finnas kartsvi te r över bebyggel
se och markan vändnin g, liksom presenta
tion av statistik i form av diagram och tabe l
ler på lägre skal nivåer. H är skall också finnas 
plats för förädlingsindusuin, exempelvis re
d ovisning av sågve rke ns och mej eriernas 
historia och redovisning av de olika form e r
na av j o rdbruksstöd och bidrag som funnits 
under perioden . Tonvikten ligger dock p å 
före teelser som går att redovisa geografiskt. 
Som en avslutande de l finns åtta fallstudier, 
som ger e n samm ansatt bil d av fö rändring
a rna. Dessa å tta de lo mråde n är lo kala och 
speglar olika regioners skilda h istoria. 

Antologi, 
AnLologin skall belysa skogsbruket och jord
bruket i längre artiklar. I a tlasen kan av ut
rymmesskäl inga lä ngre reson emang föras. I 
a ntologi n däremol blir beskrivn ingarna dju
pare, det vill säga de ä r mer ingående kring 
en viss fö reteelse. 1900-talet var en dynamisk 
period och förändringarna var genomgri
pande på mån ga p lan inom de a reella nä r
ingarna. Nyckelord i artiklarna är att man 
be tonar tid, rum och de areella näringarn a. 
Utgå ngspunklen ä r att hela Sverige skall be
h andlas. Tyn gdpunkten ska ll ligga p å för
än d ringar som finns ino m det studerad e 
området och fokusera på dynam ik och om
van dling ino m skog och jord . Fö rutom i 
textform ko mmer presentatio n e n av d a ta 
att ske med hjälp av d iagram, tabeller och 
kartor. Artiklarna skall h a hög vetenskaplig 
kvalitet men skall också ge e n bakgrund till 
sitt tema, då en internationell p ublik, liksom 
den svenska allmänh eten, inte kan förväntas 
vara insatt i alla förhållanden. 

Andel äng 
I p,ocont 

D o. 1.• {S5) 

8 1,4 - 2,7 (87) 
2,7 . 5,7 (113) 

f! 5,7 - G,e (Oe) 
■ G.e - 21.• ('5) 

.___,..,'l" _ _,3"'"" 

Ängarna i Sve1ige är idag n ästan helt.försvunna, men 
far hundra år sedan var det annorlunda. I v issa regio
ner hade de ännu inte försvunnit. Ett kärnornråde där 
de fanns kvar var Sydsvenska höglandet och n orra 
Svealand. I Norrland fanns också vidsträckta arealer 
av äng, rnen därf anns också stora arealer shog och fjäll 
vilket resulterar i att den relativa andelen äng blir 
mycket lägre. 

Litteratur 
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Född å r: 1969 
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Verksam vid: Kulturgeografiska institutio

nen vid Stockholms universite t. 
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mora, 368 s. 

Stefan Ene 
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GIS-u tvecklare 

Verksam vid: Kulturgeografiska institutio
nen vid Stockholms universitet. 

Ve,-ksamhet: Arbe tar med geografiska infor
ma tio nssystem. Tar fram metode r fö r 
analys och presentation av moderna och 
historiska data. Undervisar även om GIS 
och kartografi på de geografiska institu
tionerna vid Stockholms universite t. 

Publicerade verk i urval: 
1991: (m ed Christer Persson & Mats Wid

gren ) M arkdatabas Gotland. En presentation 
i text och kartor, (Meddelanden från Kul tu ,.,_ 
geografiska institutionen vid Stockholms 
universite t. 8 74), Stockholm, 51 s. 
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son) l ntroduhtion till Kartograf i och Geo
grafish Inf ormation, (Studentlittera tur), 
Lund, 205 s. 
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Verksam vid: Institutionen för Livsvetenska
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Publicerad e verk i urval: 
2006: (med Monica Hammar) "The Chal
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and biodiversity conservation for lo ng
te rm eco-syste rn func tio ning - A case 
study of Swedish boreal forestry", Forest 
Ecology and Management 237, s. 208-217. 
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Tomas Germundsson 
Född år: 1954 
Titel: Docent, universitetslektor 
Verksam vid: Institutionen för kulturgeo

grafi och ekono misk geografi vid Lunds 
universitet. 

Verksamhe t: Forskning och undervisning 
kring landskapsföränd1i ngar. Forskning
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efter 1700 och har fokus på landskapets 
sociala, ekonomiska och kulturella dimen
sioner. Den har bl.a. behandlat skiftes
reformer, egnahemsbildning på lands
bygden, godslandskap och kulturmiljö
vård. 

Publicerade verk i urval: 
2004: "Landscape and Mo d ernity - Con

tras ting impressions from estate domains 
in Scania", i Ke rstin Sundberg, Tom as 
Germundsson & T~ell I-fansen (eds) Mod
ernisation and Tradition - European Local 
and Manorial Societies 1500-1900, (Nordic 
Academic Press), Lund, s. 190-221. 

2005: (med Ma ts Ridderspo rre) : "Kartor 
och historisk geografi", i Lennart Olsson 
(red. ) Ceogmfislia Informationssystem - Till
lä'lfvjmingsexnnfJel, (Formas), Stockholm, s. 
41 -68. 

2006: "Regio nal Cultural J--Ieritage versus 
National H e ri tage in Scan ia's Disputed 
National Landscape", i Kenneth R. Olwig, 
& David Lowentha l (eds) The Nature oj 
Cultural Heritage and the Cultu:re oj Natural 
Heritagf>- Northern perspectives on a conlesled 
fHtt.rimony, (Ro utledge), London & New 
York, s. 19-35. 

Ola Hall 
Född å r: 1970 
Titel: FD, forskare 
Verksam vid: Institutione n för naturgeografi 

och kvartärgcologi vid Stockholms u ni
versitet. 

Verksamhet: Forskar inom fälten fjärranalys 
och geomorfologi. Un dervisar inom äm
nesområdena kartografi , GIS och fjärr
analys. 
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Publicerade verk i urval: 
2001: (med Wolter Arnberg) "Det uteslutna 

tredje i landskapet", i Margareta Elg (red.) 
Plats, landskap, karta - en vänatlas till Ulf 
Sporrong, (Blo mberg & Janson), Stock
holm, s. 4~5. 

2002: Landscape from Space. Geographical 
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g:raphy, Stockholm University. Meddelan
den r 16), 101 s. 
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Verksam vid: Ku lturgeografiska insti tutio

nen vid Stockholms unive rsite t. 
Verksamhet: Forskar inom fältet historisk 

geografi och lan dskapsforskning, främst 
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nesområdena kartografi, landskapsgeo
g:rafi och GIS. 

Publicerade verk i urval: 
1993: Ekonomiska kartor 1800-1934. En studie 

av småskaliga kartor med information om 
rna1Jwnvändning, (Riksantikvarieämbete t), 
Stockholm, 76 s. 

1998: Odlingssystem i Vänerområdet. En studie 
av tidigmodernt jordbruk i Västsverige, (Med
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tionen vid Stockholms universite t. 103), 
Stockholm, 525 s. 

2003: (red.) Med landskapet i centrum. Kultur
geograftska perspektiv på nutida och histarislw 
landskap, (Meddelande från Kulturgeo
grafiska institutionen vid Stockholms uni
versitet. 119), Stockholm, 314 s. 



Bo Justusson 
Född år: 1946 
Titel: FD, metodstatistiker 
Verksam vid: Statistiska centralbyrån. 
Ve rksamhe t: Arbetar med GIS, register och 

statistik för markanvändning och med te
matiska kar tor på Internet. 

Publice rade verk i urval: 
1980: On medianflltering, Diss., (In stitutio

nen för ma temalisk statistik, KTH , Stock
h olm ), (Härtill 5 uppsatser) . 
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1998- : SCB-Kartor, SCB, kartsystem på In
ternet. 
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Verksam vid: Var under perioden 1997-2004 

anställd vid Avdelningen för agrarhisto
ria, SLU Uppsala. 

Publicerade verk i urval: 
2004: H ägnadernas roll far jordbruket och byala

get 1640- 1900, (Acta U niversi tatis Agri
cu lturae Sueciae. Agraria 445 och Skogs
och la ntbrukshistor iska meddelande n. 
31), Uppsala & Stockholm, 277 s. 

2004: "H ägnadssystemens fysiska placering i 
landskapet och d e ras förändring över ti
den", Bebyggelsehistorisk tidskrift 47, s. 85-
92. 

2006: "Vallning, bete, mjölkning och hägna
der kring seke lskiftet 1900. En kon tex
tuell skiss", i Svensha landsmål och svensht 
jolhliv, 2006, s. 49-77. 

Jan Lanner 
Född år: 1956 
T itel: FL 
Verksam vid: Institutionen för landskaps

plane1ing, SLU, AJnarp. 
Ve rksamhet: Arbetar med projektet: Land

scape Openenss - A Long-term Study of 
H istor ical Maps, Tree Densities, Tree Re
generation and Grazing Dynamics at Hal
lands Väderö 

Publicerade verk i urval: 
1996: H allands Väderö: mulens, yxans och löv

snappens landskap. Hur människan nyttjat 
och format skogen och träden från 4200 /kr. 
till 1915, Examensarbete (Institutionen för 
landskapsplanering, Sveriges Ian tbruks
universitet) , AJnarp , 219 s. 

2003: Landscape openness. A long-term study oj 
historical maps, tree densities, tree regeneration 
and grazing dynamics at Hallands Väderö, 
(Sveriges Ian tbruksun iversitet, Insti tutio
nen för landskapsplane ring, Rapport 
2003:5), AJna rp, viii, 38 s. + 2 uppsatser. 
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nen vid Uppsala universitet 
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ka och samtida förändringar i markägande 
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2005: Change and Persislence in a R ejormed 

L andscape. A geographical analysis oj land 
reforms and landscape cftange in Rapla and 
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enligl Tabellverket", i Christer Lundh & 
Kerstin Sundberg (red. ) Gatehus och gate
husfolk i skånska godsmiljöer, (Nordic Aca
demic Press), s. 209-230 

2003: Hemslöjd och folkökning. En studie av be
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nen vid Stockholms universitet. 
Verksamhet: H ar forskat och skiivit om his
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grafiska informationssystem. 
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Enheten för de Areella Näringarnas 
Historia (AHN) 
Verksamheten är inriktad på historiska projekt, rådgivning och bokutgivning inom skogs- och 
lan tbrukshistoria. T ill enheten hör även Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek 
(KSIAB) och arkiv. Biblioteket är specia liserat på skogs- och lantbrukshistorisk litteratur i vid, 
tvärvetenskaplig mening. Det riktar sig främst till forskare i skogs- och Ian tbrukshistoria på alla 
nivåer. På hemsidan www.kslab.ksla.se presenteras biblioteket ti llsammans med Akademiens 
arkiv. 

Enheten för de Areella Näringarnas Historia, ANH, utger dels bokserien Skogs- och lantbruks
historiska meddelanden (SOLMED), dels skriftserien Miscellaneasom består av personbibl iografier, 
litteraturförteckningar och mindre skrifter. En översikt över den historiska skriftutgivningen 
ges i Förteckning över litteratur i skogs- och lantbruks historia som även finns tillgänglig på hemsidan 
www.kslab.se eller kan beställas från enhe ten: Box 6806, 113 86 Stockholm, tel: 08-54 54 77 20, 
fax: 08-54 54 77 30, e-post: kslab@ksla.se 

SKOGS- OCH LANTBRUKSHISTORISKA MEDDELANDEN 
(SOLMED) 
SOLMED utges av ANH . Redaktörer: Lars Ljunggren och Per Thunström. SOLMED kan 
beställas från Akademiens bibliotek, adress enligt ovan. 
Nedan följer en förteckning på SOLMED-volymer och övriga skrifter i urval. 

Nr 40 (denna volym) KARTLAGT LAND. Kartor som källa till de areella näringarnas geo
grafi och historia. 
Redaktör Ulf Jansson. 2007. Inbunden, 228 s., ill. i färg. Pris 250 kr. 

Nr 39 FRÅN PIER DE' CRESCENZI TllL ALBRECHT THAER. Om några märkvärdigheter 
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Av Olof Kåhrström. 2007. Inbunden, 280 s., il!. i färg. Pr is 300 kr. 
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Av Hans Blomqvist. 2006. Inbunden, 302 s., ill. Pris 300 kr. 
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utveckling under 1700- och 1800-talet. 
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KARTLAGT LAND 
"Det är med kartan som med kinesisk skrift. Den är vacker men helt obegriplig för den som 
inte lärt sig läsa den. Äldre kartors fascination ligger oftast i deras estetiska kvaliteter." 

Så sk.river Staffan Helmfrid i företalet till denna bok. Och visst kan man låta sig fascineras 
av de gamla kartornas utseende - allt från den fina akvarelltekniken till doften av lump
pappret. Att de sedan skapats ute i fält med enkla hjälpmedel gör att respekten för de gamla 
lantmätarna ökar än mer. 

Det finns många aspekter på kartor, inte bara den estetiska. Bokens författare ger varie
rande infallsvinklar på de svenska kartornas tillkomst, innehåll och historia. Var och en av 
dem bidrar på sitt sätt till att öka förståelsen både för såväl dagens landskap som det historiska. 
Boken fokuserar på hur kartorna kan användas för att bätu-e förstå de rnmsliga förändringar 
som jordbruk och skogsbruk har genomgått i det långa tidsperspektivet. 

Från 1600-talets geometriska jordeböcker över de storskaliga skifteskart.orna fram till de 
modernare småskaliga kartorna från de senaste århundradena, går det att föija de stora för
ändringarna i landskapet, bebyggelsen och ägandet under hela eran av modernisering. 

Kartorna har länge använts inom geografisk forskning och av detta skäl vunnit insteg i 
exempelvis planering, kulturmiljövård och naturvård. I antologin presenteras olika metoder 
för hur kartorna kan användas, bl.a. ger den nya digitala tekniken, GIS, helt nya förutsätt
ningar att kombinera tidsskikt över långa perioder. Kartan är inte bara en källa, ULan i högsta 
grad ett lern_nde arbetsmaterial, det ger Kartlagt land verkligen bevis för! 
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