
Historiska kartor 

 

I tjänsten Historiska kartor visar Lantmäteriet 

stora delar av sin kartskatt. Här finns mer än en 

miljon kartor från hela Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Morgan Nyberg 



1628-1927 

 

Personuppgiftslagen styr hur information som 

innehåller personuppgifter får visas. Via internet 

får endast material före 1928 visas. Vill man ha 

information efter 1928 får man kontakta något av 

de statliga eller kommunala lantmäterikontor 

som finns i Sverige. 

Även lantmäteriets kundcenter i Gävle har 

tillgång till det nyare materialet. 

 

För att kunna titta på de historiska kartorna 

krävs att man installerar bildläsaren DjVu-plugin i 

sin PC. Denna programvara kan hämtas hem från 

Historiska Kartors startsida. 

 

 

Har man behov av nyare material i sin 

yrkesverksamhet, kan man teckna avtal med 

lantmäteriet för reglering av tillgång till ArkivSök 

eller ArkenProxy. 

                        



ÄLDRE KARTOR 
- kartor före ca 1900 

• 1. Äldre geometriska kartor 

• Anders Bure, 1628 

• 1628-1650 

• främst skattehemman 

• geometriska jordeböcker 

• Notarum Explicatio 

 

Syfte: 

• få grepp om landets tillgångar 

• höja lantbrukets avkastning 

 



 





2. Yngre geometriska kartor 

• 1680-1750 

• reduktionen 

• nya erövrade provinser 

• lösa blad 

• färger tillkommer i högre grad 

• mera detaljer 

 

Nya syften: 

• tvister 

• oklarheter om avkastning 



 



 



 



Geometriska kartor 

 



3. Skifteskartor 
3.1 Storskiftet 

• 1749-1827 

• undanröja ägosplittring 

• oftast bara inägorna 

• högre detaljeringsgrad 

• protokoll 

• tre exemplar, publika 
renovationsskyldigheten 

• sex grader (sjätte kornet) 

• ett stort skifte, blev ett skifte i 
varje trakt 

 



3.2 Enskiftet 

• 1803-1827 

• Rutger McLean, Svaneholm 

• all mark samlas till ett skifte 

• passade inte i skogsbygder 



 



 



3.3 Laga skiftet 

• 1828-1926 (1971) 

• genomgripande förändring 

• nytt bebyggelsemönster 

– utflyttning 

• bättre geometri 

• mera detaljerad 

• för det mesta all mark 

• avancerad gradering 

• innehållsrik akt 

– husflyttningslängder 

 



 



 



4. Sockenkartor 

• Äldre sockenkartor 

• Sockenkartverket 1827 med 
beskrivningar av socknens 
tillstånd inkl dess befolkning 

– mästarprov för att få bli 
kommissionslantmätare 

– ca 270 socknar 

  



5. Häradskartan 

• 1860-1920 

– Skala 1:50000 

• Nytryck Värmland 

– Skala 1:20000 

– Värmland ca 1890 

 



 



 

 



 



Sockenkartan 

 



Häradskartan 



6. Läns- och landskapskartor 

• 1640-1670 

– ny generation klar för hela riket 
1688 

 

• 7. Vägkartor 

• 1730-talet 

 

• 8. Stadskartor 

• Ljunggrens Atlas över Sveriges 
städer 

– 1853-1861 

– 89 kartor 

• Wibling atlas 

• Werming atlas 

 



 



 



Kartarkiv 

• Lantmäteriet i Gävle 

– skannat och övertaget av Riksarkivet 

• Lantmäterikontoren i 
residensstäderna 

– skannat och övertaget av Riksarkivet 

• Kommunala lantmäterikontor 

• Riksarkivet 

• Landsarkiven 

• Kungl Biblioteket (KB) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



HISTORISKA KARTOR 

Hur når man tjänsten? 

 

 

Det finns 2 vägar att gå 

 

 

 

1. Starta webbläsaren och skriv in adressen: 

 

http://www.lantmateriet.se/ 

 

Du kommer till lantmäteriets hemsida 

 

Välj sedan E-Tjänster   Historiska kartor 

 

 

….eller…. 

 

2. Starta webbläsaren och skriv in adressen: 

 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 

 

Du kommer  direkt till söksidan 

http://www.lantmateriet.se/
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html


http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 
 

 

Sökning kan ske genom att välja område direkt via kartan 

eller att man väljer LÄN, KOMMUN och ORT 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html


http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 
 

 

Det går även att välja Avancerad sökning 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html


http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 
 

 

Avancerad sökning innebär fler sökalternativ 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html


http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 
 

 

Avancerad sökning innebär fler sökalternativ 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html


http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 
 

 

Avancerad sökning innebär fler sökalternativ 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html


 



http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 
 

 

Avancerad sökning innebär fler sökalternativ 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html


http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 
 

 

Avancerad sökning innebär fler sökalternativ 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html


http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html 
 

 

Utsnitt ur Häradsekonomiska kartan J112-80-5 Rämmen 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html



