
HISTORISKA KARTOR

BYAVANDRINGAR

Hur har bebyggelse och markanvändning
förändrats i vår by?

Byns historiska kartor korrigeras efter den
nutida kartan. Utifrån sådana kartöverlägg
vandrar vi genom byn och tittar på histo-
riska spår.

Vissa befolkningsuppgifter från 1500-,
1600- och 1800-talen och från kartorna för
byn, något om ortnamnet samt en enkel
översikt över fornlämningar samlas till-
sammans med kartöverläggen i en mapp.

Fler kopior av mappen tas fram på
beställning.

En byavandring föregås med fördel av en
kursdag om historiska kartor (se baksidan).

GÅRDSHISTORIA

Hur såg det ut förr omkring min gård?

Ur byns historiska kartor tas delarna över
gården fram, och korrigeras mot den nutida
kartan.

Kartöverläggen kompletteras med en enkel
fornlämningsöversikt samt vissa uppgifter
om byns befolkning. Fler uppgifter om går-
dens tidigare ägare kan tas fram på
beställning.

Materialet samlas i en mapp och på CD:
- vissa befolkningsuppgifter,
- enklare fornlämningsöversikt,
- färgutskrifter av historiska kartor,
- kartöverlägg i färg på OH-film,
- färgutskrift av nutida karta.

Fältvandring ingår efter önskemål.
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Exempel på respektive finns på hemsidan –
välkommen att kontakta mig för mer information!



KURSDAG OM HISTORISKA KARTOR

Geom. jordebok 1644       Storskifte 1780             Laga skifte 1852                   Hembygdskartan 1890
(Åsteby, Vitsand socken.)

Under en kursdag får man en introduktion till historiska kartor, från 1600-talet och framåt, och hur
sådana kan användas för att utläsa och tolka historiskt kulturlandskap. Dessutom ges information
om olika källor och arkiv, böcker, webbplatser, ortnamn, fornlämningar och annat som hör till
landskapshistoriska studier.

En dag (ca 10.00 – 15.00) kan vara indelad enligt följande:

Introduktion. Presentation av dagen.

Karthistorik. Presentation av olika typer av historiska kartor: ålder, uppkomst, innehåll,
symboler, färger, geometri, skalor m.m. med exempel genom bildvisning.

Lunch

Historiska kartöverlägg. Presentation av syfte, principer, metoder.

Praktisk övning. Rita kartöverlägg, utvinna information av texter m.m.

En kursdag kan följas upp genom besök på kartarkiv, byvandringar utifrån historiska kartor m.m.

Undertecknad, Stefan Nilsson, är kulturgeograf och har under ett antal år arbetat med inventering,
dokumentation och analys av kulturlandskap i främst Värmlands och Gävleborgs län. Som bisyssla
åtar jag mig olika slags uppdrag med landskaphistorisk inriktning, inklusive kursdagar och föreläs-
ningar om och förevisning av historiska kartor och kulturlandskap, leder byavandringar utifrån his-
toriska kartor, gårdshistoria med mera. Det sker i såväl egen regi som via länsstyrelse, studieförbund
och andra organisationer samt enskilda.

Kontakta mig för mer information – se också hemsidan för exempel.
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