
                                v. 1, 2013-06-26 

Datubāzes GEORG lietošanas instrukcija. 

Vecāko ģeometrisko karšu (1630–1655) digitālais izdevums. 

http://www.riksarkivet.se/geometriska 

Datubāze GEORG satur: 

1/Kartēs esošā teksta transkripciju: karšu paskaidrojumi - Notarum Explicatio (t.i. norādes par 
kartēs esošajiem ciparu un burtu apzīmējumiem ar paskaidrojošo tekstu), kā arī viss pārējais 
kartes lapās atrodamais teksts ir transkribēts. 

2/Karšu paskaidrojumos Notarum Explicatio norādīto kvantitatīvo datu reģistrāciju: tīrumu 
platības, pļavu ražas, saimniecību proporcionālās ciema zemes daļas, augsnes vērtējumu 
ballēs (jordetal) un apiņu audzēšanas kātu skaitu. 

3/Karšu paskaidrojumos Notarum Explicatio norādīto kvalitatīvo datu reģistrāciju, kā arī 
datus, kas sniegti karšu attēlos: pieejamie ārpusciema zemju (utmark) resursi, pieejamās 
zvejas vietas, dzirnavu skaits, apiņu, augļu un sakņu dārzi.  

4/Apdzīvoto vietu (ciemu un tamlīdzīgi) piesaisti koordinātēm. To veic ar ĢIS (ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas) palīdzību. Apdzīvoto vietu pozīcija ir identificēta attiecībā pret 
mūsdienu topogrāfisko un ekonomisko karti. Šādā veidā katrai apdzīvotai vietai ir piešķirts 
savs koordinātu pāris (x, y) koordinātu sistēmā RT90 un WGS84. Koordinātes atrašanās vieta 
ir izvēlēta centrāli attiecībā pret apdzīvotās vietas teritoriju un tādējādi reprezentē zemes 
īpašumus (inägomark un utmark) kas pieder pie šīs apdzīvotās vietas. 

5/Kartēs esošo tematisko objektu piesaisti koordinātēm. Sastopamas apmēram 20 dažādas 
šādu objektu kategorijas: gård, hemman (viensēta, saimniecība), torp (iebūviešu mājiņa), 
övriga bebyggelser (citi apbūves objekti), kā arī ödegård (pamesta saimniecība), kyrka 
(baznīca), klockstapel (zvanu tornis), väder- och vattenkvarn (vējdzirnavas un ūdens 
dzirnavas), humlegård (apiņu dārzs), trädgård (augļu dārzs), kålgård (sakņu dārzs), fasta 
fisken (pastāvīgās zvejas vietas), industri (ražotne), damm (dīķis), dämme (dambis), bro (tilts), 
råmärke (robežzīme), fornlämning (vēsturisks objekts) un övriga objekt (citi objekti). 
Piesaiste koordinātēm tiek veikta tāpat kā apdzīvoto vietu gadījumā, tikai ar to atšķirību, ka 
katrs koordinātu pāris atbilst konkrētam fiziskam objektam.  

Kā lietot datubāzi GEORG un izmantot meklēšanas funkcijas 

Meklēšanu datubāzē var veikt vairākos veidos: 

RĀDĪT KARŠU SĒJUMUS 
Šeit pieejams visu karšu sējumu digitāls faksimilizdevums. Katru karšu sējumu var pārlapot 
lappusi pēc lappuses, sākot no katra sējuma vāka un satura rādītāja, tālāk apskatot karšu 
attēlus un līdz aizmugures vākam, transkribētajam tekstam visu laiku esot ekrāna kreisajā 
pusē un digitālajam kartes attēlam labajā.    
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MEKLĒT REĢISTROS UN EKSPORTĒT 
Visas apdzīvotās vietas, ciemi un citas apdzīvojuma vienības kam ir 1630-1655. gadu 
ģeometriskā karte ir apkopoti reģistrā alfabētiskā secībā. Meklēšanu var ierobežot līdz pagasta 
(socken), apriņķa (härad) vai novada (landskap) mērogam vai veikt pēc sava meklējamā 
vārda vai tā daļas. Vietu topogrāfiskais iedalījums (pagasti utt.) atbilst 17. gadsimta 
iedalījumam un ir tāds pats kā ģeometrisko zemesgrāmatu reģistrā. 

Pēc tam ir iespējams eksportēt meklēšanas rezultātus kā Excel failu. Eksportējot failam var 
pievienot vairākus kvantitatīvus un kvalitatīvus datus, piemēram, tīrumu platību un pļavu 
ražību. Vienā reizē var eksportēt ne vairāk kā 2500 apdzīvoto vietu un ar tām saistītos datus. 
Ja ir vēlēšanās eksportēt vairāk vienību, tad var, piemēram, ierobežot meklēšanu eksportējot 
meklēšanas rezultātus par katru novadu atsevišķi.  

KARŠU MEKLĒŠANA 
Visas koordinātēm piesaistītās apdzīvotās vietas un objekti tiek rādīti Google Maps. 
Nospiežot un turot SHIFT taustiņu jeb izmantojot datorpeles rullīti, var tuvināt vai tālināt 
Google karti. Var izmantot arī Google tuvināšanas/tālināšanas rīku kas atrodas augšā pa kreisi 
kartes attēlā. Ekrāna labajā malā atrodas tematisko objektu apzīmējumi. Katras objektu 
kategorijas rādīšanu kartē var ieslēgt un izslēgt pēc savas vēlēšanās.  

Objekti Google kartē tiek rādīti divos līmeņos. Pirmajā, pārskata līmenī visas koordinātes tiek 
parādītas kā statiski objekti. Otrajā, detalizētajā līmenī, kurā nonāk vairākkārtīgi tuvinot 
kartes attēlu, tiek rādīti līdz 100 dinamiski, uzklikšķināmi objekti. Dinamiskie objekti tiek 
rādīti ar lielākām ikonām Google kartē nekā statiskie objekti. Pie tam tiek rādīts arī apdzīvotās 
vietas nosaukums tā, kā tas uzrādās reģistrā. 

Uzklikšķinot uz kāda no dinamiskajiem objektiem parādās jauns dialoga logs ar divām 
pāršķiramām lapām: pirmajā lapā ir objekta pamatinformācija ar tā nosaukumu, pagastu, 
apriņķi un novadu (tādi paši dati kā reģistrā), kā arī koordināšu skaitliskās vērtības un to 
precizitātes klase. Katras koordinātes precizitāte tiek novērtēta trīs ballu sistēmā; 3 = augsta 
precizitāte (līdz 50 m), 2 = vidēja precizitāte (līdz 200 m), 1 = zema precizitāte 
(kvardrātkilometra robežās).  

Noklikšķinot uz otras dialoga loga lapas redzams kādi karšu dokumenti atrodami par attiecīgo 
vietu/koordināti. Uzklikšķinot uz dokumenta numura jaunā logā atveras karte un attiecīgais 
karšu sējums ar transkribēto tekstu ekrāna kreisajā malā. 

MEKLĒT KARTES ORIĢINĀLTEKSTĀ UN RĀDĪT KARTĒ   

Visi teksti kartēs ir indeksēti un pakļaujas meklēšanas funkcijai. Jāņem vērā, ka meklēšana 
notiek pēc transkribētā oriģinālteksta, kurā precīzi atainota mērnieku lietotā rakstība. 
Pareizrakstība kartēs nav sistematizēta un tas pats vārds dažādās vietās tiek rakstīts dažādos 
veidos, piemēram, gärde (lauks) var tikt rakstīts kā gärde, gierde, giärde, gerde.  

Lai atvieglotu meklēšanu var izmantot tā sauktās "tukšās" zīmes '*' un '?'. Zvaigznīte '*' 
aizvieto vienu vai vairākus burtus vārda sākumā vai beigās. Jautājuma zīme '?' aizstāj 
atsevišķus burtus noteiktā vietā vārdā, piemēram, haßel un hasel (lazda) var atrast izmantojot 
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ha?el, kamēr *hage atrod dažādus variantus ar -hage (aploks) kā vārda noslēguma daļu, 
piemēram, kohage, slåtterhage, kalvhage. Meklējot var izmantot vienu vai vairākus 
meklēšanas vārdus vienlaicīgi. Var arī izslēgt noteiktus vārdus pieliekot '-' (mīnuszīmi) vārda 
priekšā. Piemēram, ja meklē vārdu saistībā ar koka sugu ek (ozols), bet grib izslēgt apdzīvotu 
vietu nosaukumus Ekeby. Meklēšanas vārdi tad varētu būt ek*, eek*, -ekeby, -eekeby. 

Citi teksta meklēšanas piemēri var attiekties uz vietvārdiem (piem., Häästa, Brooby) vai 
objektiem (piem., quarn, humblegård - dzirnavas, apiņu dārzs), tīrumu un pļavu novērtējumu 
(piem. hårdwaldh, leerjord - sausa un cieta zeme, mālaina zeme) jeb citām lietām (piem. 
fiske, mulebete - zvejas vieta, liellopu ganības). 

Ja tiek lietoti vairāki meklēšanas vārdi vienlaicīgi, meklēšanas rezultāts parāda sarakstu ar 
visiem karšu dokumentiem, kuros ir sastopams kāds no meklētajiem vārdiem. Ja vēlaties lai 
sarakstā parādās tikai tie dokumentu numuri, kuros atrodami visi meklēšanas vārdi, tad ir arī 
šāda iespēja un ir jāatzīmē ar krustiņu attiecīgā rūtiņa zem meklēšanas lauka (välj ’Alla ord’ - 
izvēlies "visus vārdus"). Viens piemērs ir meklējot vārdu svedje (līdums), kas var arī būt 
minēts kā svedjeskog (līduma mežs) vai fälleskog (izcirtums). Meklēšanas vārdi swedie* 
svedie* uzrāda apmēram 500 karšu dokumentus, kamēr fälle* apmēram desmit. Abi vārdi 
svejde och fälle atrodami vienā kartes dokumentā (E1:58-59), izmantojot funkciju ’Alla ord’ 
("visi vārdi").  

Pēc noklusējuma meklēšana tiek veikta visos karšu dokumentos. Taču meklēšanu var arī 
ierobežot uz kādu noteiktu karšu sējumu, teritoriju vai mērnieku. 

Lai atvieglotu meklējamā vārda izvēli meklēšanas funkcija neņem vērā kvadrātiekavas '[]' un 
apaļās iekavas '()', kuras sastopamas transkribētajā oriģināltekstā. Piemēram, meklējot pēc 
'uthsäde' rezultātā būs iekļauti arī 'u[ths]äde'. Meklēšanas funkcija nav arī jutīga uz lielo vai 
mazo burtu lietošanu - meklējot pēc 'engh' (äng - pļava) tiek atrasts arī 'Engh' utt. 

Rezultātu sarakstā ir dotas saites uz kartes dokumentu un aktuālo karšu sējumu. Kad tiek 
atvērts kartes dokuments, atrastie vārdi tiek rādīti iekrāsoti dzeltenā krāsā transkribētajā 
tekstā. Var tālāk lietot arī interneta pārlūkprogrammas meklēšanas funkciju lai turpinātu 
meklēšanu kartes dokumentā. Dažās pārlūkprogrammās meklēšanas funkcija aktivizējas 
nospiežot Ctrl-F. 

RĀDĪT MEKLĒŠANAS REZULTĀTUS KARTĒ  
Kad pabeigta vārdu meklēšana tiek dota saite, uz kuras nospiežot var aplūkot visus 
meklēšanas rezultātus kartē (Google Maps). To apdzīvoto vietu nosaukumi un karšu 
dokumentu numuri, kas iekļauti rezultātu sarakstā tiek rādīti iezīmēti sarkanā krāsā Google 
kartē.  

Lūdzu ievērot, ka meklēšanas funkcija, piemēram, pēc vārda humle (humble- apiņi) atrod 
visus karšu dokumentus un tajos esošās apdzīvotās vietas kur sastopams šis vārds, neņemot 
vērā kontekstu vai apiņi tur ir bijuši vai nē. 

MEKLĒT VIETVĀRDUS UN PERSONVĀRDUS  
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Valodas un folkloras institūts Upsalā (Institutet för språk och folkminnen i Uppsala - SOFI) ir 
atsevišķi izdalījis apdzīvoto vietu nosaukumus, dabas objektu nosaukumus, īpašumu 
nosaukumus un personvārdus. Vārdu reģistrs, kurā ietilps šo kategoriju vārdi ir tapšanas 
stadijā un būs gatavs 2013. gada laikā. 

Ziņošana par pamanītajām kļūdām 

Ņemot vērā materiāla apjomu un detalizācijas pakāpi kļūdas iespējamas gan transkribētajā 
tekstā, gan kvantitatīvajos datos, gan tematisko objektu vai apdzīvoto vietu noteiktajā 
novietojumā. Tāpēc ir vērtīgi ja lietotājs, kurš pamana kļūdu ziņo par to izmantojot formulāru 
datubāzes mājaslapā jeb tieši Zviedrijas valsts arhīva (Riksarkivet) kartogrāfijas nodaļai 
(Marieberg, Stokholma); mats.hoglund@riksarkivet.se.     

 

Kā norādīt atsauci uz GEORG 

Atsaucieties uz mājaslapas adresi: www.riksarkivet.se/geometriska 

Norādiet sekojošā veidā atsauci uz kādu konkrētu karti datubāzē:  

"GEORG karšu sējums: kartes dokumenta numurs". Piemēram, "GEORG A2:54-55" vai 
"GEORG Sockenpärmar:22" 

No datubāzes eksportētiem kvantitatīviem un/vai kvalitatīviem datiem norāda GEORG, kam 
seko datums, piemēram, "GEORG 02.10.2012." 

 

Kašu attēlu tehniskie parametri 

Karšu attēli tiek rādīti augstas izšķirtspējas DJVU formātā un viens fails ir apm. 2-4 MB liels. 
Tas nozīmē, ka šīs digitālās publikācijas kvalitāte ir salīdzināma ar augstas izšķirtspējas 
oriģinālfailiem (TIF formātā). Lai DJVU darbotos tieši pārlūkprogrammā, jāuzinstalē 
aplikācija (plugin) uz lietotāja datora. Ar DJVU interneta pārlūkprogrammā var piem., lietot 
tuvināšanas funkciju karšu attēliem un saglabāt karšu attēlus uz sava datora. Šī programma 
pieejama par brīvu www.caminova.net. 

 

Karšu attēlu un datubāzes izmantošana savām vajadzībām 

Karšu attēli un datubāzes dati var tikt saglabāti uz sava datora savām lietošanas vajadzībām 
saskaņā ar open access principu, kura nolūks ir zinātnisko publikāciju brīva pieeja internetā 
(vairāk informācijas par open access ir atrodams, piemēram, Karaliskās bibliotēkas 
mājaslapā: www.kb.se/openaccess). Taču visi digitālie attēli pieder Zviedrijas valsts arhīvam 
Riksarkivet un attēlus nevar publicēt bez tā atļaujas.  
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GEORG reģistrēšanas principi 

Datu reģistrēšanas princips cik vien iespējams seko mērnieku darba metodēm un praksei. 

Kvantitatīvie dati par tīrumiem, pļavām, augsnes novērtējumu, proporcionālo ciema zemju 
daļu un apiņu audzēšanas kātiem: Kvantitatīvie dati tiek reģistrēti gan kā kopējais lielums par 
vienu saimniecību gård (hemman), gan kā kopējais lielums par apdzīvoto vietu. Informācija 
ko mērnieks ir norādījis par kāda viena tīruma platību atsevišķi netiek reģistrēta. Tīrumi un 
pļavas ko sauc par utjord (neapdzīvotas kadastrālās vienības) un fjäll (atdalīta kultivēta zeme) 
(alternatīvi urfjäll, hump, but vai tamlīdzīgs nosaukums) tiek uzrādīti pie tās apdzīvotās vietas 
kur šī zeme fiziski atrodas un nevis pie tās vietas, kas kurai tā pieder (kas var būt saimniecība 
pavisam citā ciemā).  

Dažkārt kartes dati ir nepilnīgi. Mērnieks var būt aizmirsis uzrādīt kādu skaitli jeb oriģināls 
var būt bojāts vai nesalasāms. Šādos gadījumos informācija GEORG datubāzē netiek 
reģistrēta, bet tiek atzīmēta tikai ar komentāru. Dažreiz saimniecību lielums izriet netieši, 
piem., pēc mērnieka paša veiktās summēšanas jeb pēc atstātajiem komentāriem no kā izriet 
saimniecības lielums, piem., ka kāda saimniecība ir tikpat liela kā kāda cita. Šādā gadījumā 
GEORG datubāzē kvantitatīvie dati tiek reģistrēti.  

Arī mērvienības GEORG lietotas tādas pašas kā oriģinālā. Tīrumu platībām 17. gs. parasti 
izmantoja mucasvietas (tunnland, kas atbilst 14 000 zviedru kvadrātolektīm - kvadratalnar - 
4937m2) bet pļavu ražībai (skörd) (vasaras)siena vezumus - (sommar)lass. Dažos gadījumos 
kā mērvienība tiek izmantota kappland, bet GEORG tā ir pārrēķināta uz mucasvietām (1 
kappland = 1/32 tunnland).  

Augsnes kvalitātes vērtēšanai lietots vienīgi markland kas sastopama Svealandskapen novadā 
(1 markland = 8 öresland = 24 örtugland = 192 penningland) un bija nevis platības mērs, bet 
kvalitatīvs īpašuma vērtības novērtējums. GEORG tiek reģistrēts augsnes novērtējums 
(jordetal) tik mazām zemes vienībām cik vien iespējams, līdz marklandets mazākajai vienībai 
penningland. Kad jordetal tiek eksportēts uz Excel, GEORGā tas automātiski tiek pārrēķināts 
no penningland uz öresland. Byamål (saimniecības proporcionālo daļu no ciema zemes) 
mērnieki ir uzrādījuši kā tīrumu platumu zviedru olektīs (aln - apmēram 0,5938 cm) jeb 
stänger (vnsk. stång - stienis, kāts 2,969 m) un tādā veidā tā ir reģistrēta GEORG.  

Augsnes veidi: Tīrumu un pļavu kvantitatīvie rādītāji ir reģistrēti neņemot vērā augsnes tipu 
vai citus kvalitatīvus vai funkcionālus vērtējumus ko ir izdarījuši mērnieki. Taču tādas 
piezīmes kā piem., lerjord (mālaina zeme), sankäng, (purvaina pļava) vret (neliels iekopts 
tīrums meža vidū), horva (mazs, norobežots tīrums), ödejord (pamesta zeme) u.c. var tikt 
atrastas ar vārdu meklēšanas funkciju. 

Vecāko ģeometrisko karšu Nacionālais izdevums  

Projekta "Vecāko ģeometrisko karšu Nacionālais izdevums" (Nationalutgåva av de äldre 
geometriska kartorna) ietvaros no 2004. līdz 2010. gadam tika ieskenēti 1630–1655. gados 
izveidotie karšu sējumi, kas tiek saukti par vecākajām ģeometriskajām zemesgrāmatām (äldre 

 5 (15) 



geometriska jordeböcker), kā arī apmēram 2000 saistīti, ārpus sējumiem esoši karšu 
dokumenti no tā paša perioda.  

Projekta ietvaros ir izveidotā datubāze GEORG (GEOmetRiska-Gustav) ir vēsturisko karšu 
digitāls oriģinālizdevums. Bez tam ir pieejamas arī visu karšu arhīva kopijas oriģinālajā 
lielumā, kuras var pasūtīt apskatei Valsts arhīva telpās Marieberg, Stokholmā.  

Kopā apmēram 10 000 kartes sistemātiskā un vienotā veidā sniedz liecību par zemes 
apstrādāšanu un izmantošanu, kā arī apmēram 120 000 apdzīvotajām vietām ap 1640. gadu 
(1630–1655). Šajās kartēs parādās detalizēta Zviedrijas agrārā ainava divus simtus gadu pirms 
agrārās revolūcijas un lielajām zemes reformām, ietverot telpisko organizāciju, apbūvi un 
saimnieciskos resursus. Kartes ir unikālas globālā mērogā, jo nevienā citā zemē nav 
līdzvērtīga karšu krājuma no šī laika perioda un tādā apjomā.  

Projektu finansēja Karaliskā literatūras un vēstures akadēmija (Kungl. Vitterhetsakademien) 
un Valsts Bankas jubilejas fonds (Riksbankens jubileumsfond) - projekta rezultāti ir nodoti 
Valsts arhīvam un ir brīvi pieejami arhīva mājaslapā. Publicēšanai internetā un tā funkciju 
nodrošināšanai atbalstu ir sniegusi Zinātnes padome (Vetenskapsrådet) projekta  "Vēsturiskās 
ĢIS un datubāze Internetā" (Historiskt GIS och databas på Internet) ietvaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 (15) 



ATTĒLI 

 
1. attēls. Mājaslapa www.riksarkivet.se/georg 

 
2. attēls. Rādīt karšu sējumus 
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3. attēls. Karšu sējumu saraksts 

 

 
 

4. attēls. Karšu sējumu saraksts; nospiediet uz saites ”visa kartsamling” (rādīt karšu sējumu). 

 

 
5. attēls. Meklēt reģistrā un eksportēt uz Excel 
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6. attēls. Nospiediet reģistrā uz apdzīvotās vietas nosaukuma, lai parādītu kartes dokumentu ar 
saiti uz aktuālo karšu sējumu.  
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7. attēls. Veicot meklēšanu, reģistrā pieejama iespēja eksportēšanai uz Excel failu - 
”exportera till Excel-fil”.  

 

 
8. attēls. Eksportēšanas opcijā var izvēlēties kurus datus no Notarum Explicatio eksportēt. Šeit 
iespējams arī izvēlēties vai datus sagrupēt pēc saimniecībām vai pēc apdzīvotajām vietām. 
Var ietvert arī komentārus/atsauces kas pievienotas veicot datu reģistrāciju, kā arī apdzīvoto 
vietu koordinātes. Atsevišķa tematiskā objekta koordinātes pašreizējā GEORG versijā nevar 
tikt eksportētas.  
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9. attēls. Izvēloties eksportēšanas opciju, tiek parādīts dialoga logs un informācija tiek 
saglabāta uz datora kā Excel fails.  
  

 
10. attēls. Piemērs eksportēšanai no GEORG uz Excel failu. 
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11. attēls. Excel failā informāciju var apstrādāt vairākos veidos. Šajā piemērā ir eksportētas 
visu Upplandes novada apdzīvoto vietu tīrumu platības un sašķirotas pēc lieluma. Tīrumu 
platības ir attiecīgās apdzīvotās vietas visu saimniecību tīrumu platību summa. 
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12. attēls. Teksta meklēšanas piemērs meklējot pēc humble, t.i. humle (apiņi) 
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13. attēls. Šeit parādīts kā veicot meklēšanu uz apiņiem rezultāti var tikt parādīti Google Maps 
karē. To var izdarīt uzklikšķinot uz saites ”visa söksvar på karta” (rādīt rezultātus kartē), kura 
parādās kad meklēšana ir pabeigta. Tās apdzīvotās vietas, kuru kartēs ir pieminēti apiņi 
(humle) ir iezīmētas ar sarkaniem punktiem. Eksportēt koordinātes no Google kartes 
pašreizējā GEORG versijā nav iespējams. 

  
14. attēls. Viens no veidiem kā pietuvināt attēlu ir turēt nospiestu SHIFT taustiņu un ar peli 
iezīmēt pietuvināmo zonu. 
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15. attēls. Uz koordinātēm var uzklikšķināt kad attēls ir pietuvināts; lapā Akter (dokumenti) ir 
atrodama saite uz kartes dokumentu. 

 

 
16. attēls. Karte un teksts atveras jaunā logā.   
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