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Användarmanual till den digitala källutgåvan av de äldre geometriska
kartorna och databasen GEORG
Äldre geometriska kartor, 1630-1655
http://www.riksarkivet.se/geometriska

Databasen GEORG innehåller:
1/Transkribering av karttext; Notarum Explicatio (d.v.s. hänvisningarna till kartans nummer
och littera samt textbeskrivning) och all övrig text i kartbilden är transkriberad.
2/Registrering av kvantitativa uppgifter i Notarum Explicatio; åkerstorlek, ängsavkastning,
byamål, jordvärdering (jordetal) och antal humlestänger.
3/Registrering av kvalitativa uppgifter i Notarum Explicatio samt uppgifter som redovisas i
kartbilden; tillgång till utmarksresurser, tillgång till fiske, antal kvarnar, antal humle- trädoch kålgårdar.
4/Koordinatsättning av bebyggelseenheter (byar och motsvarande). Detta görs med hjälp av
ett GIS (Geografisk informationssystem). Bebyggelseläget på den äldre geometriska kartan
har identifierats mot dagens moderna topografiska och ekonomiska karta. På så vis har varje
bebyggelseenhet fått ett koordinatpar (x-y) i ett koordinatsystem (RT90 och WGS84).
Koordinaten är placerad centralt i förhållande till bebyggelsen och representerar det
ägoområde (inägomark och utmark) som tillhör bebyggelseenheten.
5/Koordinatsättning av tematiska kartobjekt. Ett 20-tal klasser förekommer: gård (hemman),
torp och övriga bebyggelser samt ödegård, kyrka, klockstapel, väder- och vattenkvarn,
humlegård, trädgård, kålgård, fasta fisken, industri, damm, dämme, bro, råmärke,
fornlämning och övriga objekt. Denna GIS-registrering görs med samma metod som för
bebyggelsenheter, med skillnaden att varje koordinatpar är ett fysiskt objekt.

Att använda och söka i GEORG
Databasen har flera sökingångar:
VISA KARTSAMLINGARNA
En digital faksimil över samtliga kartsamlingar. Varje kartsamling kan bläddras sida för sida,
från pärmomslag och register via kartbilderna till baksida med den transkriberade texten till
vänster och den digitala kartbilden till höger.
REGISTERSÖK OCH EXPORTERA
Alla bebyggelseenheter, byar och motsvarande, som har en geometrisk karta 1630-1655 finns
i ett register i alfabetisk ordning. Sökningen kan begränsas till socken, härad och landskap
eller eget sökord. Den topografiska indelningen (socknar m.m.) avser 1600-talets indelning,
och följer de geometriska jordeböckernas register.
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Efter sökning är det möjligt att exportera sökresultatet som Excel-fil. Vid en exportering kan
flera kvantitativa och kvalitativa uppgifter adderas, t.ex. åkerstorlek och ängsavkastning.
Maximalt 2500 bebyggelseenheter med valfria tillhörande uppgifter kan exporteras åt gången.
Vill man exportera flera enheter kan man avgränsa sökningen, t.ex. genom att exportera ett
landskap i taget.
KARTSÖK
Alla koordinatsatta bebyggelseenheter och kartobjekt visas i Google Maps. Genom att trycka
ner SHIFT-tangenten, alternativt skrolla med musen, går det att zooma i Googlekartan. Det
går också att använda Googles zoomverktyg som finns uppe till vänster i kartbilden. Längst
till höger finns en legend som visar vilka kartobjekten är. Alla objekt går att släcka och tända
efter eget önskemål.
Kartobjekten på Googlekartan visas i två lägen. På den första översiktliga nivån visas alla
koordinater som statiska punktobjekt. För den andra detaljerade nivån, som nås genom att
zooma flera steg i kartbilden, visas som mest 100 dynamiska klickbara objekt. Dynamiska
objekt visas med större ikoner i Googlekartan än de statiska. Dessutom visas namnet på
bebyggelseenheterna så som de förekommer i registret.
Genom att klicka på ett dynamiskt objekt visas en dialogruta med två flikar; första fliken ger
grundinformation om namn, socken, härad och landskap (samma uppgifter som i registret)
med koordinatens värde och precision. Varje koordinat är kvalitetsbestämd med en 3-gradig
skala; hög (upp till 50 m. när) medel (upp till 200 m.) låg (inom kilometerruta). Den andra
fliken listar vilka kartakter som finns över den aktuella koordinaten/enheten. Klicka på en
kartakt för att öppna kartan och aktuell kartsamling i ett nytt fönster.
SÖK I KARTANS ORIGINALTEXT OCH VISA PÅ KARTA
All text i kartorna är indexerad och sökbar genom fritextsökning. Observera att sökning görs i
originaltexten och att den transkriberade texten följer lantmätarnas stavning. Språkbruket i
kartorna är inte normaliserat, samma ord förekommer med olika stavningar, t.ex. kan
(åker)gärde stavas gärde, gierde, giärde, gerde.
För att underlätta sökningen går det att använda så kallade jokertecken '*' och '?'. Stjärna eller
asterisk '*' ersätter en eller flera bokstäver i början eller i slutet av ett ord. Frågetecken '?'
ersätter enstaka bokstäver på en given plats i ett ord, t.ex. ger ha?el träff för både haßel och
hasel, medan *hage ger träff på olika stavningar med –hage som slutled, t.ex. kohage,
slåtterhage, kalvhage. Vid sökning kan ett eller flera sökord användas samtidigt. Det går
också utesluta vissa ord genom att ange ett '-' (minustecken) framför ett sökord. Ett exempel
är när man söker efter trädslaget ek men vill utesluta bebyggelsenamnet Ekeby. Sökorden
skulle då kunna vara ek* eek* -ekeby -eekeby.
Andra exempel på fritextsökningar kan gälla ortnamn (t.ex. Häästa, Brooby) eller objekt (t.ex.
quarn, humblegård), värdeomdömen för åker och äng (t.ex. hårdwaldh, leerjord) eller andra
företeelser (t.ex. fiske, mulebete).
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När flera sökord används i samma sökning visar söksvaret en träfflista med kartakter där
något av sökorden finns med. Vill man istället att träfflistan endast ska visa de kartakter som
innehåller samtliga valda sökord så finns ett sådant alternativ att kryssa för under sökrutan
(välj ’Alla ord’). Ett exempel är sökning på svedje som kan omtalas som svedjeskog och som
fälleskog. Sökorden swedie* svedie* ger cirka 500 träffar (kartakter) medan fälles* ger ett
tiotal träffar. Båda uttrycken svejde och fälle kunde påträffas på 1 kartakt (E1:58-59) med
sökvalet ’Alla ord’.
I utgångsläget sker en sökning i alla kartakter. Det går också att avgränsa sökningen till en
särskild kartsamling, ett landskap eller en lantmätare.
För att underlätta val av sökord utesluter fritextsökningen hakparenteser '[]' och parenteser '()'
, som förekommer i den transkriberade originaltexten. Exempelvis ger en sökning på 'uthsäde'
också träff på 'u[ths]äde'. Sökningen är inte heller skiftlägeskänslig. En sökning på 'engh'
(äng) ger träff på 'Engh' osv.
Tyskt ß (dubbelt s) skrivs med svenskt tangentbord ALT+0223.
Träfflistan som visas ger länkar till kartakten och aktuell kartsamling. När du öppnat en akt
visas träffarna med gulmarkerad färg i den transkriberade texten. Du kan också använda dig
av din webbläsares sökfunktion för att söka vidare inom kartakten. I flera webbläsare
aktiveras sökfunktionen när man trycker ned Ctrl-F.
VISA FRITEXTSÖKNING PÅ KARTA
Efter genomförd fritextsökning ges en länk till att visa alla söksvar på karta (Google Maps).
Koordinaterna för de bebyggelseenheter och kartakter som sökningen givit träff på visas med
röd markering på Googlekartan.
Observera att en fritextsökning på t.ex. humle (humble) letar upp alla kartakter och deras
bebyggelseenheter där ordet förekommer utan hänsyn till om sammanhanget är humle finns
eller humle saknas.
SÖK ORT- OCH PERSONNAMN
Institutet för språk och folkminnen i Uppsala (SOFI) har excerperat bebyggelsenamn,
naturnamn, ägonamn och personnamn. Namnregistret, som berör alla sådana namn i kartorna,
är under uppbyggnad och blir färdigt under 2013.

Rapportera fel
Materialets omfattning och detaljrikedom gör att felaktigheter kan förekomma såväl i
transkriberad text, kvantitativa data och placering av tematiska objekt eller
bebyggelseenheter. Det är därför värdefullt att användare som upptäcker fel rapportera dessa
via formuläret på databasens hemsida eller direkt till Riksarkivets kartenhet (Marieberg,
Stockholm); mats.hoglund@riksarkivet.se.
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Att hänvisa till GEORG
Referera till hemsidans adress: www.riksarkivet.se/geometriska
Hänvisa på följande sätt till uppgifter om en viss karta i databasen:
GEORG kartsamling:aktnummer, t.ex. GEORG A2:54-55 och GEORG Sockenpärmar:22
Hänvisas till exporterad kvantitativ och/eller kvalitativa data från registret med GEORG följt
av dagens datum, t.ex. GEORG 2012-10-02

Tekniska förutsättningar för kartbilder
Kartbilderna visas i högupplöst DJVU-format och en fil är 2-4 mb. stor. Det betyder att den
digitala publikationen är jämförbar i kvalité med de högupplösta originalfilerna (TIF-format).
För att DJVU ska fungera direkt i webbläsaren behöver en applikation (plugin) installeras på
den egna datorn. Med DJVU i webbläsaren är det t.ex. möjligt att zooma i kartbilderna och att
spara ner kartbilderna till den egna datorn. Detta program tillhandahålls fritt av
www.caminova.net.

Egen användning av kartbilderna och databasen
Kartbilderna och databasens uppgifter kan sparas ner på den egna datorn för egen användning
enligt principen om open access som syftar till att vetenskaliga publikationer ska vara fritt
tillgängliga på internet (mer information om open access finns bl.a. på Kungl. bibliotekets
hemsida: www.kb.se/openaccess). Samtliga digitala kartbilder tillhör däremot Riksarkivet och
bilderna får inte publiceras utan Riksarkivets tillstånd.

Registreringsprinciper för GEORG
Registreringsprinciperna följer så långt som möjligt lantmätarnas rutiner och praxis.
Kvantitativa uppgifter om åker, äng, jordvärdering, byamål och humlestänger: Kvantitativa
uppgifter registreras dels som en totalsiffra per gård (hemman) och dels som en totalsiffra per
bebyggelseenhet. Storleksuppgifter lantmätarna anger för enskilda gärden registreras inte för
sig. Sådan åker och äng som kallas utjord och fjäll (alt. urfjäll, hump, but eller liknande)
redovisas till den bebyggelseenhet där jorden fysisk är belägen och inte till den bebyggelse
som anges som ägare (som kan vara en gård i en annan by).
Några gånger är kartans uppgifter ofullständiga. Lantmätaren kan ha glömt att ange en siffra
eller orginalkartan kan vara skadad eller oläslig. I sådana fall registreras ingen uppgift i
GEORG, men en kommentar lämnas. Ibland framgår de enskilda gårdarnas storlek indirekt,
t.ex. genom lantmätarens egna summeringar eller av kommentarer som avslöjar de enskilda
gårdarnas storlek, t.ex. att en gård är lika stor som en annan. I sådana fall registreras en
kvantitativ uppgift i GEORG.
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Även måttenheterna i GEORG följer originalkällan. Under 1600-talet anges åkerareal
vanligen i tunnland (14 000 kvadratalnar) och ängsavkastningen (skörd) i antal (sommar)lass
hö. I några fall noteras kappland och dessa har i GEORG räknats om till tunnland (1 kappland
= 1/32 tunnland).
Jordvärdering gäller uteslutande marklandet som förekommer i Svealandskapen (1 markland
= 8 öresland = 24 örtugland = 192 penningland). I GEORG registreras jordetalen så noggrant
som möjligt, i marklandets minsta fraktion penningland. När jordetalen exporteras till Excel i
GEORG görs en automatisk omräkning från penningland till öresland. Byamål anger
lantmätarna i alnar eller stänger och registreras därefter.
Markslag: Storleken på åker och äng registreras utan hänsyn till jordmån eller andra
kvalitativa eller funktionella uttalanden som lantmätarna ger. Förekomst av sådana
värdeomdömmen, t.ex. lerjord, sankäng, vret, horva, ödejord m.m. kan däremot fritextsökas.

Om Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna
Genom projektet ”Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna” 2004–2010 blev de
inbundna kartsamlingarna 1630–1655, som har kommit att kallas äldre geometriska
jordeböcker, inskannade tillsammans med ca 2 000 lösa kartakter från samma tid.
Databasen GEORG (GEOmetRiska-Gustav) är en digital källutgåva av kartorna som
utarbetats inom projektet. Därtill finns en arkivbeständig papperskopia av samtliga kartor i
originalskala som kan beställas fram i Riksarkivets lokaler i Marieberg, Stockholm.
Totalt rör det sig om ca 10 000 kartor som på ett systematisk och enhetligt sätt redovisar
jordbrukslandskapet och omkring 12 0000 bebyggelseenheter omkring 1640 (1630–1655).
Två hundra år före den agrara revolutionen och de stora jordskiftena framträder det svenska
agrarlandskapet i detalj; den rumsliga organisationen, bebyggelsen och de ekonomiska
resurserna. Kartorna är världsunika då inget annat land har en motsvarande samling kartor
från denna tid och av denna omfattning.
Projektet har finansierats av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond och
resultatet har överlämnats till Riksarkivet och är fritt tillgängligt på Riksarkivets hemsida. För
publicering på internet och dess applikation har stöd erhållits från Vetenskapsrådet genom
projektet ”Historiskt GIS och databas på Internet”.
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FIGURER

Fig 1. Startsida www.riksarkivet.se/geometriska

Fig 2. Visa Kartsamlingar
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Fig 3. Lista över kartsamlingar

Fig 4. Lista över kartsamlingar; klicka på länken ”visa kartsamling”.

Fig 5. Sök i register och exportera till Excel
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Fig 6. I registret, klicka på en bebyggelseenhet för att visa akten med länk till aktuell
kartsamling
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Fig 7. Genom att söka i registret ges möjligheten att ”exportera till Excel-fil”

Fig 8. Via Exportfunktionen går det att välja vilka uppgifter från Notarum Explicatio som ska
exporteras. Här finns också valet att gruppera informationen per hemma/gård eller per
bebyggelseenhet. Det går också inkludera kommentarer/referenser som tillkommit under
registreringsarbetet samt bebyggelseenheternas koordinater. Koordinaterna för de tematiska
objekten kan inte exporteras i nuvarande version av GEORG.
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Fig 9. När man väljer att exportera visas en dialogruta och informationen sparas som en
Excel-fil på den egna datorn.

Fig 10. Exempel på export från GEORG till Excel-fil
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Fig 11. I Excel kan informationen behandlas på flera olika sätt. I exemplet har åkerstorleken
för alla bebyggelseenheter i Uppland exporterats och sorterats i storleksordning. Åkerstorlek
per bebyggelseenhet är en aggregering av alla de enskilda hemmanens åkerstorlek. Därutöver
räknas också sådan åker som kan vara ospecificerad inom en bebyggelseenhet.
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Fig 12. Exempel på fritextsökning humble, dvs humle.
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Fig 13. Exempel på hur sökningen efter humle kan visas som en spridningsbild i Google
Maps. För att komma hit, klicka på länken ”visa söksvar på karta” som visas efter genomförd
fritextsökning. De bebyggelseenheter som har en karta där humle omtalas är markerad med
röda symboler. I nuvarande version av GEORG går det inte att exportera koordinaterna från
Googlekartan.

Fig 14. Ett sätt att zooma i kartbilden är att hålla nere SHIFT-tangenten och skapa en
markeringsram med musen.
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Fig 15. I inzoomat läge blir koordinaterna klickbara; under fliken ”Akter” finns en länk till
kartan.

Fig 16. Kartan och texten öppnas i nytt fönster.
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