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ABSTRACT 
 

Sweden has a long tradition as a mapmaking nation. Tens of thousands of historical maps, 
dating from the sixteenth century and onwards are still preserved in archives today, providing 
a rich resource for studies of city growth and changes in the landscape through time. For more 
than ten years an effort has been made by public authorities to transfer this material from 
paper onto digital media. Due to modern technology, as for example Geographical 
Information Systems (GIS), researchers have been given improved possibilities to study and 
analyze this material. This study uses a qualitative approach, based on both literature studies 
as well as map studies. It focuses on the usage of historical maps as well as the problems and 
possibilities they provide, both generally in their original form and more specifically in their 
digital form. As an example on how to use historical maps in the analysis of a specific area, 
four maps of the town of Kalmar have been processed in GIS software to obtain an overall 
view of the geographical changes the town centre has undergone during a historical period 
from around 1650 up to 1936. The conducted study has shown that although the accuracy of 
historical maps is not up to par with modern ones, they provide a useful base in the studies of 
town development. If the map studies are supported by examinations of historical literature a 
very good overview of either a long term development or a more detailed understanding of a 
shorter time period is obtainable. This study provides an introduction to the usage of historical 
maps in modern landscape studies and an example on what they can be used for. 

 

 

 

Keywords: Kalmar, Kvarnholmen, GIS, Historiska kartor, Kartors 
representation. 



 
 
 
 
 
 
 
Författaren till denna uppsats skulle vilja rikta ett stort tack till Ola Skogler på Kalmar 
kommun för vänligt bistånd med digitalt kartmaterial, samt Birgit Körge, Erik Haglund och 
Nicholas Nilsson på Kalmar läns museum för att ni hjälpte mig med att gå igenom de 
historiska kartor som finns i museets arkiv och även gav mig uppslag till andra källor. Utan er 
hjälp hade denna uppsats ej blivit skriven. Tack så mycket! Jag skulle även vilja framföra mitt 
tack till dem som tagit sig tid att korrekturläsa uppsatsen och uppmärksammat mig på ett antal 
stavfel och svårförståeliga formuleringar som jag kanske ej skulle ha upptäckt på egen hand. 
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Inledning 

I årtusenden har människan försökt att avbilda världen omkring sig på olika sätt, bland annat 

genom kartor. De äldsta bevarade kartorna är enligt våra mått mätt primitiva och schematiska 

men så småningom kom människan att tillämpa en kartografi präglad av allt större 

vetenskaplighet och överensstämmelse med verkligheten. De äldsta bevarade svenska 

kartorna härrör från 1500-talet och från och med påföljande århundrade finns ett mycket rikt 

bevarat kartmaterial att tillgå, vilket idag ger oss mycket goda forskningsmöjligheter.  

 

Historiskt kartmaterial efterfrågas av allt fler och används på vitt skilda håll inom 

kulturmiljövården och forskningen; de största användarna av detta material idag är 

länsstyrelser, länsmuseum och arkeologiska undersökningsinstanser. Även inom åtskilliga 

forskningsområden på högskole- och universitetsnivå, exempelvis geografi och arkeologi, har 

historiska kartor sedan länge utgjort ett viktigt källmaterial, vilket även bidragit till att sprida 

kunskap om användandet inom kulturmiljövården (Riksantikvarieämbetet 1999, s.5-9). 

Genom kartstudier kan förståelse för olika skeenden i vår historia skapas, det kan röra sig om 

att sätta sig in i en specifik regions utveckling, förklara äldre byggnaders funktion samt även 

kartlägga vilka principer som härskade inom området fysisk planering under en viss tid 

(Sjöström 1985, s.14-20). Historiska kartor har även en viktig roll för att i olika sammanhang 

ge bakgrundsinformation och kunskapsunderlag vid exempelvis olika planprocesser, 

inventeringar och arkeologiska undersökningar. Vidare är även förmedling och uppbyggnad 

av kunskap inom området av stor vikt (Frisk 2000, s.33, Riksantikvarieämbetet 1999, s.5).  

 

För att kunna bedriva dessa studier av historiska kartor krävs en viss insikt i såväl 

kartografiämnet i stort som för sammanhanget i vilket de historiska kartorna tillkom och vad 

de hade för syfte. Det kan till exempel vara intressant att veta om den karta man har framför 

sig är en uppmätning av verkligheten eller ett förslag till kommande byggnationer som i högre 

eller mindre grad kom att genomföras, vilket kan utrönas genom att studera en nyare karta.  

 

Sedan slutet av 1990-talet håller bland andra Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriet på med 

arbetet att digitalisera vårt historiska kartmaterial vilket tillsammans med modern teknik i 

form av persondatorer och GIS-programvara (Geografiska informationssystem) medfört att 

historiska kartstudier och analyser underlättats betydligt. Såväl Black (1997) som Frisk (2000) 

och Riksantikvarieämbetet (1999) lyfter fram potentialen som ligger i användandet av 

digitaliserade historiska kartor. Datortekniken ger åtskilliga fördelar vad gäller möjligheter till 
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analys, reproduktion, spridning och bearbetning men också nackdelar som till exempel risken 

att förvränga kartan på ett sätt som medför att felaktigheter uppkommer och förmedlas.  

 

För att belysa kartstudiers förutsättningar och tillämpningsmöjligheter kan det vara lämpligt 

att lyfta fram ett exempel. Kalmar är här ett bra val eftersom staden är speciell på flera sätt, 

den äldsta bevarade stadskartan i Sverige härrör nämligen från Kalmar år 1585 och flytten av 

staden under 1600-talets mitt är dessutom rikt dokumenterad i form av kartor. Sedan länge har 

staden haft ett strategiskt läge vid Kalmar sund, både som handelsplats och som stödjepunkt 

mot den historiska danska gränsen. Under långa perioder har Kalmar dessutom varit en av 

rikets bäst befästa städer. Försvarstänkandet och befästningarna har satt sin prägel på stadens 

utseende, ända sedan den första kastalen uppfördes på Slottsholmen till den nya 

stadsetableringen på Kvarnholmen. Åtskilliga strider har rasat i och kring Kalmar, vilket 

nödvändiggjort olika förändringar och förbättringar av stadens och befästningarnas 

utformning. Detta ger åtskilliga uppslag till ett studium av historiska kartor för att skapa en 

förståelse av historiens gång och olika former av förändringar som ägt rum. Genom dessa 

studier kan vi skapa oss en förståelse för varför staden ser ut som den gör idag men också 

bättre förstå stora delar av dess historia och sätta in äldre bevarade byggnader i ett 

sammanhang. Denna studies värde inskränker sig dock ej bara till fallet Kalmar utan samma 

tillvägagångssätt kan användas på i stort sett vilken svensk eller europeisk stad som så önskas, 

dock med förutsättningen att ett historiskt kartmaterial finns bevarat.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka möjligheter och begränsningar med hur historiska 

kartor kan användas i GIS för att beskriva en stads förändring.  

  

Frågeställningar 

Med Kvarnholmen i Kalmar mellan cirka år 1650 och 1936 som exempel besvarar studien 
följande frågor; 
 

• Hur kan historiska kartor behandlas i digital form? 

• Vilka möjligheter och svårigheter medför GIS-användning för historiska kartors 

åskådliggörande? 
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Metod  

Föreliggande arbete är en kvalitativ studie utav litteratur och kartor. En kvalitativ 

litteraturstudie innebär att källorna gås igenom, varefter det innehåll som är relevant för 

studien kategoriseras och registreras. Under arbetets gång sker också ett urval av ny relevant 

litteratur. Analysen och insamlingen av data sker således delvis parallellt (Grønmo 2006, 

s.188). Studien skulle kunna sägas vara hermeneutiskt genomförd, då fokus riktas mycket mot 

tolkningar, egen förförståelse och aktörernas (det vill säga kartskaparnas) intentioner 

(Grønmo 2006, s.369). 

 

Studien har genomförts med hjälp av studier av lokalhistorisk och bebyggelsehistorisk 

litteratur, kartstudier och behandling av kartor i GIS. Ett flertal exkursioner har dessutom 

gjorts för att identifiera referenspunkter och för att kunna visualisera platsens historia och 

bättre sätta in det karterade i ett rumsligt sammanhang. 

 

Anledningen att Kalmar valts som exempel är dels ett personligt intresse för den stad där jag 

är född och uppväxt samt dels att staden är ett gott exempel på företeelser i svensk och 

europeisk historia. Det finns ett antal anledningar till att Kalmar kan vara av intresse för 

studier i kartografisk stadshistoria; staden är ett exempel på de flyttningar av städer som 

genomfördes på åtskilliga ställen i Sverige och Norden under 1600-talet, det existerar ett 

gediget kartmaterial över staden och den är ett bra exempel på barockens stadsplaneideal som 

började göra sig gällande under denna tid. Dessutom är stadskärnan idag i stort sett densamma 

som den var under 1600-talets andra hälft, jag tänker här mest på kvartersindelning och 

gatunät men även på det faktum att flera byggnader från dess äldsta tid ännu står kvar.  

 

Källor och material 

Ett mycket rikt kartmaterial finns bevarat från Sveriges ärorika förflutna, det rör sig om kartor 

från olika tider, upprättade med vitt skilda syften. Jag har i denna uppsats valt att begränsa 

mig till historiska kartor över städer. För att inte göra arbetet för omfattande har jag dessutom 

valt att fokusera på en stad och dess stadskärna, nämligen Kalmar och Kvarnholmen. 

Omgivande områden som ingår i kartorna har därför ej redovisats. Studien har sitt 

huvudsakliga fokus riktat mot bebyggelsens utsträckning och för överskådlighetens skull har 

även huvuddragen i befästningarna, strandlinjerna och även i möjligaste mån vägnätet 

redovisats. Den digitala kartbearbetningen har utgått ifrån fyra historiska kartor och en 

modern referenskarta (se nästa sida samt bilaga 1). I bearbetningen har jag utgått ifrån den 
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minsta gemensamma nämnaren, alltså exempelvis då vissa kartor redovisar bebyggelse och 

andra visar enskilda byggnaders detaljer har jag genomgående i studien redovisat bebyggda 

områden i stort. 

 

Studien genomfördes utifrån ett kartmaterial som spänner mellan 1651 och 1936. Stegen 

mellan kartorna har valts utifrån min önskan att över tid belysa Kvarnholmens utveckling, 

därför har långa steg på cirka 80-100 år valts för att ge ögonblicksbilder av hur Kalmars 

stadskärna tett sig under olika epoker och därmed belysa de stora dragen i dess utveckling. 

Kartvalet har gjorts utifrån den litteratur jag haft tillgång till vad gäller 1600- och 1700-tal 

samt för senare tid utifrån det digitala kartmaterial som tillhandahållits av Ola Skogler, 

mätningsingenjör vid stadsingenjörsavdelningen på Kalmar kommun.    

 

De faktorer som spelat in i valet av de i studien ingående kartorna utgörs för det första av vad 

de visar, alltså Kvarnholmen i dess fulla omfattning och dess bebyggelse, vägar och liknande. 

För det andra har enbart kartor med hög tillförlitlighet använts, det vill säga avmätta kartor 

(alternativt plankartor/relationskartor som parallellt med förslag för framtida förändringar 

visar det som fanns på platsen vid kartans upprättande) för att kunna uppnå en så god 

överblick över utseendet på platsen vid den aktuella tidpunkten som möjligt. Detta har 

medfört att exempelvis skisser, partiella avbildningar och rena befästningskartor utelämnats. 

För det tredje har kartor med så god upplösning som möjligt valts för att förbättra de praktiska 

bearbetningsmöjligheterna, detta har medfört att några lågupplösta källor sållats bort. Vidare 

har jag valt bort kartor som saknar datering. 

 

De kartor som ingår i studien är följande: 

1. Plan för nya staden, approberad av drottning Kristina, 1651 – en projektkarta med 
ursprungliga strandlinjer, viss befintlig bebyggelse och gamla stadens befästningsverk. 

2. PLAN utvisande med de illuminerade Linier de Fästningsvärk som, enligt 1724 Års 
FästningsCommissionsDessein nuförtiden anlagde äro, hvarutinnan ock med de gula 
oilluminerade Linier betecknas de värk, som ifölje af föregående Nya Plan, ännu 
synes nödvändige att anläggas och upföras. – en projekt/regleringskarta från 1752 
över Kvarnholmen med omgivning. 

3. KARTA öfver STADEN Kalmar med dertill lydande EGOR på föranstaltande af 
Committéen till undersökning af grunderna för Städernas beskattning, efter 
vederbörligt förordnande upprättad af Gustaf Liunggren År 1854 – en 
avmätningskarta över Kalmar med omnejd samt infälld förstoring av Kvarnholmen. 

4. Karta över Kalmar stad upprättad år 1936 av Eiler T. Schiöler, stadsingenjör – en 
avmätningskarta över hela det dåtida Kalmar 
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Referenskartan har utgjorts av en tätortskarta över Kalmar från 2009 nedladdad från digitala 

kartbiblioteket i skalan 1:10 000 med upplösningen 1 meter per pixel i koordinatsystemet 

SWEREF99. Som handledning till handhavandet vid bearbetningen av de historiska kartorna 

har Riksantikvarieämbetets manual använts (Frisk 2002).  

 

De två första kartorna är av författaren till denna uppsats inskannade svartvita kopior av 

original från Krigsarkivet varav åtminstone nummer 2 är i färg. Förlagorna är alltså 

sekundärkällor. Nummer 3 och 4 är inskannade ifrån originalkartorna och har i digital form 

tillhandahållits av Ola Skogler på Kalmar kommun. Kartor från digitala kartbiblioteket torde 

vara de mest detaljerade digitala kartorna som är tillgängliga för allmänheten.  

 

Beträffande mjukvaruanvändning i avsnittet om digital bearbetning av kartografisk data så har 

jag använt mig av några av de programvaror som Riksantikvarieämbetet beskriver 

handhavandet utav, det vill säga ESRI ArcGIS samt Adobe Photoshop. Jag har dock i 

möjligaste mån valt att fokusera på grundprinciperna och inte de specifika programmens 

funktioner eftersom de förstnämnda sannolikt består medan mjukvaruutvecklingen sker 

snabbt och den programvara som beskrivs i materialet redan om några år kan vara förlegad. 

Betänkas skall också att det finns åtskilliga andra program på marknaden samt även 

gratisprogram som kan användas till många av de funktioner som beskrivs. 

 

En svaghet med litteraturen är att en stor del av i denna studie använda källor, exempelvis 

Frisk (2000, 2002), Jansson & Lundström (2008) och Sporrong (1984), har ett fokus riktat 

mot det agrara landskapet, ägofördelning och markanvändning. Därmed är blott somliga 

brottstycken ur dem allmängiltiga inom det historiskt kartografiska området och tillämpbara 

på det som här studeras, alltså stadsutveckling. Några källor som väger upp detta är dock 

Améen (1984) och Ahlberg (1998), båda direkt riktade mot studiet av stadskartor. 

 

Vissa källor förekommer i andra källors referenslistor, exempelvis hänvisar Frisk (2000) till 

Tollin (1991), vilken i sin tur hänvisar till Sporrong. Ahlberg (1998) använder såväl Améen 

som Sporrong som referenser. Jansson & Lundström (2005) hänvisar bland annat till Ahlberg, 

Monmonier och Tollin. För att nämna något om i studien refererade författare kan följande 

lyftas fram: Ulf Sporrong är professor emeritus inom kulturgeografi vid Stockholms 

universitet, Nils Ahlberg är filosofie doktor inom Landskapsplanering vid Statens 

Lantbruksuniversitet, Lennart Améen var docent i Kulturgeografi i Lund. Mark Monmonier är 
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”Distinguished Professor” i geografi vid Syracuse University i New York, USA och Jeremy 

Black är professor i historia vid University of Exeter, England. Riksantikvarieämbetet är den 

statliga myndighet i Sverige som har ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. 

 

Tillvägagångssätt vid digitalisering av historiska kartor 

För att en historisk karta skall vara användbar i GIS så krävs en bearbetning som utgörs av 

fyra huvudsteg; inläsning, rektifiering, geokodning och vektorisering. Det första steget kan 

göras på olika sätt. Originalkartan kan läsas in med en flatbäddsskanner direkt, vilket var den 

metod som användes då Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriet med flera började 

experimentera med digitalisering av historiska kartor under mitten av 1990-talet. En stor 

nackdel med denna metod var att den medförde mycket slitage på originalkartorna varför den 

övergavs till förmån för metoden att istället avfotografera kartan, antingen i en eller flera 

bilder beroende på kartans storlek. Diapositivet eller mikrofilmen som skapats scannas 

därefter, vilket utmynnar i en eller flera digitala rasterbildsfiler. Ett format som är vanligt idag 

är Tiff (Riksantikvarieämbetet 2000, s.10-11), med dess icke-förstörande komprimering, det 

vill säga att ingen originaldata går förlorad i filkonverteringen (Hall m.fl. 2003, s.140).  

 

Nästa steg i behandlingen av materialet är rektifiering och geokodning. Rektifiering innebär 

en geometrisk anpassning av den historiska kartan för att göra den jämförbar med en modern 

karta. Anledningarna till att detta är nödvändigt är att väderstrecksangivelser och skalor på de 

historiska kartorna ofta ej är helt korrekta. Det förekommer även osystematiska avvikelser till 

följd av brister i den mätningsteknik som användes när kartan skapades alternativt som ett 

resultat av de prioriteringar som gjordes (Riksantikvarieämbetet 2000, s.11). 

 

Rektifieringen utförs genom att kartorna antingen läggs över eller vid sidan om varandra, i det 

här fallet i ett bildbehandlings- eller GIS-program, varefter den historiska kartan skalanpassas 

och roteras för att passa med referenskartan. Riksantikvarieämbetet (2000) poängterar vikten 

av att i huvudsak se till helheten och gemensamma former i kartorna framför att försöka knyta 

enskilda kartobjekt mot varandra. För att åstadkomma en så bra karta som möjligt är det också 

lämpligt att försöka hitta hållpunkter som ligger relativt långt ifrån varandra. Då detta är gjort 

utförs själva rektifieringen, vilket innebär att de delar som ligger fel flyttas med de funktioner 

som finns i den använda programvaran. Efter rektifieringen återstår geokodning vilket innebär 

att kartan erhåller koordinater, vilket utförs i exempelvis ett GIS-program eller annat för 

ändamålet avsett program (Riksantikvarieämbetet 2000, s.12, Frisk 2002, s.28-30).  
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Det som skapats i föregående steg är en så kallad rasterbild, vilken består av rasterdata, ett 

rutnät med regelbundna indelningar, alltså pixlar (Hall m.fl. 2003, s.139-140). Rasterbilden är 

dock blott en avbild av originalet och kräver (bildskärms)vektorisering för att den skall bli 

lämplig för analys i GIS. Ytor, punkter och linjer i rasterkartan ritas av och omvandlas därvid 

till vektorer (digitala objekt), vilka förses med information i attributtabeller. I dessa läggs 

relevanta data in, såsom ägorättslig indelning och anläggningstyp (Riksantikvarieämbetet 

2000, s.14-15). Vad vi nu åstadkommit är alltså en bild behäftad med vektordata där varje 

enskild pixel inte längre är av så stort intresse som i rasterbilden, utan istället är rumslig data 

(koordinater för punkter med mera) och attributdata (till exempel färg och form men även 

platsnamn och annan geografisk eller statistisk data) uppdelade var för sig samt försedda med 

information om hur de skall sammankopplas (Hall m.fl. 2003, s.133-134, 138). Det är härmed 

möjligt att påbörja sin analys av kartmaterialet (Riksantikvarieämbetet 2000, s.14). 

 

Kartors studium 

Améen (1984) strukturerar upp ett par grunddrag i studiet av kartor med hjälp av jämförelsen 

mellan en forskare som studerar skrivet källmaterial och en forskare som studerar kartor. Lika 

lite som den förste skriver sin avhandling utifrån allt sitt material, lika lite bör den sistnämnde 

arbeta med hela den kartbild som han har för handen. Snarare är nyckeln till framgång att 

ställa väl valda frågor till materialet. Dessa skall vara väl övertänkta och förberedda och 

framför allt uppställda i förväg. Inte heller är det lämpligt att blott studera en stadsplan (det 

exempel som författaren belyser) utan det är oftast nödvändigt att arbeta jämförande mellan 

flera planer (Améen 1984, s. 46). Just stadsplaner ställer särskilda krav på forskaren och 

dennes förmåga till källkritik. Améen framför skarp kritik mot studier där forskaren visar 

underlåtenhet inom detta område. I extremfallet ”kan informationsvärdet bli noll” i en studie 

som icke tagit ställning till de studerade kartornas verklighetsanknytning. Stadsplaner är 

nämligen behäftade med problematiken att det kan vara svårt att avgöra vad som var befintligt 

vid kartans upprättande och vad som verkligen blev utfört av det som planerats (Améen 1984, 

s. 46). 

 

Ahlberg (1998, s.71) anger målet med kartstudier till att förstå dagens stad och vad som i den 

är spår från en historisk miljö, dels för att se tidsdjupet i stadens struktur och dels att skapa sig 

en uppfattning om de historiska förklaringarna till varför staden ser ut som den gör. Den 

lämpligaste arbetsgången i detta är enligt författaren att utgå ifrån den äldsta tillförlitliga 

kartan som man finner och därifrån följa stadens förändringar framåt i tiden. Detta arbetssätt 
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ger säkrast bedömningar, goda möjligheter att se stadsstrukturers ålder, identifiera viktiga 

brytpunkter i stadshistorien samt att sätta in historiska fragment i en helhet och därmed uppnå 

en förståelse för historiens gång. Arbetsgången i stadshistoriska kartstudier beror dock på vad 

man önskar kartlägga. I det fall som en enskild del av stadsmönstret är studieobjektet så kan 

det vara enklare och lämpligare att utgå ifrån en modern karta och jämföra denna med kartor 

av äldre ursprung (Ahlberg 1998, s.71).  

 

Jansson och Lundström (2008) liknar studiet av kartor med översättning av ett annat språk 

och att analysen av kartor därmed blir en tolkning och en avkodning av innehållet. Denna 

tolkning kan dock enligt författarna försvåras av tidsskillnaden mellan tillfället för kartans 

skapande och tillfället för dess studium (s.9-10). Grundsatsen i arbetet är att från karta till 

karta överföra information för att se vilka skillnader och överensstämmelser de uppvisar 

gentemot varandra och därmed få reda på vilka förändringar som ägt rum. Dessa markeras 

sedan med färgade linjer eller ytor, både det som försvunnit och det som tillkommit. På så sätt 

har man möjligheten att göra synnerligen detaljerade jämförelser av hur tomtgränser och 

gatusträckningar med mera har förändrats. Författaren lyfter fram en stor frihet för den 

kartstuderande att välja hur långa tidsmässiga steg som skall användas mellan olika kartor. 

Stegens längd beror på vad man har för avsikt att undersöka, alltifrån kortare steg då 

förändringarna vid en viss tidpunkt studeras till längre steg vid en genomgång av 

utvecklingen ifrån den äldsta befintliga tillförlitliga kartan, till en modern karta, via i tiden 

mellanliggande kartor (Ahlberg 1998, s.71-72, 79, 82).  

 

Hur många kartor som väljs ut skiljer sig från fall till fall, Ahlberg (1998, s.73) menar dock att 

det är en fördel att ha tillgång till så många kartor som möjligt. Därmed inte sagt att samtliga 

dessa skall detaljstuderas, risken vid en sådan arbetsgång är att materialet blir alltför 

oöverskådligt. Därför är det lämpligt att välja kartor som beskriver större förändringar och 

med någorlunda jämna tidsintervall för att kunna täcka in de viktiga epokerna i 

stadsbyggnadshistorien. Litteraturstudier är viktiga som komplement för att få en så bred bild 

som möjligt. Finns möjlighet kan det även vara önskvärt att jämföra sitt material med resultat 

från byggnadsinventeringar och arkeologiska undersökningar. Avslutningsvis poängterar 

författaren att ”fältbesiktningar på ort och ställe bör alltid göras” (Ahlberg 1998, s.74). 
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Kartors utveckling och deras representation av verkligheten 

Vad är egentligen en karta? Jansson och Lundström (2008) lyfter fram en definition som lyder 

”kartan är en tvådimensionell symboliserad avbildning av verkligheten”. Författarna anger 

också tillägget till definitionen att en karta ”skall vara en plan redovisning av det krökta 

jordklotet, ha en skala och en bestämd projektion” (Jansson & Lundström 2008, s.5).  

 

Vad är då en historisk karta? Frisk (2000, s.14) delar in de svenska historiska kartorna i ett 

antal huvudgrupper, alla med det gemensamt att den sista kronologiska hållpunkten ligger 

kring 1950. Tollin (1991) använder istället begreppet äldre kartor och menar med detta kartor 

som är tillkomna före år 1900. Han betonar dock att sekelskiftet inte är en skarp gräns utan att 

det väsentliga för klassificeringen snarare är kartans värde i kulturmiljöarbetet. Enligt 

författaren kan alltså kartor från efter år 1900 ingå i begreppet medan kartor från slutet av 

1800-talet utan något kulturmiljömässigt värde inte behöver göra det (Tollin 1991, s.11).  

 

Jag använder i denna studie en något tidsmässigt flexibel definition av begreppet historisk 

karta, då jag menar att även kartan från 1936 besitter ett värde för kulturmiljöförståelsen och 

således alltså kan klassas som historisk. Detta antagande styrks även av Ola Skoglers 

synpunkter att alla ”analoga” kartor som tillkommit innan datorn blev det huvudsakliga 

arbetsverktyget i kartframställandet skulle kunna klassas som historiska kartor, alltså kartor 

gjorda så sent som under 1970- och 1980-talen (Skogler, personlig kommunikation 22/12 

2009).  

 

Kartografisk historik 

Människan har i årtusenden skapat kartor, vilkas överensstämmelse med verkligheten 

successivt ökat tack vare förbättrade mätmetoder. Under 1400-talet medförde de stora 

geografiska upptäckterna tillsammans med renässansens intresse för de klassiska 

vetenskaperna ett uppsving för kartografin i Europa som då tillfördes professionella utövare 

(Bratt 1958, s.28). Det första svenska bidraget till den europeiska kartografin härrör från 

Johannes Magnus och Peder Månsson, två landsflyktiga katolska kyrkomän som gav 

geografiska upplysningar till den bayerske kartografen Jacob Ziegler, vilket möjliggjorde att 

han år 1532 kunde publicera en Nordenkarta som var betydligt mer verklighetstrogen än 

tidigare mer schematiska framställningar i sitt verk ”Terræ Sanctæ, qvam Palæstinam 
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nominant, Syriæ, Arabiæ, Ægypti & Schondiæ doctissima description...”1. Olaus Magnus 

”Carta Marina” från 1539 var ännu ett steg framåt med såväl ekonomisk-kartografiska 

symboler som en för tiden gedigen topografisk redovisning (Helmfrid 1990, s.36-37). 

 

Skapandet av kartor och den markering av rikets utbredning som detta innebär, utgör en 

politisk manifestation av nationalstatens makt. Att sätta något på papper medför en legitimitet 

i hävdandet av dess ägande och inlemmar det karterade i den nationella samhörigheten. 

Åtskilliga engelska och franska exempel på detta finns från 1500-talets slut (Monmonier 

1996, s.88-90). Paralleller kan även dragas till Sverige som framväxande stormakt under 

1600-talet och de militära och administrativa krav som denna ställde. Följden blev ett 

genombrott på det kartografiska området med exempelvis Andreas Bureus arbete, skapandet 

av Lantmäteriet 1628 och bildandet av Fortifikationen 1635, vilket medförde en betydande 

produktion av stadskartor från och med 1600-talets mitt. Fortifikationens verksamhet 

inriktades mot rikets försvar medan Lantmäteriet i första hand fokuserade på marken som 

grund för skatteuppbörd (Ahlberg 1998, s.58) även om deras verksamhet delvis skedde 

parallellt och överlappande (Helmfrid 1990, s.40). Bland Lantmäteriets många arbetsuppgifter 

ingick att göra tillförlitliga avbildningar av rikets alla städer (Ahlberg 1998, s.58) samt att i 

görligaste mån positionsbestämma landets orter. Instrumentbrist medförde dock att det dröjde 

till 1700-talet innan ett större antal orter lägesbestämdes med såväl longitud som latitud 

(Helmfrid 1990, s.34). Kartproduktionen kvalitetssäkrades och reglerades kontinuerligt 

genom nya förordningar. Till exempel förfinades kartorna genom en detaljerad 

lantmäteriinstruktion år 1688, vilken medförde förbättrad kvalitet och ökad standardisering av 

de geografiska kartorna, det vill säga de översiktliga småskaliga kartor som avbildade större 

regionala enheter som exempelvis socknar och län (Sporrong 1984, s.8-9). För att förtydliga 

begreppen kring skala visar en storskalig karta (exempelvis i skalan 1:5 000) ett mindre 

område än en småskalig (exempelvis i skalan 1:500 000) som visar ett betydligt större 

område. En storskalig karta innehåller alltså mer information och mindre generaliseringar än 

en småskalig (Hall m.fl. 2003, s.178-179). Vad gäller storskaliga kartor så utarbetades 

åtskilliga avmätningar och planer över olika områden genom århundradena men först 1874 

blev det lag på att varje stad skulle upprätta en stadsplan (Ahlberg, 1998, s.64).  

                                                 
1  Den fulla titeln är enligt LIBRIS: Terræ Sanctæ, qvam Palæstinam nominant, Syriæ, Arabiæ, Ægypti & 
Schondiæ doctissima description, unà cum singulis tabulis earundem regionum topographicis, authore Iacobob 
Zieglero Landuano Bauaro. Holmiæ plane regiæ vrbis calamitosissima clades ab eodem descripta. Terra Sanctæ 
altera descriptio, ivxta ordinem alphabeti, quæ ad Scripturam proxime directa est, utilissima etiam plebeio 
lectori, authore Vuolffgango Vueissenburgio pridem Academiæ Basiliensis Mathematico. Index, totius operis 
locupletissimus, qui in priori æditione desyderabatur. Elenchvs, quo libro & capite Bibliorum, & quoties, singuli 
Palæstinæ loci continentur (libris.se). 
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Sverige kom under 1800-talet att kartläggas metodiskt utifrån en nollmeridian genom 

Stockholms observatorium, bland annat började man använda höjdkurvor till skillnad 

från de stiliserade symboler som tidigare fått gestalta höjder. Trianguleringar började 

göras på 1700-talet och så småningom togs hjälp av elektronisk mätutrustning under 

1900-talets andra hälft vilket ledde fram till RT 90 (Rikets triangulering 1990), ett av de 

förhärskande systemen idag. Dessa steg i kartografins utveckling har bidragit till att öka 

kartornas exakthet och minskat deras avvikelser gentemot verkligheten (Peterson 1990, 

s.48-49). I dagsläget befinner vi oss i en övergångsperiod till SWEREF99, direkt kopplat 

till det globala referenssystemet WGS84 (Hall m.fl., 2003, s.71). 

 

Militär verksamhet har bidragit med åtskilliga tekniska utvecklingar, detta gäller även för 

kartan och dess förfining. Black (1997, s.153-154) belyser detta med exempel från första 

världskriget där planering och samordning mellan olika truppslag gjorde det vitalt med 

ett tillförlitligt kartmaterial. Grundtanken i detta är dock av långt tidigare datum, Ahlberg 

(1998) lyfter fram sambandet mellan stadsbyggnadskonsten och befästningskonsten, 

vilka enligt författaren under 15-1600-talet i stort sett var synonyma begrepp eftersom 

befästningarna kom att påverkas av stadens utformning och vice versa, exempelvis 

anpassningar i kvarterens utformning utifrån försvarsmässiga hänsynstaganden. Att 

upprita korrekta kartor av såväl stad som befästningar var av största vikt för att 

möjliggöra en effektiv disponering av resurser samt att öka möjligheterna till planering 

inom olika områden. Det är också över de städer som ur försvarsmässigt hänseende 

ansågs som viktigast i vårt land som man finner de mest sofistikerade stadsplanerna. Det 

gjordes på dessa platser störst ansträngningar att modernisera såväl bebyggelse som 

gatunät och befästningsanläggningar (Ahlberg 1998, s.28, 58). 

 

Tillförlitlighet 

Rent krasst kan man konstatera att en karta per definition är behäftad med avvikelser eller fel 

jämfört med den verklighet den representerar. Det rör sig dels om projektionsrelaterade 

avvikelser, alltså huruvida kartan är ytriktig eller vinkelriktig alternativt till viss del 

längdriktig och dels om avvikelser och brister uppkomna i skapandet av kartan (Hall m.fl. 

2003, s.45-53, 137, 140-143). Det sistnämna kan röra sig om t.ex. generaliseringsgrad och 

vilket fokus kartan har, det vill säga vad som tas med respektive inte tas med i kartan samt hur 

detaljerad den är. En grundprincip inom kartografin är nämligen att göra ett urval och 
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begränsa informationsmängden till den mängd som är nödvändig för användarens syfte. För 

att öka tydligheten och minska risken för missuppfattning sker därför också ett överdrivande 

av kvarvarande data (Brodersen 2002, s.12, 51). Monmonier (1996, s.25) beskriver rentav 

detta som ”små vita lögner och många av dem” (egen översättning). Som exempel kan 

nämnas gator som sällan avbildas skalriktigt samt bebyggelse som ofta redovisas som kvarter 

snarare än att varje hus för sig återges korrekt (Brodersen 2002, s.73-74). Fel kan också 

givetvis bero på bristande noggrannhet och otillräckliga mätverktyg (Ahlberg 1998, s.67), 

modern teknik har dock möjliggjort att vi idag har förmågan att åstadkomma kartor med 

mindre avvikelser än de som gjordes för ett par hundra år sedan (Peterson 1990, s.49).  

 

Ahlberg (1998, s.66) betonar vikten av att i bedömningen av kartans tillförlitlighet och 

källvärde först och främst sätta sig in i varför och i vilket sammanhang kartan uppkommit 

samt även från vilken tid kartan är och på vilket sätt den skapades. Några exempel på olika 

karttyper som kan vara aktuella är uppmätningskartor, regleringskartor, projektkartor och 

kartor gjorda i ett speciellt syfte, till exempel tullkartor eller kartor över befästningsverk. 

 

Uppmätningskartor eller avmätningskartor är ofta storskaliga och visar huvudsakligen 

landskapet på stads-, by- eller gårdsnivå. Ytorna är uppmätta och ibland uträknade med 

geometriska metoder (Sporrong 1984, s.8). Uppmätningskartor innehar enligt Ahlberg (1998) 

en hög tillförlitlighet då de visar vad som verkligen existerade. Regleringskartor utgörs ofta 

av två kartbilder, en med ett områdes aktuella utseende och en med förslag till förändringar i 

dess struktur. Projektkartor har ett närliggande fokus, exempelvis stadsplaner och ritningar av 

framtida byggnationer. Dessa två karttypers tillförlitlighet varierar eftersom att de avbildade 

förändringsförslagen ofta kunde vara såväl fastställda som beslutade men i realiteten sällan 

kom att genomföras till fullo. Tullkartor och fortifikationskartor avbildade först och främst 

tullgränser respektive befästningsverk och hade därmed inte fokus på att avbilda 

gatusträckningar och kvarter. De sistnämnda två karttyperna gav ofta en tämligen korrekt bild 

av vad de avsåg att avbilda men kunde antingen utelämna det som låg utanför deras syfte 

alternativt ge en förenklad eller felaktig bild av det samma (Ahlberg 1998, s.67).  

 

De enda tillförlitliga kartorna för att utröna vad som existerade är således uppmätningskartor 

samt utifrån fokus, kartor som avbildar en speciell befintlig företeelse. Sammanfattningsvis 

menar dock Ahlberg att det äldre kartmaterial som utgivits av Lantmäteriet överlag har en 

mycket hög kvalitet och ett högt källvärde, de stadskartor som upprättades under 16- och 
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1700-talen hade dessutom särskilt höga krav på sig gällande ett noggrant mätningsförfarande 

(Ahlberg 1998, s.67). Även Monmonier (1996, s.43) menar att kartor som framställts på 

central myndighetsnivå överlag är behäftade med få fel och har en hög grad av tillförlitlighet, 

detta på grund av dessa institutioners kvalitetssäkrings- och kontrollmekanismer. 

 

Något som inte heller är oviktigt gällande tillförlitligheten är huruvida den karta man har för 

handen är ett original eller en kopia. Bratt (1958) beskriver olika former av kartreproduktion 

från den mest grundläggande manuella avritningen till 1900-talets metoder. Många av de 

historiska metoderna som exempelvis olika former av gravyrtryck tar lång tid och stor 

yrkesskicklighet i anspråk och är dessutom behäftade med problem som exempelvis 

svårigheten att få underlaget för kartbilden att vara måttbeständigt i reproduktionens olika 

faser vilket mycket väl kan påverka kartans tillförlitlighet (Bratt 1958, s.123-129). 

Monmonier (1996, s.44) menar att kopior och kartor som sammanställts utifrån andra kartor 

betydligt oftare innehåller fel än sådana som utförts direkt ifrån primärdata (avbildningar eller 

uppmätningar). Det har dels att göra med ”den mänskliga faktorn”, alltså att detaljer faller 

bort eller förvanskas i reproduktionen och dels risken att eventuella fel som smugit sig in i 

förlagan reproduceras (Monmonier, 1996, s.43-44). Detsamma gäller givetvis för det som här 

studeras, nämligen digitaliserade historiska kartor. Riksantikvarieämbetet (2000) belyser 

dessa problem och har som krav att den vektoriserade kartan skall vara försedd med ingående 

information om vilken fysisk karta den utgår ifrån och vilken behandling denna har 

genomgått innan den blivit den rektifierade och vektoriserade karta som ligger för handen. 

Vidare är det av stor vikt att i möjligaste mån inkludera data såsom till exempel information 

om kartograf, karttyp och annan information som originalkartan kan vara försedd med. Detta 

för att lättare i framtida studier kunna sätta in den i sin rätta kontext och ha möjlighet till 

källkritik (Riksantikvarieämbetet 2000, s.18, 21-23). 

 

Riksantikvarieämbetet (2000, s.15) lyfter även fram heterogeniteten i olika typer av historiskt 

kartmaterial. Befintligt material härrör från en lång tidsperiod och kommer även från ett stort 

geografiskt område, vilket bland annat medför att kartorna är försedda med såväl kronologiskt 

som regionalt specifika begrepp. Även individuella lösningar förekommer hos de kartografer 

som utarbetat kartorna (Sporrong 1984, s.9). För att kunna jämföra olika epoker och regioner 

krävs därför skapandet av ett homogent system utan att därmed i onödan gallra bort den 

specifika kartans använda begrepp (Riksantikvarieämbetet 2000, s.15).  
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Monmonier (1996) poängterar att digitala kartor lika lätt blir behäftade med felaktigheter som 

papperskartor och lyfter därför fram några risker med digital kartbehandling. Med modern 

mjukvara har det blivit enkelt, enligt författaren rentav för enkelt, för envar att förändra och 

skapa kartor. Detta kan medföra att personer med ringa eller ingen kunskap om kartografins 

grunder utför arbetet, vilket kan leda till att missledande urval görs och onödiga distorsioner 

implementeras i kartorna. Exempel på detta kan vara alltför grova generaliseringar samt 

olämpliga val av färger och symboler, faktorer som lätt kan medföra att olika företeelser i 

kartbilden överdrivs eller görs svårurskiljbara (Monmonier 1996, s.139-142, 172-173). 

 

Kartors representation av verkligheten  

Betraktandet och studiet utav kartor är på intet sätt oproblematiskt, kartors tillförlitlighet är 

heller ingalunda blott en fråga av teknisk och vetenskaplig natur. Med ökad teknisk 

utveckling och framtagandet av nya projektioner har kartors exakthet förvisso ökat, men 

därmed inte sagt att de skapar en objektiv avbildning av verkligheten. Oavsett om modern 

teknik såsom satelliter och flygplan används vid avbildningen av jorden så medför olika fokus 

och inställningar på utrustningen att olika drag blir särskilt utmärkande (Black 1997, s.11). En 

karta är till sin natur alltså en selektiv representation utav verkligheten, då det inte finns något 

sätt att avbilda den tredimensionella verkligheten i två dimensioner utan att produkten blir till 

sitt väsen annorlunda än det som avbildas (Black 1997, s.11 & Monmonier 1996, s.1). 

Kartografen har den svåra uppgiften att ta ställning till vad han i sin karta skall välja att visa 

och därmed också vad han skall utesluta, vilket enligt Black (1997, s.11) gör kartografen till 

en skapare snarare än en återgivare. Det som avbildas är förvisso verkligt men dock inte en 

komplett avbild och inte heller något utan frånvaro av val i avgränsning och representation 

(Black, 1997, s.11 & Monmonier 1996, s.1).  

 

De urval som görs i kartskapandet kan bero på en ”dold agenda” som har ett ursprung i 

politiska eller propagandistiska syften men även en karta som saknar sådana kan påverka 

betraktarens analys mer än denne inser (Jansson & Lundström 2008, s.10). Frisk (2000) 

beskriver kartan som ”ett komplext, geografiskt kommunikationssystem” vars budskap, alltså 

information om olika geografiska fenomen, under resan från avsändare till mottagare 

genomgår två förutsägbara omvandlingar. Det första steget utgörs av kartritarens översättande 

av olika typer av geografiska fenomen till en kartbild. Detta påverkas dels av hur kartritaren 

väljer att representera fenomenet i sin kartbild och dels av hur han uppfattar det som skall 

representeras. Det sistnämnda beror till stor grad på hans eller hennes kunskaper om det som 
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avbildas. Vilka fenomen som avbildas och hur de generaliseras styrs till stor del av vad kartan 

har till syfte att avbilda. Den andra transformationen äger rum då kartläsaren ser på kartan och 

skapar sig en uppfattning om kartans budskap. Denna uppfattning styrs av faktorer såsom 

betraktarens kunskaper om de i kartan karterade fenomenen samt vederbörandes generella 

vana vid att studera kartor (Frisk 2000, s.12).  

 

Historiska kartor medför speciella problem utifrån ovan nämnda transformationstanke. 

Avståndet i tid ökar svårigheten i tolkningen av kartans budskap, eftersom kartritare och 

kartläsare kan ha helt olika referensramar, vilket medför att innebörden av de fenomen och 

begrepp som förekommer i kartan genom tiden kan ha förändrats eller rent av förlorats. Då en 

person arbetar med att omvandla analog historisk kartdata till en digital miljö kan denne sägas 

hamna i en dubbel roll, både som kartläsare och kartritare. Detta medför att de tolkningar och 

ställningstaganden som görs gör att ännu en transformation av det ursprungliga budskapet 

äger rum. Denna transformations inverkan kan dock begränsas genom att skaffa sig goda 

kunskaper om de historiska kartornas kontext och bakomliggande faktorer samt om de 

fenomen som karteras (Frisk 2000, s.13). Författaren rekommenderar bland annat studier av 

bevarade lantmätarinstruktioner för att uppnå kunskap i ämnet.   

 

Black (1997) lyfter fram kartografins vetenskapliga problematik gällande dess påstådda 

objektivitet och framåtsträvande. Han menar istället att dess vetenskaplighet varierar från fall 

till fall beroende på dess intellektuella och sociala sammanhang. Vidare anser författaren att 

kartografin enligt detta synsätt kan ses som en maktdiskurs vilket kan kopplas till förståelsen 

för plats och rum eftersom länder och regioner delvis utgör rumsliga konstruktioner i den 

rådande maktstrukturen. Inte minst är detta påtagligt i de europeiska nationalstaternas 

framväxt. Den representation av verkligheten som kartan utgör och dess koppling till 

bakomliggande maktstrukturer reser frågan om vem som ser på kartan, hur och varför? Det 

som hamnar i blickfånget både förstärks och styrs av kartan med dess tillsynes objektiva 

framställning. Således hamnar kartan i en spänning mellan motpolerna kommunikation och 

representation såväl som mellan objektiv framställning av verkligheten kontra politiska motiv 

(Black 1997, s.20-21). Sammanfattningsvis är en karta och den representation som den 

innebär, en komplex företeelse och det är lätt att som kartanvändare (och även skapare) bli 

förledd eller skapa sig felaktiga bilder utifrån den kartbild som presenteras. Samtidigt utgörs 

kartografins paradox av det faktum att för att visa en användbar och sanningsenlig karta så 

måste en noggrann karta likväl förmedla ”vita lögner” (Monmonier 1996, s.1). 
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En studie av Kvarnholmen utifrån historiska kartor 

För att sätta in de i studien ingående kartorna i ett sammanhang kan det vara av vikt att känna 

till något om den historia och de förutsättningar som rådde vid deras tillkomst (Ahlberg 1998, 

s.66), alltså i det här fallet en historik kring Kalmar och stadsflytten på 1650-talet.  

 

Kort introduktion till Kalmars historia 

Kalmars äldsta rötter är höljda i dunkel men utifrån det faktum att staden omges av 

omfattande gravfält ifrån järnåldern kan slutsatsen dragas att en befolkningskoncentration 

funnits i trakten länge (Åkerlund 1977, s.12, Hofrén 1969, s.9). Den gamla staden låg i det 

område som idag benämns Gamla staden och de äldsta beläggen för en sammanhållen 

bebyggelse i detta område härrör från 1200-talet (Åkerlund 1977, s.14). Kalmar med sitt slott 

kom från medeltiden till och med stormaktstiden att spela en betydande roll såväl militärt som 

handelsmässigt och politiskt, bland annat genom att utgöra en viktig gränsfästning under de 

många krigen mot Danmark, vars gräns låg endast cirka 4 mil söderut. Kalmarkriget 1611-

1613 medförde förödelse av staden, varefter olika planer utarbetades för dess återuppbyggnad. 

Främst enligt ett radialplansmönster men huruvida detta till någon del blev genomfört är 

omtvistat (Ahlberg 2005, s.443-446, Nilsson, personlig kommunikation 9/12 2009).  

 

Mycket på grund av försvarstekniska skäl beslutades år 1640 så att hela staden skulle flyttas 

till Kvarnholmen, dagens stadskärna. Platsen var enbart bebyggd i ringa utsträckning, i form 

av enklare fiskarstugor och liknande. Den befolkning som här bodde flyttade huvudsakligen 

ut till östra malmen. Flytten genomfördes under 1650-talet och en ny välbefäst stadskärna 

etablerades. År 1659 revs all bebyggelse i gamla staden förutom kyrkan som kom att stå kvar 

i cirka tio år till. Vid inrättandet av Kvarnholmen stod försvarstänkandet i förgrunden med 

raka gator och gedigna befästningsgördlar. Befästningsverken kom att byggas till och 

omarbetas i omgångar, exakt när de stod klara är svårt att säga men de torde i alla fall ha varit 

i stort sett kompletta under 1680-talets andra hälft (Ahlberg 2005, s.447-448, 451-452). Den 

nya staden kom dock aldrig att få samma krigshistoriska roll som den gamla staden och var 

enbart indragen i strider under det skånska kriget under åren 1676-16791 då den dansk-

holländska flottan opererade i Kalmar sund (Hofrén 1969, s.21.22).  

 

                                                 
1 Notera att kriget varade 1675-1679 men att Kalmar direkt berördes först sommaren 1676 efter sjöslaget vid 
Ölands södra udde. 
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Kalmars militära betydelse kom att minska, garnisonen drogs in år 1792 och 1822 dömdes 

befästningarna ut. År 1863 övertog staden kronjordarna på Kvarnholmen, Malmen och Gamla 

staden vilket gav nya möjligheter till expansion och vid årtiondets slut begynte man med 

omfattande utfyllnadsarbeten och rivning av befästningar (Ahlberg 2005, s.452). Staden kom 

under 17- och 1800-talet att vara en viktig handels- och sjöstad. Under 1800-talet genomgick 

Kalmar, precis som många andra svenska städer vid denna tid, en expansion där bebyggt 

område kom att sträcka sig långt utanför de gamla befästningarna (Hofrén 1969, s. 22, 26). 

 

Kvarnholmen gestaltad i GIS utifrån historiska kartor  

Fyra historiska kartor från cirka 1651, 1752, 1854 respektive 1936 har använts i studien vilkas 

behandling nedan redovisas kronologiskt. Referenskartan utgjordes av en modern digital 

tätortskarta från Lantmäteriet, för en förståelse av i redovisningen använda gatunamn hänvisas 

till bilaga 1 för ett utsnitt av denna. Relevanta utsnitt av originalkartorna redovisas i bilaga 2.  

Kvarnholmen år 1651 

Den första kartan som jag använt är en plankarta undertecknad av drottning Kristina år 1651, 

inskannad från Olsson (1944). Efter att ha läst in kartan behandlades den i Photoshop genom 

att roteras så att norr hamnade uppåt i bilden. Därefter rektifierades och geokodades den i 

ArcMap med hjälp av verktyget Georeferencing genom att först använda funktionen ”Fit to 

display” och därefter definiera tio punkter som kontrollpunktspar (se bilaga 3). Ett flertal 

punkter provades innan en karta med relativt låg grad av distorsion erhölls efter en andra 

gradens polynomialtransformation1. Resultatet blev två tämligen väl överensstämmande 

kartbilder med avvikelser varierande från i det närmaste noll till uppemot 4,5 meter. 

Svårigheter i arbetet utgjordes av dels det faktum att det idag är svårt att avgöra exakt vad 

som fanns vid kartans uppritande, det rör sig ju om en plan med delvis befintliga strukturer, 

och dels föreligger en lätt asymmetri i de dragna linjerna på originalkartan, tjockleken varierar 

något och hörnpunkter är inte alltid helt väldefinierade. Norrpilen på den historiska kartan är 

inte riktigt helt överensstämmande med referenskartans. Ahlberg (2005, s.447) menar att den 

karta som jag här undersökt och som drottning Kristina undertecknade 1651 (se fig.1) 

antingen är den karta som man byggde den nya staden efter eller i allt väsentligt 

överensstämmer med denna. ”Kanske kan någon detalj ha justerats” skriver författaren.  

 

                                                 
1 En andra gradens polynomialtransformation är en matematisk funktion som på ett flexibelt sätt omvandlar en 
karta eller bild för att bättre överensstämma med en annan. Frisk (2002, s.26) jämför behandlingen med att 
kartbilden kan töjas i olika riktningar ”som om den vore en gummiduk”. 
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Figur 1. Utsnitt ur den Kalmarkarta som drottning Kristina år 1651 satte sin underskrift på. 

 

Felen mellan historisk karta och referenskarta skulle sannolikt kunnat minskas genom att 

striktare följa de riktlinjer som Frisk (2002) lyfter fram i urvalet av kontrollpunkter, alltså en 

bredare geografisk spridning. Dock är detta närmast omöjligt då några klart identifierbara 

punkter som existerade både då och nu lyser med sin frånvaro. Det enda som jag med 

säkerhet kan säga var i stort sett identiskt är slottet. Några detaljer kring bastion S:t Erik och 

lämningar av utanpåverk till slottet och gamla staden uppvisar en viss likhet men inte mer än 

så. Norr och öster om staden finns inga hållpunkter karterade och strandlinjer och därmed öar 

är direkt olämpliga att använda enligt Frisk (2002, s.29-30).  

 

 

Figur 2. Kvarnholmens strandlinjer kring 1651 samt stadsplanens huvuddrag. 
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Utifrån fig.2 kan Kvarnholmens ursprungliga strandlinjer utläsas innan någon betydande 

byggnation kom igång. Den planerade kvartersstrukturen syns tydligt och även delar av de 

planerade befästningarnas omfattning. Originalkartan ger även omfattande skisser till 

befästningar i vattnen kring Kvarnholmen, på Malmen och på Laboratorieholmen. Notera 

kyrkans planerade läge i kvarteret norr om korsningen Östra Sjögatan/Norra Långgatan. 

Kvarnholmen år 1752 

Den andra kartan härrör från 1752 och är en karta som visar de förändringar som blivit 

utförda enligt ett beslut från 1724 samt vad som återstår att göra. Det är alltså en kombination 

mellan en relationskarta och en regleringskarta. Kartan var icke försedd med nordpil varför 

tillpassningen gentemot referenskarta fick göras i Photoshop. En svaghet med kartan visade 

sig vara att det var omöjligt att få perfekt överensstämmelse med referenskartan över hela 

kartbilden. Då gatnätet mallades in visade det sig att till exempel gatorna blev helt 

överensstämmande i nordöstra delen av Kvarnholmen men mer avvikande sydväst om 

Stortorget. Eftersom det är en befästningskarta torde ju dock befästningarna vara i fokus och 

därmed mer korrekta än gatu- och kvartersindelning (Ahlberg 1998, s.67). Då istället 

justeringar gjordes utifrån befästningsverken så att exempelvis Carolus Philippus och 

Regeringen stämde närmast perfekt med referenskartan gjorde andra delar av befästningarna, 

Johannes Rex och ravelinen, det inte. Således torde vissa felaktigheter föreligga antingen i 

originalet eller i reproduktionen av detsamma. Vid hög inzoomning kan man notera att 

faktorer som kan vara bidragande i detta är olika grovhet på vissa kvarterslinjer samt en lätt 

asymmetri i vissa gatusträckningar och gatukorsningar. Till exempel tycks Storgatan nordost 

om Stortorget vara spikrak och helt parallell med sina bigator medan den längst i sydväst är 

något bredare och avsmalnande i sin ena kant. Norra Långgatan framstår också som bredare i 

sydväst och i nordost men smalare i mitten av dess sträckning. Tolv kontrollpunktspar 

definierades utifrån ännu befintliga punkter som exempelvis karakteristiska drag i bastioner, 

hörn på byggnader och liknande (se bilaga 3). Avvikelserna efter en andra gradens 

polynomialtransformation varierade för punkterna mellan cirka noll till cirka 6 meter. 
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Figur 3. Kvarnholmens utseende år 1752. 

 

Av kartbilden i fig.3 kan den genomförda kvartersstrukturen studeras och jämföras med den 

ursprungliga planen. En stor överensstämmelse föreligger men några betydande skillnader 

förekommer. Domkyrkans placering och de nordöstra kvarterens utformning skiljer sig 

markant mot originalplanen. Befästningarnas utsträckning stämmer i huvudsak men klart är 

att de utformats annorlunda än planen. Notera också strandlinjerna som skiljer sig markant 

utom vid Kattrumpan.  

Kvarnholmen år 1854 

Nästa steg för oss till 1854 och en ”Karta öfver staden Kalmar med dertill lydande egor”. 

Kartan behandlades mot referenskartan i Photoshop. Anmärkningsvärt är att det mellan den 

historiska kartans nordpil råder stor skillnad mot referenskartans dito. I övrigt är det något 

svårt att få en överensstämmelse mellan karta och referens, relativt omgående erhölls god 

överensstämmelse mellan gatorna söder och sydväst om Stortorget medan Norra Långgatan 

och Storgatan nordost om torget tycks vara lätt vinklade motsols jämfört med dagens 

sträckning. De befästningsanläggningar som idag står kvar tycks däremot vara roterade något 

medsols jämfört med dagens läge. Fler kontrollpunktspar än för tidigare två kartor kunde 

identifieras eftersom fler byggnader som fanns 1854 står kvar idag än från tidigare 

århundraden. Utifrån kända strukturer definierades14 kontrollpunktspar, vilket gav en god 

överensstämmelse mellan den historiska kartan och referenskartan för de övervägande delarna 

av kartan, differensen uppgick till mellan cirka 0,5 och cirka 3,75 meter. Undantaget 

utgjordes av Storgatans nordöstligaste del och därmed de kvarter som vetter mot denna samt 
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för bastionerna Carolus Philippus och Regeringen. Vid ett försök till rektifiering av de 

sistnämnda konstaterades att deras förhållande till referenspunkterna skiljde sig med upp till 

cirka 12 meter. Inläggande av kontrollpunktspar i bastionerna medförde förvisso att deras 

relation till referenskartan blev bättre men medförde samtidigt också att resten av kartbilden 

förlorade sin goda överensstämmelse med referenskartan. Det tycks här alltså röra sig om vad 

som Frisk (2002, s.23) beskriver som ett osystematiskt fel vars lösning är att förflytta delar av 

bilden i ett bildbehandlingsprogram, vilket också gjordes. Vid återinläsande i ArcGIS och 

insättande av två kontrollpunktspar, en i respektive bastion erhölls därmed en mer 

överensstämmande karta med maximala differenser på cirka 4,5 meter, dock fortfarande med 

undantag av Storgatans nordöstra sträckning. De berörda kvarterens konturer stämde dock till 

övervägande del överens vid kringliggande gator varför Storgatan ritades in enligt den 

utsträckning som föreligger i 1752 års karta och i referenskartan, då jag i detta fall inte finner 

några belägg för att sträckningen år 1854 skulle skilja sig från varken dagens eller tidigare 

epokers.  

 

 

Figur 4. Kvarnholmen år 1854. 

 

Kartan i fig.4 visar tydligt att utfyllnadsarbeten blivit genomförda och att fästningen börjat 

förlora sin roll, dels genom nybyggnationer och dels genom att befästningarna icke visas i så 

hög detaljrikedom som tidigare. Cellfängelset står uppfört vid ravelinen och byggnationer har 

även uppförts söder om muren där det av tidigare kartor att döma i stort sett endast var vatten. 

Vägstrukturen på originalkartan är något mer tydlig än på tidigare kartor, bokstäver i 
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kartbilden med separat förklaring vid sidan om ger upplysningar om deras namn men de är 

fortfarande likt tidigare kartor av samma färg som underlaget. Vi kan även utläsa att 

Kvarnholmen fått två nya förbindelser med fastlandet. Intressant att notera är att några av de 

strandlinjer som förekommer på 1651 års karta men saknas på 1752 års karta har återkommit i 

denna karta. En förklaring kan vara att 1752 års karta främst fokuserar på befästningsverken 

varför det inte är orimligt att anta att blott de platser där befästningsverk planerades var 

intressanta vid kartframställningen. Kvarters- och gatusträckningarna inom murarna stämmer 

till övervägande del helt överens med föregående karta med undantag för den nya 

bebyggelsen i norra delen av Kvarnholmen och några andra mindre strukturer. 

Kvarnholmen år 1936 

Kalmar lantmäteris karta från 1936 visar bland annat kvartersindelningar och vägsträckningar 

och behandlades först i Photoshop för att uppnå överensstämmelse med referenskartans 

nordriktning. Detta var oproblematiskt då kartans nordpil visade samma riktning som 

referenskartans norr. Därefter rektifierades den i ArcMap med hjälp av tio kontrollpunktspar, 

vilket inte gav en helt perfekt överensstämmelse med referenskartan men inte långt därifrån. 

Avstånden mellan karta och referens uppgick till maximalt 2,5 meter efter en andragradens 

polynomialtransformation, dock med ett mycket lågt medelfelvärde (se bilaga 3). 

 

 

Figur 5. Kvarnholmen år 1936. 
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Kartan i fig.5 visar att befästningsverken till stor del har rivits, endast delarna i nordost, väster 

och söder står kvar. Betydande utfyllnadsarbeten har gjorts, främst i söder, nordväst och 

sydväst. Åtskilliga kvarter har tillkommit och fem av de gamla kvarteren vars utsträckning 

tidigare begränsades av muren har förlängts så att de nu utgörs av fullgoda rektanglar. Några 

kvarter har dock behållit sin ursprungliga form trots att ingen mur längre står i vägen för deras 

uträtande. Holmen har nu fem förbindelser till fastlandet och Ängö samt en förbindelse 

söderut till de nya områdena Barlastholmen och Tjärhovet. Det framgår också att 

Västerportsbron inte längre står kvar och den äldsta infartsvägen till Kvarnholmen är därmed 

ett minne blott1. Vidare har vallgraven vid Kvarnholmens landfäste fyllts ut. 

 

Jämfört med referenskartan skiljer sig 1936 års karta på ett ytterst fåtal punkter, det rör sig om 

ett fåtal mindre byggnadsstrukturer som tillkommit utanför vad som 1936 var bebyggt område 

samt några vägsträckningar, exempelvis i anslutning till Ängöleden. I det stora hela är 

Kvarnholmens struktur av år 1936 dock närmast identisk med dagens. 

 

 

Slutsats och diskussion 

Den genomförda studien har åskådliggjort de förändringar som Kalmars stadskärna 

genomgått under en tidsperiod omfattande cirka 285 år. Slutsatsen kan dras att Kvarnholmens 

yta och bebyggda områden har utökats betydligt men att platsen besitter en stor kontinuitet 

som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till stadsflytten på 1650-talet. Åtskilliga former i 

stadens utseende präglas än idag av de försvarstekniska faktorer som ursprungligen låg till 

grund för stadens utformning. I gestaltandet av de belysta förändringarna har GIS visat sig 

vara ett mycket bra hjälpmedel, möjliggörande goda jämförelser mellan olika tider och 

fenomen. Beroende på vad man önskar skaffa sig en överblick över kan godtyckliga val göras. 

Som ett exempel redovisar jag i fig.6 en jämförelse mellan Kvarnholmens kvartersutbredning 

år 1854 respektive år 1936. Gråvitt markerar bebyggelse 1854, mörkblått bebyggelse 1936. 

De ljusblå tonerna markerar överlappning mellan de båda lagren, det vill säga områden som 

var bebyggda vid båda tidpunkterna. Av detta kan man direkt se vilka utökningar av 

bebyggelsen som skett. Givetvis kan man med hjälp av programvaran göra liknande 

jämförelser mellan andra tidsperioder eller med fokus mot andra företeelser som exempelvis 

strandlinjer eller befästningar. 

                                                 
1 Bron som idag står på platsen är en betydligt nyare konstruktion från slutet av 1990-talet. 
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Figur 6. Jämförelse mellan bebyggt område 1854 och 1936. 

 

Digitala kartor medför onekligen att det är betydligt lättare för såväl skolade kartografer som 

för gemene man med viss datorvana att utarbeta egna kartor samt förändra befintliga dylika. 

Professionella tillämpningar som exempelvis en kommuns översiktsplan kan betydligt enklare 

förändras idag än för något tiotal år sedan. Att det är så pass enkelt att förändra en karta i 

digital form ställer dock kanske rentav större krav på källkritik än tidigare (Jansson & 

Lundström 2008, s.12-13).  

 

Det GIS-material som åstadkommits i studien ger onekligen en god bild av de karterade 

fenomenen i stora drag. Studien är dock onekligen behäftad med ett antal felkällor, både vad 

gäller helheten och specifika detaljer. Felkällorna är dels kopplade till källorna och dels till 

kartbehandlingen. Först och främst kan det konstateras att två av kartorna som ingår i studien 

är skannade från en bok, hur dessa avbildats utifrån Krigsarkivets originalkarta kan mycket 

väl ge upphov till distorsioner i kartbilden, likaså hur de anpassats för att passa bokens 

sidstorlek. Av de båda källornas original är dessutom åtminstone ett ursprungligen i färg 

varför den här använda svartvita avbildningen onekligen är något svårare att tolka.  

 



Per Branthle  Från papper till pixel 
   

 29 

Vad gäller kartbehandlingen utgörs felkällor för det första av tolkningen, flera gånger 

förekommer olika färger och linjer i kartan som ej står definierade i materialet eller i någon 

infälld ruta i kartan. Det kan därför vara svårt att avgöra vad som är vad utan en tolkning får 

göras vilket medför vad Frisk (2000, s.13) beskriver som en transformation av kartans 

budskap. För det andra har jag efter bästa förmåga valt kontrollpunktspar för rektifieringen 

men kanske kan något annat urval ha gjorts för att åstadkomma ett bättre resultat. Vidare 

tillkommer det faktum att det är ytterst lätt, redan vid vektorisering av en modern tätortskarta 

att åstadkomma avvikelser uppemot 1-2 meter. Då varje pixel motsvarar en meter och olika 

strukturers kanter ofta utgörs av olika gråskalor är det ej helt lätt att veta exakt var exempelvis 

ett hörn ligger, se fig.7. Om man föreställer sig att det vid rektifieringen uppkommer sådana 

fel, exempelvis i varsin ände av en gata, är det lätt att inse att en viss distorsion lätt skapas, 

med tanke på att Kvarnholmen redan innan de moderna förändringarna hade en maximal 

längd på cirka 950 meter och en maximal bredd på nära 600 meter. Felmarginaler på ett par 

meter är således ej så stora i sammanhanget. Samma problematik med fenomens exakta 

avgränsning föreligger för de historiska kartorna där vissa har tjockare och vissa smalare 

linjer, de äldsta handritade har dessutom ofta vissa ojämnheter i respektive linjes tjocklek. 

 

 

Figur 7. Exempel på byggnader från 1752 respektive 2009 vid 600 % inzoomning. 

 

Med denna problematik nämnd skulle jag ändå vilja påstå att denna studie belyser det den 

avser att belysa. Mitt arbete kan inte exakt på metern när fastslå ett objekts plats men kan 

fastslå de huvudsakliga strukturernas utseende och inbördes förhållande. Frågan är också 

vilken exakthet man kan kräva av ett handritat kartmaterial som skannats eller fotograferats 

och därefter genomgått en digital behandling? 
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Jag har under studiens gång insett att det trots vissa tjänster, som exempelvis Lantmäteriets 

Historiska kartor, inte är lätt att erhålla digitalt historiskt kartmaterial av någorlunda hög 

upplösning. Krigsarkivet skriver på sin hemsida (Krigsarkivet 2008) att ”många” av deras 

kartor finns i digitaliserad form, dock har jag inte funnit en enda för allmänheten tillgänglig 

storskalig Kalmarkarta i deras register. Ett större urval av kartor hade givetvis kunnat medföra 

att denna studie kunnat använda mer tillförlitliga källor och uppnå en högre exakthet. Ett 

besök på Krigsarkivet med en gedigen arkivgenomgång över analogt såväl som digitalt 

material är alltså ett uppslag för fördjupning i ämnet. Området som studeras skulle även 

kunna utvidgas till att innefatta såväl exempelvis Malmen som Gamla staden och slottet. 

 

En ytterligare dimension som jag önskar lyfta fram är den autentiska eller rentav 

känslomässiga. Den som själv stått iförd vita handskar och vördnadsfullt betraktat en flera 

hundra år gammal originalkarta vet vad jag här talar om. Detta är dock inte bara en fråga om 

en känsla som förmedlas. Nej, det gulnade pappret förmedlar så mycket mer i form av att 

skapa en bild hos betraktaren av hur kartskapande skedde och vilka tidens prioriteringar och 

förhållanden var. Sporrong (1984, s.17) skriver om kartans kulturella bärkraft och menar 

därmed den koppling som kartan ger oss med forna tiders seder och de förhållanden som 

rådde vid kartans upprättande. Även äldre tiders spår kan skymtas i det som framgår av 

kartorna, ofta kan medeltida spår skönjas i exempelvis bykartor med knappt 200 år på nacken. 

Von Heidenstam (1944) skriver förvisso angående byggnadsrestaureringar under slutet av 

1800-talet men framhåller ändå en grundtanke som här kan lyftas fram. Han beskriver den 

koppling som uppstår mellan en historisk lämning och en modern människa och lyfter fram 

den känsla som därmed skapas. En känsla av historiens storhet av det faktum att det man har 

framför sig varit med i historiska händelser och betraktats av våra förfäder. En ifyllning av en 

historisk målning riskerar att förstöra detta band genom att tvivel uppstår om vad som är 

gammalt och vad som är nytt och därmed snarare skapar en känsla av köld och 

misstänksamhet än en av vördnad. Jag anser att samma tankegångar kan appliceras på det som 

denna studie belyser. En digitaliserad karta och ännu mer en GIS-behandlad dylik kan aldrig 

ge samma intryck som en genuin handritad med dess inte helt spikraka linjer och ojämna 

ifyllningar. GIS kan således vara ett mycket bra verktyg för att analysera historiska företeelser 

men kan aldrig ersätta den historiska kartförlagan på alla plan. 
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Sammanfattning 

 
Sverige besitter ett mycket rikt bevarat historiskt kartmaterial som härrör från stormaktstiden 

och framåt. Detta ger forskare mycket goda möjligheter att studera åtskilliga historiska 

fenomen, som exempelvis de agrara skiftena och städers och regioners utveckling. Studien 

baseras på kvalitativa studier av litteratur och kartor med syftet att undersöka hur historiska 

kartor kan användas för att förstå en stads förändring och vilka möjligheter och begränsningar 

som GIS erbjuder för att åskådliggöra detta. Fokus riktas mot Kalmars stadskärna, nämligen 

Kvarnholmen, dit staden flyttades under mitten av 1600-talet. Kartmaterialet som studeras har 

en spännvidd som sträcker sig mellan 1651 och 1936 och ger därmed en bild av 

Kvarnholmens utveckling i stora drag över en lång historisk period. För att kartmaterialet 

skall kunna behandlas i GIS måste ett antal steg genomföras, från skanning till anpassning 

gentemot en modern referenskarta. Därefter kan olika objekt och fenomen i kartbilden 

vektoriseras för att möjliggöra jämförelser och analyser mellan olika tidsperioder.  

 

Vad man bör ha i åtanke är dock att kartan inte är någon exakt återgivning av verkligheten 

utan blott en representation av denna. Alla kartor är behäftade med olika typer av fel som 

grundar sig i allt ifrån de kartografiska generaliseringsprinciperna som användes vid kartans 

skapande, till bristande mätinstrument och missvisande urval. Tekniken har genom 

århundradenas gång förfinats vilket möjliggör att vi idag har mer korrekta kartor än någonsin 

men redan det material som utarbetades av Lantmäteriet på 1600-talet bedöms av forskare ha 

en hög tillförlitlighet. 

 

Kalmars historia är präglad av stadens strategiska läge, vid Kalmar sund och i närheten till 

den forna danska gränsen. Åtskilliga gånger har krig rasat i trakten och det var också 

försvarshänsyn som gjorde att hela staden flyttades från sitt ursprungliga läge till 

Kvarnholmen där ännu idag stadskärnan ligger. Utifrån de historiska kartorna redovisas och 

analyseras stadskärnans förändringar i utsnitt med cirka 80-100 års mellanrum. Av 

kartmaterialet kan slutsatser dragas om hur olika tiders prioriteringar speglades i stadens 

utformning, från den solida fästningsstaden präglad av försvarstänkandet till dagens öppna 

stad, präglad av handel och kommunikationer. GIS har visat sig vara ett bra verktyg i att 

skapa denna förståelse och kunna ställa olika kartor mot varandra. Dock medför såväl det 

historiska kartmaterialet och de källor som använts som tolkningen av dem olika risker till 
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felaktigheter. Dessa potentiella felaktigheter lyfts dock fram och för att ge möjligheter till 

källkritik beskrivs även förfarandet vid digitaliseringen noggrant. 

 

Avslutningsvis är det viktigt att som såväl kartskapare som kartläsare sätta sig in i 

kartografins grunder och de för- och nackdelar som GIS medför. Fördelarna utgörs bland 

annat av den enkelhet med vilken analyser kan göras och nackdelarna av det faktum att den 

färdiga vektoriserade digitala produkten baseras på skaparens tolkningar, vilket medför att 

kartans budskap, åtminstone i viss grad förskjuts från det som var dess ursprungliga. 
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Bilaga 1 
Referenskarta över Kalmar av idag 
 

 
Källa: Digitala kartbiblioteket, Lantmäteriet, Tätortskarta över Kalmar. 
 



Bilaga 2 
Historiska kartor använda i studien 
 
Utsnitt av ”Plan för nya staden, approberad av drottning Kristina, 1651” 

 
Källa: Olsson 1944, pl. 84 
 
 
Utsnitt av ”PLAN utvisande med de illuminerade Linier de Fästningsvärk som, enligt 1724 
Års FästningsCommissionsDessein nuförtiden anlagde äro, hvarutinnan ock med de gula 
oilluminerade Linier betecknas de värk, som ifölje af föregående Nya Plan, ännu synes 
nödvändige att anläggas och upföras” från år 1752. 

 
Källa: Olsson 1944, pl. 93 
 



Utsnitt av ”KARTA öfver STADEN Kalmar med dertill lydande EGOR på föranstaltande af 
Committéen till undersökning af grunderna för Städernas beskattning, efter vederbörligt 
förordnande upprättad af Gustaf Liunggren År 1854” 

 
Källa: Kalmar kommun, stadsingenjörsavdelningen, akt nr: 0880K-XIII:9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utsnitt av ”Karta över Kalmar stad upprättad år 1936” 

 
Källa: Kalmar kommun, stadsingenjörsavdelningen. akt nr: 0880K-III:40b 



Bilaga 3 
Förteckning över valda kontrollpunktspar vid rektifieringen för respektive karta samt 
medelfelvärdet vid en andra gradens polynomialtransformation.  
 
Karta av år 1651 
X Source Y Source X Map Y Map Beskrivning 
7.423614 4.634912 583478.726974 6280861.101369 Ö hörn Kaggensg/Fiskareg. 
8.172063 4.632705 583648.174997 6280871.467018 Domkyrkokvarterets V hörn 
8.967268 4.992761 583825.754386 6280970.324411 S hörn N Långg/Proviantg 
9.736180 4.691545 584005.010629 6280921.793529 N hörn S Långg/Landshövdingeg 
10.354212 4.811471 584142.697453 6280954.999754 Spets bastionen Regeringen 
10.013396 5.624724 584045.237331 6281132.475774 Spets bastionen Carolus Philippus 
7.485315 3.323733 583519.106707 6280574.302625 N hörn Larmg/Ölandsg 
5.286084 1.997650 583046.023585 6280229.341183 Spets slottet N postej 
5.859615 1.698706 583183.298872 6280174.637497 Ytterkant slottet NV postej 
8.385268 4.023346 583703.729012 6280740.534295 S hörn S Långg/V Sjög 
Total RMS Error: 3,23603 
 
 
Karta av år 1752 
X Source Y Source X Map Y Map Beskrivning 
2.126167 3.430054 583162.940327 6280743.019681 Ravelinens spets 
4.952216 2.627437 583743.623537 6280579.576689 Spets Johannes Rex 
6.890122 4.488426 584142.491465 6280953.478652 Spets Regeringen 
1.480206 0.892405 583047.618234 6280229.792045 Ytterkant slottet NV postej 
5.013154 3.822507 583755.870736 6280824.739664 Rådhusets yttre hörna 
6.204679 4.300867 584007.869881 6280921.857592 Tyghuset (S Långg/Landshövdingeg) 
5.132313 3.624678 583781.589618 6280782.935327 Rosenlundska huset (Ö sjög/S Långg) 
4.997752 3.201830 583744.033731 6280695.894035 Dahmska huset (V Sjög/Ölandsg) 
4.940954 3.175081 583732.619687 6280689.634720 Länsresidenset (V sjög/Ölandsg) 
6.382475 5.317731 584043.392575 6281131.043132 Carolus Philippus spets 
4.547753 4.016220 583665.603212 6280861.401603 Domkyrkan entré 
2.797965 3.164562 583298.948894 6280691.109832 Hörna Gustavus Magnus 
Total RMS Error: 4,09331 
 
 
Karta av år 1854 
X Source Y Source X Map Y Map Beskrivning 
2.993259 2.946022 583756.768902 6280822.348657 Rådhusets N hörn 
2.942720 2.486802 583743.845552 6280694.182656 Dahmska huset (V Sjög/Ölandsg) 
3.885706 3.280550 584002.892043 6280919.042031 Tyghuset (S Långg/Landshövdingeg) 
0.819243 2.643378 583163.417889 6280744.056046 Ravelinens spets 
3.851341 3.263990 583992.888893 6280913.422233 Ursprungliga Navigationsskolan  
3.076375 2.801860 583779.461931 6280782.170210 Rosenlundska huset (Ö sjög/S Långg) 
2.968005 3.081702 583750.950515 6280863.935920 N hörnet Storg/Ö sjög 
0.645965 0.096305 583108.366734 6280053.176756 Slottets SÖ postej 
1.702061 2.678632 583403.076676 6280753.242179 N hörnet N Långg/Larmg 
2.921972 2.429047 583738.683526 6280678.663765 Domprostbostället (V Sjög/Ölandsg) 
2.867875 3.263110 583721.456996 6280913.818511 SÖ hörn N Långg/Ö sjög 
3.943236 3.806971 584014.258713 6281065.271551 Äldre trähus hörn Ö vallg/N långg 
1.972576 2.184786 583479.404998 6280615.833020 S hörn S långg/Larmg 
2.686773 3.472121 583675.666035 6280971.330683 S hörn Fiskareg/Ö sjög 
2.962959 2.058664 583743.522589 6280582.405498 Johannes Rex spets 
4.067134 4.048122 584044.420154 6281131.714117 Bastionen Carolus Philippus 
4.431586 3.382898 584142.387494 6280953.891045 Bastionen Regeringen 
Total RMS Error: 2,89903 



Karta av år 1936 
X Source Y Source X Map Y Map Beskrivning 
2.776662 1.997514 583758.215133 6280824.736724 Rådhusets N hörn 
2.042993 1.490001 583479.150745 6280616.146576 S hörn S Långg/Larmg. 
1.734645 2.999684 583341.231416 6281211.974608 Hörn Stagneliusskolans NÖ länga 
1.715271 2.172227 583344.320377 6280883.520666 N hörn Strömg/Larmg. 
1.116797 0.282901 583136.675607 6280133.612612 NÖ tornet, slottet 
1.077638 1.998005 583095.076069 6280810.534022 Hörn Folkskolan Kv Abborren 
2.680434 2.252889 583715.908157 6280924.717649 N hörn Norra Långg/Ö Sjög. 
1.971555 2.267362 583444.496515 6280922.665227 SÖ hörn Kaggensg/Strömg. 
3.532006 2.240719 584047.110425 6280929.157434 N hörn Kv Mjölnaren 
2.705903 1.652704 583733.828360 6280688.620751 Länsresidenset (V sjög/Ölandsg) 
Total RMS Error: 1,12888 
 
Förklaring: Där husknutar vid korsningar använts som referens avser beskrivningen vilket 
väderstreck om korsningen som hörnet ligger. 
 


