
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetskraftsinvandring till städerna inleddes 
under 1800-talet. Omkring 1930 bodde lika 
många på landsbygden som i städerna. Efter-
krigstidens jordbrukspolitik syftade till 
rationaliseringar och bidrog till befolknings-
minskningen på landsbygden. Yrkesgrupperna 
industri, hantverk, handel och samfärdsel ökade. 
Flytt från land till stad sågs som ett problem. 
Småbruk lades ned. Kvarvarande gårdarna blev 
större. Skogen tog i många fall över vad den en 
gång förlorat. Idag vittnar odlingsrösen och sten-
murar om att marken röjts och brukats. En igen-
växt resurs förberedd för återbruk. Det är just 
sådana marker som är intressanta att restaurera. 
 
Många av våra nuvarande naturbetesmarker har 
en historia som åker, ängs- och tomtmark. Hus-
grunder och andra lämningar är inte ovanliga i 
dessa marker. Här kommer några råd vid 
restaurering av marker med kulturlämningar. 
 
Förberedelserna 
Avgränsningar kan utgå från ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Är det en övergiven gårdsmiljö kan 
den tidigare inägomarken (tomt, trädgård, åker 
och äng) eller delar därav, restaureras.  
Har man inte kännedom om marken får man 
utforska ytorna. Det fordras kunskap för att få 
kvalité på inventeringen. Sker det inom ramen för 
stöd för restaurering av betesmarker får man 
hjälp av landsbygdsavdelningens kulturmiljö-
expertis och biologer.  
 
Om inte restaureringsstöd är aktuellt och man 
ändå vill öppna upp mark men saknar specialist-
kunskap, kommer man långt med noggrannhet 
och uppmärksamhet. Tänk på att miljöer med 
historiska lämningar, fiskförande vattendrag och 
särskilda biotoper kräver speciella hänsyn. På 
Länsstyrelsen finns mer information om detta. 
 
Här kan man söka information 
Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” och 
länsstyrelsens ”Karttjänster och geodata” med 
bland annat ”Informationskarta Örebro län” ger 
bra information. I Fornsök finns alla registrerade 
fornlämningar och andra kulturhistoriska 
lämningar kortfattat beskrivna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fornlämningar, det vill säga lämningar efter 
mänsklig verksamhet i forna tider (före 1850) har 
ett lagskydd medan övriga kulturhistoriska 
lämningar omfattas av hänsynsregler. I vissa fall 
kan lämningar som tillkommit efter 1850 ha ett 
skydd i kulturminneslagen. 
 
På Länsstyrelsens söktjänst ”Karttjänster och 
geodata” ges information om natur- och 
kulturlämningar. Här kan man också ta del av 
specialkarteringar och äldre kartmaterial. 
 
Kartan 
Kartstudier är ett bra sätt att sätta sig in i ett 
områdes historia. Här fordras det en viss erfaren-
het för att tolka objektens art, deras inbördes 
ordning och förhållande till varandra på kartan 
och i än högre utsträckning i fält där flera 
tidsskikt ofta är representerade i ett och samma 
område. Besök gärna området flera gånger. 
Allteftersom fångar blicken upp spår som man 
tidigare missat. Markera gärna lämningarna på en 
kopia av den första versionen (1950-tal) av det 
ekonomiska kartbladet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Även om man inte hittar äldre kartor än första 
versionens ekonomiska kartblad, i folkmun ofta 
kallad ”grönsaksbladet” är de ofta helt tillräckliga. 
De är ett av de bästa hjälpmedlen för att tolka ett 
övergivet landskap. De skildrar en tid som fort-
farande har igenkännlighet trots alla småjordbruk 
som i skogens mörker tynade bort under den 
andra halvan av 1900-talet. Därutöver är de 
ekonomiska kartbladen en bra brygga mellan 
kartgenerationerna. Har man möjlighet att för-
stora kartan, originalskalan är 1:10 000, under-
lättar det.  
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Källor: 
Historiska kartor, Lantmäteriet 
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-
geografisk-information/Historiska-kartor/ 
 
Länsstyrelsens karttjänster och geodata 
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-oss/vara-
tjanster/karttjanster-och-geodata.html 
 
Fornsök, Riksantikvarieämbetet 
https://www.raa.se/sok-och-registreringstjanster/ 
 
Skogens pärlor, Skogsstyrelsen 
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 
 

Finns orienteringskartor över området är de till 
stor hjälp och fungerar utmärkt som underlag. 
 
Fotografera eller skissa av objekten i terrängen, 
markera gärna från vilket väderstreck på 
underlagskartan eller skissen objekten avbildas.  
Med dessa underlag kan man sedan gå vidare 
med att jämföra mot äldre kartmaterial som 
förhoppningsvis finns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjuttonhundratalets storskifteskartor väcker ofta 
förundran men är i många fall svåra att sätta in i 
dagens sammanhang.  
 
Artonhundratalets lagaskiftesakter* är använd-
bara och består av karta, protokoll och delnings-
beskrivning. Kartan har en hög noggrannhet. I 
den oftast omfattande beskrivningen finns de 
olika markslagen graderade och i vissa fall 
detaljer om byggnaderna. Kartskalan är 1:4 000. 
Kartan visar mark och bebyggelse innan skiftet 
genomfördes samt lantmätarens uppdelning av 
ägorna i enlighet med den beslutade delningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I många fall flyttades gårdar ut från bykärnan, 
nya vägar drogs, kanske inte alltid där lant-
mätaren hade markerat. Detta kan i vissa fall 
försvåra tolkandet ute i fält då husgrunder och  
vägar inte alltid ligger som de gör på skiftes-
kartan. Man får dessutom komma ihåg att kartor 
är tidsdokument. Gammalt kan ha rivits och nytt 
tillkommit efter lantmätarnas besök.  

Här blir den flygfotobaserade ekonomiska 
kartan bryggan över till 1800-talets skiftes-
kartor. Omvandlingen från småbruk till stora 
gårdar eller avveckling tilltog under efterkrigs-
tiden. Landsbygden förändrades. Detta gör att 
femtiotalets ekonomiska kartblad kan sägas stå 
med ett ben i 1800-talets odlingslandskap. 
 
Småskaliga kartor som de häradsekonomiska 
kartbladen (skala 1:20 000/1:50 000) från 1860 och 
1870-talen är bra som översikter och för Örebro 
län finns tabellariska uppgifter i beskrivningen 
till kartorna. För varje by inom det dåvarande 
länets gränser finns uppgifter om arealen tomt-
mark, trädgård, åker, äng och skog. Arealerna 
anges i kvadratrev*.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andra källor 
Jordbrukets mekanisering under fyrtio- och 
femtiotalen nådde allt fler. Landskapet var fort-
farande hävdat in på varje dikesren. Detta gör 
äldre flygbilder och andra fotografier till viktiga 
dokument för att förstå landskapets historia. Det 
man ser på fotot kan ha sitt ursprung i 1800-talet 
och tidigare, men är idag försvunnet. 
 

Och inte att förglömma, all den kunskap som 
finns hos den äldre generationen med sin 
erfarenheterna av de jordbrukspolitiska 

skeendena under 1900-talet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Häradsekonomiska kartan 1864 Örebro härad (Lantmäteriet) 

Storskifteskarta Norra Hjulåsen 1815 (Lantmäteriet) 

Laga skifteskarta Hjulåsen 1842 (Lantmäteriet) 

* 881,5 kvadratmeter (8,815 ar). Sverige övergick till    
metersystemet den 1 januari år 1889. 
 

*Gäller även enskiftesakterna 
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