Kom igång med Historiska kartor
Vi har en av världens största kartskatter och vi vill gärna dela den
med dig. Det är gratis att titta på kartorna och vi vågar lova att du
hittar något intressant när du tar del av dem.
 Gå till historiskakartor.lantmateriet.se
 Ladda ner bildvisningsprogrammet DjVu
 Välj att söka via Avancerad sökning eller sökning via
översiktskartan
Tips! Vet du vilken socken eller by du ska leta i? Då kan du välja att göra en avancerad sökning.
Tips! Börja gärna leta i akter som rör skriften, såsom storskiften och laga skiften.
Tips! Söker du en viss fastighet eller hemmansnummer? Vill du veta var den låg och vem som var
ägare vid tiden för skiftet? Titta i texten som följer med storskiftes- och laga skiftes-akten.

Sök via Avancerad sökning
När du söker via Avancerad sökning söker du i ett arkiv i taget.
SÖK I LANTMÄTERISTYRELSENS ARKIV

 Välj Lantmäteristyrelsens arkiv
 Bocka för Län
 Välj Län, Socken och Ort (by/gård)
Tips! Fyll inte i några årtal utan testa först att se hur
många träffar du får. Blir det fler än 50 träffar kan du gå
tillbaka och begränsa sökningen med årtal.
Tips! Tänk på att det är den gamla länsindelningen som
gäller i det här arkivet.
SÖK I LANTMÄTERIMYNDIGHETERNAS ARKIV






Byt till Lantmäterimyndigheternas arkiv
Välj Län
Klicka i Socken/Arkivserie
Välj Socken och Traktnamn

Tips! Fyll inte i några årtal utan testa först att se hur
många träffar du får. Blir det fler än 50 träffar kan du gå
tillbaka och begränsa sökningen med årtal.

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER?

Hittar du inte din by/gård?






Är det rätt socken? Församling och socken har inte alltid samma
namn.
Är det rätt län? Många socknar/kommuner har bytt län. Testa söka
i angränsande län.
Får du inga träffar? Gå tillbaka och fyll i Sök även ej digitaliserade
akter för att se om det finns några uppgifter alls. Om akten inte är
länkad finns den inte inskannad, men du kan testa söka efter akten i
Lantmäterimyndigheternas arkiv.
Mer översiktliga kartor kan finnas i Lantmäteristyrelsens arkiv bland
Läns- och häradskartor (se tillval under Karttyp)

Sök via översiktskartan
I Historiska kartor finns tre småskaliga kartserier där du kan se topografi,
bebyggelse och kommunikationer från olika perioder under 1800- och 1900talet.
Ekonomiska kartan och Generalstabskartan är heltäckande över Sverige,
men Häradsekonomen gjordes endast i delar av Södra Sverige samt norra
Norrlands kustland.

Dessa kartor hittar du enklast genom att zooma in via rätt område via
översiktskartan.
Tips! Du kan även välja Avancerad sökning och Rikets allmänna kartverks arkiv för att söka i en
kartserie i taget.
Tips! På vår webbplats hittar du mer information om våra akter och arkiv. Klicka på länken Om
tjänsten uppe i högerspalten.

