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Historiska kartor som hjälp vid jordartsgeologisk kartering - en  
pilotstudie från Vångs by i Blekinge. 
LI STENBERG 

Stenberg, L., 2009: Historiska kartor som hjälp vid jordartsgeologisk kartering - en pilotstudie från Vångs by i  

Blekinge. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, Nr. 241, 44 pp. 15 ECTS.  

Nyckelord:  Historiska kartor,  jordartsgeologisk kartering, Blekinge, Johannishus, Vångs by. 

Li Stenberg, Geologiska Institutionen, Centrum för GeoBiosfärsvetenskap, Lunds Universitet, Sölvegatan 12,  
223 62 Lund, Sverige. E-post: li.stenberg@hotmail.com 

Sammanfattning: Pilotstudien i Vångs by, Johannishus, belyser historiska kartors relevans vid geologisk jordarts-
kartering. Jordartsgeologiska kartor är viktiga för fysisk planering och används av kommuner, länsstyrelser, konsul-

ter m.fl. Johannishusområdets jordartsgeologi är representativ för stora delar av Sverige och innehåller jordarter 

som bildats både över och under högsta kustlinjen (HK). Syftet med studien är att undersöka kopplingen mellan 

jordarter och hur marken använts för odling, bete och skogsbruk under olika tidsperioder, för att i sin tur analysera 

hur de historiska kartorna kan användas vid detaljerad jordartskartering.  

 För att besvara frågeställningarna gjordes med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) en  jämförelse av 

jordartsutbredningen och markanvändning hämtad från historiska kartor över samma område. En jordartsgeologisk 

karta sammanställdes baserat på karteringar utförda av studenter under fältkursmoment i jordartskartering mellan 

åren 1995 och 2008. Den jämfördes sedan med historiska kartor från år 1688, 1817, 1915, 1970  och 2000 Genom 

att studera historiska kartor har jag kunnat följa hur markanvändningen är kopplad till jordarter och hur den föränd-

rats under olika tidsperioder. Finkorniga issjösediment har främst använts som åker och äng under samtliga jämför-

da tidsperioder. Isälvsavlagringar och sandiga issjösediment har främst använts som äng, men även som åker sedan 

1915. Moränområden har utnyttjats främst som betesmark/utmark med trädvegetation fram till 1970, fram till 1915 

även till mindre del som åker. Idag är den dominerande vegetationen blandskog över dessa områden. De värdering-

ar av marken som gjorde på storskifteskartan från 1817 ger en mer detaljerad bild av markutnyttjande och visar god 

överensstämmelse med variationen i jordarternas kornstorleksvariation. Finkorniga issjösediment värderades högst, 

isälvsavlagringar och sandiga issjösediment fick lägre värden och morän värderades lägst. Förutom jordartsutbred-

ningen inverkar markens fuktighet på hur marken värderats. 

 Både dagens markanvändning och de förändringen som de historiska kartorna påvisar tyder på ett tydligt sam-

band med jordarternas fördelning i landskapet. 

 Historiska kartor kan användas för att förenkla geologisk jordartskartering och detta bör utnyttjas bättre än vad 

som görs idag. Markanvändningen speglar vilken typ av jordart som området utgör, men att använda historiska kar-

tor bidrar till att vi får ytterligare en källa att förhålla sig till. Det krävs dock en generell kunskap om jordbrukets 

historia under de senaste 300-400 åren för att göra en användbar tolkning. 
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Geological mapping with help from historical maps - a pilot study 
from Vånga by in Blekinge. 
LI STENBERG 

Stenberg, L., 2009: Historical maps to help in geological mapping - a pilot study from Vånga by in Blekinge.  

Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, Nr. 241, 44 pp. 15 ECTS.  

Keywords:  Historiska kartor,  jordartsgeologisk kartering, Blekinge, Johannishus, Vångs by. 

Li Stenberg, Department of Geology, GeoBiosphere Science Centre, Lund University, Sölvegatan 12,  
SE-223 62 Lund, Sweden. E-mail: li.stenberg@hotmail.com 

Abstract: The study in Vång by, Johannishus, highlights relevance of using historical maps in geological survey of 
quaternary deposits. Maps of quaternary deposits are important for planning and are used by municipalities, county 

administrative boards, consultants and others. The Quaternary deposits in Johannishus are representative of large 

parts of Sweden and were formed both above and below the highest coastline (HK). 

 The aim of the study was to study the link between Quaternary deposits and land use during different time peri-

ods and conclude how the historical maps can contribute to the survey. 

 Geographical Information System (GIS) methodology was used to compare the spatial distribution of the quater-

nary deposits and the historical land use. The detailed map of the Quaternary deposits, based on a number of sur-

veys done by students during field courses at the Department of Geology in Lund between 1995 and 2008, was 

compared to historical maps from years 1688, 1817, 1915, 1970 to 2000. 

 The historical maps have enabled me to follow how the land use is linked to the Quaternary deposits and how it 

has changed over time. The fine grained Baltic Ice Lake deposits were mostly used as cultivated fields and mea-

dows during all time periods. The glaciofluvial deposits and sandy Baltic Ice Lake deposits were mostly used for 

meadows but also as cultivated fields since 1915. Areas with till was mostly used for grazing/outland with tree  

vegetation until 1970 and untill 1915 also to some extent as cultivated fields. Today these areas have mixed wood-

land of deciduous and coniferous trees. The evaluation of soil quality in a scale from 1-6 done in the land division 

map of 1817 gives more detail and is well correlated to the variation of grain size in the deposits. The fine grained 

Baltic Ice Lake deposits were given the highest values (3-6), while the values for glaciofluvial deposits and sandy 

Baltic Ice Lake deposits were lower (2-4) and till was given the lowest (1-3) value. Moreover, the hydrology of the 

soils affected how high value they were given.   

 Historical maps may be used to increase the efficiency and level of detail of survey of Quaternary deposits.  

However, a useful interpretation requires a general knowledge of historical land use and agricultural development 

for the last 300-400 years. 
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1 Introduktion  
Jordartsgeologiska kartor är viktiga för fysisk plane-
ring och används av kommuner, länsstyrelser, konsul-
ter m.fl. Jordartsgeologiska kartor innehåller förutom 
jordarters utbredning information om landskapets ut-
veckling, grundvattentillgångar, och utifrån den kan 
grusförekomster, torvtillgångar och markens närings-
innehåll värderas (Sveriges geologiska undersökning). 
 Jordartskartering utförs sedan 150 år av Sveriges 
Geologiska Undersökning. Den detaljerade karteringen 
görs vanligtvis till fots i terrängen och är en tidskrä-
vande och därmed dyr karteringsform. Mer översiktlig 
kartering baseras huvudsakligen på flygbildstolkning 
kombinerad med fältkontroll (Sveriges geologiska 
undersökning). 
 Geologiska institutionen vid Lunds Universitet har 
i många år anordnat kurser i jordartskartering. Som 
övningsområde har man valt terrängen kring Vångs by 
i Johannishusdalen i mellersta Blekinge (Fig. 1). Om-
rådets jordartsgeologi är representativ för stora delar 
av Sverige och innehåller jordarter som bildats både 
över och under högst kustlinjen (HK). Jordartskarte-
ringen har kompletterats med en landskapsanalys där 

vegetation och markanvändning har relaterats till jord-
arterna. Genom att studera historiska kartor har man 
också kunnat följa hur markanvändningen förändrats. 
Både dagens markanvändning och förändringen som 
de historiska kartorna visar tycks ha ett tydligt sam-
band med jordarternas fördelning i landskapet.  
 Syftet med studien är att undersöka kopplingen 
mellan jordarter och markanvändning samt analysera 
hur de historiska kartorna kan användas vid detaljerad 
jordartskartering. Frågeställningen för arbetet är:  

 
• Innehåller de historiska kartorna geologisk in-

formation som kan underlätta och rationalisera 
jordartskartering?  

• Vilken detaljgrad ger de historiska kartorna?  
• Vad tillför en analys av historisk markanvänd-

ning jordartskartering? 
 
För att besvara frågeställningarna gjordes en GIS-
baserad jämförelseanalys av jordartsutbredningen en-
ligt en detaljkarterad jordartsgeologisk karta och mark-
användning och markklassificering hämtad från histo-
riska kartor över samma område.   

Fig. 1: Karta över undersökningsområdet. Röda rektangeln på den vänstra bilden visar undersökningsområdet på en översikts-
karta. Högra bilden visar en förstoring över undersökningsområdet (modifierad karta från www.eniro.se och www.hitta.se). 
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2 Områdesbeskrivning  
Undersökningsområdet omfattar markerna kring 
Vångs by i Johannishusdalen ca en mil öster om Ron-
neby (Fig. 1). Området ligger i Blekinges inre dal-
landskap som är ett sprickdalslandskap med topo- 
grafiskt markerade dalgångar i N-S eller NNV-SSO 
(Björnsson, 1946). 
 I mellersta Blekinge och kring Johannishusdalen 
består berggrunden av gnejs och gnejsgranit som be-
står av kvarts, fältspat, biotit och ger ett skiffrigt in-
tryck. Gnejsen har en gradvis övergång till metavulka-
nit som är en grå, finkornig, strökornsförande, om-
vandlad vulkanisk bergart. Utseendet vittnar om att 
graniter och sedimentära bergarter varit med vid meta-
morfosen, då gnejsen bildades (Björck, 1984).  
 Terrängen i det inre dallandskapet ligger både över 
och under HK. Generellt ligger bergryggarna över HK 
och dalgångarna under HK. Den högsta strandnivån i 
mellersta Blekinge ligger ca 65 m ö.h. och utbildades i 
Baltiska issjön vid inlandsisens avsmältning 
(Ringberg, 1971). Baltiska issjön är första sötvattens-
stadiet i Östersjöns utvecklingshistoria och issjöstadiet 
avslutades för ca 11 600 år sedan med en dramatisk 
tappning på 25 meter (Björck i Andréasson, 2006). 
  De skogklädda bergryggarna mellan dal-gångarna 
har oftast ett tunt moräntäcke. Dalgångarna är uppod-
lade och består av isälvsavlagringar och finkorniga 
issjösediment från Baltiska issjön. Rullstensåsar ligger 
ofta centralt i dalgången. 
 Längs med rullstensåsen i Johannishusdalen löper 
den gamla häradsvägen.  De nordsydliga dal- 
gångarna har fungerat som förbindelsestråk mellan 
kusten och inlandet för de äldre tidernas bebodda om-
råden.  Arkeologiska fynd påträffade i Johannishus- 
dalen visar att dalen befolkades kring Kristi födelse 
och populationen expanderade i yngre brons-åldern, 
2000-1200 f.Kr. Västra Vång by har bevisligen i form 
av en silverskatt varit bebodd sedan vikinga-tiden, 
800-1050 e.Kr. Hjortsberga kyrka byggdes på medelti-
den, under andra hälften av 1100-talet, på platsen för 
en gammal järnålder/vikinga gravplats. Godset 
Skunckenberg etablerades vid 1660-talet, ca 1,5 km 
söder om Vångs by. Godset ingår ganska snart därefter 
i Amiral Hans Wachtmeisters ägor och byter namn till 
Johannishus. Godset har haft stort inflytande på dal-
gångens markanvändning fram tills idag. Vångs by 
består idag av ett 20-tal byggnader i en ganska  
opåverkad bymiljö (Henriksson, 2006). 
 

3 Material och metod 
Som underlag för den jämförande analysen användes 
en detaljerad jordartskarta, baserat på en samman-
ställning av karteringar utförda 1995-2008, samt histo-
riska och moderna kartor från 1688, 1817, 1915, 1970 
och 2000 samt ortofoto från 2000.  ArcGIS program-
men ArcMap och ArcCatalog användes för att digitali-
sera alla kartor. 

3.1 Jordartsgeologiska kartan  
För att framställa den geologiska kartan (Fig. 11) över 
områdets jordarter sammanställdes fältkartor från kur-
ser i jordartskartering och landskapsanalys vid  
Geologiska institutionen, Lunds Universitet. Under 
fältkurser i Johannishusdalen har samma område kar-
teras flera gånger och underlaget som sammanställts 
omfattar totalt tolv fältkartor från perioden 1995 till 
2008. Fältkarteringen har huvudsakligen gjorts som 
linjekartering med linjeavstånd på 100 meter och prov-
tagningsavstånd på 50 meter eller 100 meter. Vid kar-
teringen användes; spade, stickspjut, handborr, hand-
dator och kompass (Fig. 2). 
 Alla fältkartor täcker inte hela området. Täcknings-
graden är högst i den mellersta och södra delen med  
5-8 karteringar och lägst i den nordligaste delen med 
enbart tre kartor. Kartorna sammanställdes grafiskt till 
en karta genom att kalkera över alla jordartsgränser till 
en transparant overheadfilm. Den sammanställda kar-
tan innehöll till slut linjer från alla gruppers kartor. 
Denna karta generaliserades genom att jordartsgränser-
na drogs där flest linjer från de olika karteringarna 
sammanföll. 
 Som ett komplement till sammanställningen av 
jordartskartan gjordes fältkontroll i utvalda områden 
där osäkerhet om gränsdragning eller jordartsklass 
förelåg eller där information saknades. I fält togs 
punkternas position ut med hjälp av handdator med 
GPS-funktion. I attributtabellen till handdatorn skrevs 
en beskrivning. Totalt gjordes fältkontroll i ca 60 
punkter i studieområdet. Fältkontrollen skedde främst i 
de nordvästra- och sydöstradelarna. I handdatorn fanns 
både originalkartor och samtliga digitaliserade kartor 
lagrade. 

Fig. 2: Instrument som användes vid jordartskartering i fält. 
Skruvborr, spade, stickspjut, handdator samt kompass (ej på 

bild). Foto: Li Stenberg 
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3.2 Historiska och moderna kartor 
 

3.2.1 År 2000 Ortofoto 

Ortofoto (Appendix 1; tabell 1) är en flygbild som är  
geodetiskt korrigerad efter Geodetiska koordinat-
systemet SWEREF99 och används som underlag vid 
kartproduktion. Det kan även användas direkt vid  
fysisk planering. 
 Det svartvita ortofotot har en upplösning på  
1 m. Det är rikstäckande i skalan 1:30 000, och uppda-
teras kontinuerligt. Flera vegetationstyper såsom åker, 
skogmark, betesmark, kalhyggen och våtmark är ur-
skiljbara.  

 
3.2.2 År 1688 Geometriska avmätning 

Blekinge fick för första gången en bra kartframställ-
ning på 1680-talet (Appendix 2; tabell 1) utformad av 
Petter Gedda. Han karterade Blekinge år 1680-1684 
och producerade en karta över landskapet i skalan  
1:95 000. Den äldsta geometriska kartan från  
Blekinge, upprättade Petter Gedda mot betalning, över 
Hans Wachtmeisters gods i Johannishus åren 1688 och 
1689 (Lönborg, 1903). Kartan är handritad och åkrarna 
är indelade i mindre, numrerade fält för att visa vilka 
hemman de tillhörde. Av kartan framgår att nio gårdar 
fanns i området vid denna tid. Kartan visar utbredning 
av åker, äng, beteshagar, våtmark och den trädbevuxna 
utmarken. Både symboler och text har använts för att 
indela markanvändningen. Peter Gedda har även delat 
in jordarna i kategorierna A-D beroende på marktyp 
samt ägoförhållande. Till kartan finns en beskrivande 
text. Nedan följer den transkribering som Henrik 
Svensson, Kristianstad Högskola, gjorde 2009-02-24 
av beskrivning till odaterad karta för Vångs by, Hjorts-
berga socken, Medelsta härad, Blekinge län. Den avser 
troligtvis en Geometrisk avmätning från 1688 av Peter 
Gedda, se akt I 12-17:I1:11 i Lantmäteristyrelsens 
arkiv, Gävle och lyder: 

3.2.3 År 1817 Storskifteskartan 

Storskiftet var den första skiftesreformen av tre. De 
andra två var enskiftet och laga skifte. Målet med  
skiftena var att förenkla markägostrukturen och var ett 
initativ från centralmakten. Det skedde under kontroll 
av statens myndigheter och utfördes av lantmätare. 
Större delen av Blekinge genomgick storskiftet efter  
år  1802 (Gadd, 2000). 
 Kartan över Wångs bys inägor (Appendix 3; tabell 
1) upprättades av lantmätare Justus Magnus Ek. Kar-
tan handritades i tre exemplar. En karta förvarades hos 
den regionala latmäterimyndigheten under begreppet 
koncept. En andra karta förblev hos sakägaren och det 
tredje exemplaret renritades till renovation och arkive-
rades i Stockholms centralkontor. Idag förvaras 
renovationskartorna i Läntmäteriets kartarkiv. Kartans 
skala är i 1:4 000 (Lantmäteriet). 
Att dela in marken i inägor och utmark gjordes redan 
under järnåldern. Till inägorna räknades åker och äng 
och var de marktyper som låg närmast de bebyggda 
bytomterna inom hägn. Utanför hängnet låg byns  
gemensamma betes- och skogsområde som benämndes 
utmark (Thulin, 1911). 
 Åker, äng, våtmark samt berg i dagen är klassifice-
ringar som kan avläsas i kartan. Kartan visar även en 
värdering av marken från 0,4 till maxvärdet 6. Den 
uppmätta arean räknades i tunnland och kappland. Ett 
tunnland är 32 kappland och en kappland är 154 m². 
Arean multiplicerades med markens värde och divide-
rades sedan med 6 som var maxvärdet. För att fördeln-
ingen av mark genom storskiftet skulle bli rättvist fick 
hemman med sämre mark större arealer. Nedan följer 
ett utdrag av en tolkning av karttexten utförd av Anna 
Broström med hjälp av Henrik Svensson, Kristianstad 
Högskola: 

3.2.4 År 1915 Häradsekonomiska kartan 

Häradsekonomiska kartan (Appendix 4; tabell 1) är en  
sammanhållen serie med skiftande innehåll och  
kvalité. Framställning gjordes mellan åren 1859-1934 
(Jansson, 1993). Kartorna baserades på laga skiftes-
kartor och ger en bra överblick över markanvändning, 
vegetation, bebyggelse, ägo- och administrativa grän-
ser. Till dessa kartor finns beskrivningar redovisade i 
böcker för varje län (Lantmäteriet). Namnet Härads-
ekonomisk karta är något som har stiftats i folkmun, 
det officiella namnet är; gamla ekonomiska kartan. 
Namnet tillkom troligtvis eftersom kartorna producera-
des häradsvis (Jansson, 1993). 
 Häradsekonomiska kartan är i färg och har två ska-
lor i tryckt form, antingen 1:20 000 eller 1:50 000. 
Blekinges kartor är i skalan 1:20 000 och visar utbred-
ning av åker, hårdvall, löv-, bland-, och barrskog. 

Wångs byy består af 9 hemman, hwaraf Ett ähr Enstakat; 
hwilka hafwa fölliande lägenheter. 

 
A. Åkeren till stoora byyn ähr af medellmåttigh sandmylla, 
 och halfparten af temmelig mager sandjordh. 
B Åkeren till dhen Enstakade gården är af Jordblandat sand
 mylla. 
C Engen så i gierdet som i hagarna, är merendeles af hård
 wall och något staarr iblandh. 
D Engen till dhen Enstakade gården är halfparten hårdwall 
 och halfparten starr. 

 
Uthmarken är af små ahl och biörk/: till nödtorftig wedhb-
rand:/ och mest medh Eeneskogh bewäxt, till nödtorftigt 
gierdhesfångh, och Nordast i marken finnes någon Books-
kogh till lijtet skafwell, dåch intet som förslår; Een sqwalt 
qwarn som dhe 7 wästre gårdarna ähre dehlachtige uti; Een 
humblegårdh af 6 [störar?] till hwar- dera gården; Ingen 
timberskogh, fiske eller andra lägen-heter. 

Från början var det så att 18 frälsebönder brukade 6 hem-
man vilket skiftedes till 9 gårdar som brukades av två åboar 

á 1/3 av marken består av åker och 2/3 äng. Värdet på mark-
enheterna uppskattades baserat på jorddjup och kvalité. 
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Tabell 2: Markanvändningsförändring mellan år  1688 och 1817; 1817 och 1915; 1915-1970; 1970 och 2000. Kryss indikerar att 
förändringen visas i färg på kartorna i Fig. 34-17. Övriga förändringar har genarliserats till en klass och visas i enhetlig grå färg.  

3.2.5 År 1970 Ekonomiska kartan 

Den ekonomiska kartan (Appendix 5; tabell 1) gjordes 
1935 till 1978 och har haft stor betydelse för olika 
sektorer inom samhällsplaneringen. Den är ett unikt 
tidsdokument som visar både ekonomiska och kultu-
rella företeelser. En ny teknik med flygbilder infördes 
på 1930-talet. Denna nya teknik gjorde att man kunde 
kartera stora områden till ett lägre pris. Med kartorna 
infördes det geodetiska systemet RT38, kartorna blev 
enhetliga och hade en hög lägesriktighet 
(Lantmäteriet). 
 Man fastställde att hela Sverige skulle kartläggas i 
skalan 1:10 000. För första gången sammanförde man 
både fastighetsinformation och geografisk information 
med hög lägesnoggrannhet och stor detaljrikedom på 
en gemensam karta (Lantmäteriet). 
 På kartan ser man detaljerat fastigheter, bostads-
byggnader, tomt och trädgård samt åkermark, dikning 
och brukningsvägar inom odlingsområdena. Fornmin-
nen är också information som kartan innehåller 
(Lantmäteriet). 

Den ekonomiska kartan har använts av myndigheter 
och förvaltningar vid planering av jordbruk- och 
skogsmark, vägbyggen m.m. Kartorna är en viktig 
informationskälla för natur- och kulturmiljövården, 
fastighetsbildningsverksamheten, samhällsplaneringen 
och för jord- och skogsbruksnäringen (Lantmäteriet). 
 Kartan visar utbredning av öppen mark, våtmark 
och skog. Skogsvegetationen är inte klassificerad och 
skiljer inte på löv- eller barrskog. 
 
3.2.6 År 2000 Terrängkartan 

Terrängkartan (Appendix 6; tabell 1) baseras på områ-
dets terräng. Den visar topografi, vattendrag, markan-
vändning, vägar och bebyggelse med hög lägesriktig-
het och detaljgrad och utgör ett bra underlag vid fysisk 
planering. Kartan kan tillhandahållas digitalt i vektor- 
och rasterform i skalan 1:50 000 och baseras på Geo-
detiska koordinatsystemet SWEREF99 (Lantmäteriet). 
 Kartan visar utbredning av öppen mark,  
våtmark samt löv-, bland- och barrskog. 
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3.3 GIS bearbetning 
ArcGIS användes för rektifiering, digitalisering, analys 
samt visualisering av resultat. Samtliga kartor med 
undantag av jordartskartan fanns digitalt i rasterformat. 
Som beskrivs ovan sammanställdes och renritades 
jordartskartan för att sedan scannas och sparas digitalt 
i rasterformat. 
 Jordartskartan samt de historiska kartorna rektifie-
rades med ortofotot som georeferens (koordinat-
system SWEREF99). I ArcGIS användes funktionen 
georeferencing för att rektifiera genom att koppla 
”georeference control points” (GCP) mellan kartbilden 
och de georefererade ortofotot. 
 Först sattes en nod vid en identifierbar punkt i kart-
bilden sedan lokaliserades denna punkt även i ortofotot 
och en nod placerades. Nodparet utgör en GCP. Mo-
mentet upprepades tills överensstämmelse mellan kart-
bilden och ortofotot var tillräckligt bra. Sedan rektifie-
rades bilden med första gradens polynomialfunktion. 
 För att vidare analysera samt beräkna arealen av 
markanvändningsytor digitaliserades samtliga kartor. 
Ett tomt polygonskikt skapades i ArcCatalog och lades 
ovanpå kartbilden. Funktionen ”editor” används för att 
digitalisera markanvändningspolygoner.   
 Då lagret skulle redigeras startades rediger-ingen 
genom ”editor – start editing” samt genom att ställa in 
målen, ”target”, på rätt lager. Den första polygonen var 
en egen polygon som ficks genom inställningen 
”create new features”, därefter utgick jag från denna 
polygon och länkade ihop polygonerna genom verkty-
get ”auto-complete polygon”. Varje polygon gavs au-
tomatiskt ett ID nummer i tillhörande attributtabell. I 
attributtabellen klassificerades polygonerna med siff-
ror (1-18) beroende på vilken markanvändning de re-
presenterade. Ca 250 polygoner / karta digitaliserades. 
 Jordartskartans polygoner gjordes transparenta med 
symboler istället för färg. På så sätt visualiserades 
kopplingen mellan markanvändningen och jordarter 
och underlättade analysen. För att kunna analysera och 
visualisera förändringar i markanvändning överlagra-
des kartorna med varandra parvis i kronologisk  
ordning. Polygoner i den kombinerade kartan fick  
specifika sifferkombinationer, beroende på markan-
vändning i den äldre och yngre kartan. Kartorna gene-
raliserades för att göras mer lättöverskådliga och  
antalet kombinationsklasser reducerades från ca 80 till 
28 (tabell 2). 
 För att få en bättre förståelse för hydrologin digita-
liserades vattendragen från Häradskartan. Ett tomt 
linjeskikt skapades i ArcCatalog och funktionen 
”editor” användes för att digitalisera vattendrags-
linjerna. 
 

3.4 Felkällor 
En karta produceras med ett bestämt syfte och karte-
ring och klassificering anpassas därefter. Noggrannhe-
ten beror på syftet, men också på producentens bak-
grundskunskap. När det gäller de historiska kartorna 
var syftet att kartera markens kvalité, beskriva mark-
användning samt befintliga/nya ägoförhållanden som 

beskrivs ovan. Detaljgraden i karteringen av markan-
vändning och klassificering varierar mellan kartorna. 
Detta utgör en felkälla när kartorna jämförs.    
 Lägesriktigheten i kartan beror på kartprojektionen 
och karteringssättet. Samtliga kartor rektifierades mot 
ett ortofoto till SWEREF99. Då digitaliseringen var 
gjord kunde man lätt se var rektifieringen var bristande 
och en ny rektifiering gjordes. Digitaliseringen justera-
des i bästa möjliga mån. Då det inte var möjligt att få 
exakt överensstämmelse har rektifieringen bidragit till 
att; 

 
• Storskifteskartan och digitaliseringen har ett fel 

i den sydvästra delen på ca 20 meter i nordsyd-
lig riktning samt ett fel på ca 30 meter i väst-
sydlig riktning. 

• Häradsekonomiska kartan har ett fel mot digita-
liseringen på ca 20 meter i väst-östlig riktning i 
de södra delarna. 

• Ekonomiska kartan har ett fel på ca 30 meter i 
de centrala delarna i väst-östlig riktning. 

 
Ovan fel är godtagbara med tanke på att lägesriktighet 
vid jordartskarteringen beror på hur väl studenterna 
har kunnat orientera sig i fält och/eller att noggrannhe-
ten hos GPSens positionsangivelser har ett fel i samma 
storleksordning. 

 

4 Resultat 
4.1 Jordartsgeologiska kartan 
Kartområdet (Fig. 3) som analyserats täcker en yta på 
3,25 km2. Områdets morfologi domineras av Johannis-
husdalen med sin nord-sydliga sträckning. I norr är  
dalgången tydligt markerad med dalsidor som stiger 
relativt brant från en dalbotten på ca 45 m ö.h. upp till  
65-70 m.ö.h. på de omgivande bergryggarna. I söder är 
den morfologiska övergången mellan dalen och höjd-
områdena mindre tydlig. Området har en mer kullig 
karaktär. I kartområdets sydöstra del och i markerna 
söder om Västra Vång, på nivån ungefär mellan 40 
och 50 m ö.h., omges dalen av en småkuperad terräng. 
Centralt mitt i dalgången löper Johannishusåsen med 
ett mer eller mindre sammanhängande stråk av kullar 
och korta ryggar, som i de högsta delarna vid Västra 
Vång höjer sig ett tiotal meter över dalbotten. Endast 
några mindre partier av kartans höjdområde i väster 
ligger över HK (ca 65 m ö.h.). Det innebär att inlands-
isens avsmältning skedde med Baltiska issjön framför 
iskanten.  
 Jordarterna i området grupperas i följande klasser: 
Morän, isälvsavlagringar, finkorniga issjösediment, 
sandiga issjösediment, morän med tunt täcke av 
finkorniga och/eller sandiga issjösediment, samt torv 
(tabell 1). Nedan ges en kortfattad beskrivning av de 
olika jordarternas utbredning, kornstorlekssamman-
sättning, bildningssätt och fysikaliska markegenska-
per. 
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Fig. 3: Jordartgeologisk karta baserat på en sammanställning av karteringar utförda av studenter under jordartskarteringskurser 
vid Geologiska institutionen, Lunds Universitet, mellan 1995 och 2008.  
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Morän 
Morän (Fig. 4) finns genomgående på dalgångens si-
dor och i höjdområdena. Morän är en osorterad jordart 
som består av sten och block i ett finkornigt matrix. 
Avlagringen har skett direkt från inlandsisen, antingen 
som bottenmorän under den framglidande isen eller 
som ablationsmorän vid isens avsmältning. 
 Kornstorlekssammansättningen påverkas av den 
gnejsberggrund som inlandsisen har eroderat och mo-
ränen i området karaktäriseras av ett sandigt matrix där 
den finaste kornstorleken ler, oftast saknas. Blockhal-
ten varierar från blockfattig till blockrik men vanligast 
är en normal blockhalt. En blockfattig yta saknar eller 
har endast några enstaka block. En blockrik yta ska 
vara täckt till minst 1/3 av små eller medelstora block. 
På en normalblockig yta är blocken strödda men all-
mänt förekommande. En storblockig yta har en hög 
halt block med > 1 m i diameter. I karteringskursernas 
fältkartor har stor- och rikblockiga områden ibland 
markerats, men dokumentationen är inte fullständig 
och finns därför inte redovisad i den sammanställda 
jordartskartan. 
 Moränen överlagrar urberget men berggrunden 
sticker ibland upp genom moräntäcket, bl.a. inom det 
kuperade området i sydost, vilket tyder på att morän-
mäktigheten är begränsad. 
 Eftersom moränen oftast har ett sandigt matrix räk-
nas den som en friktionsjordart. Permabiliteten är rela-
tivt hög och kapillariteten låg. Ett visst innehåll av silt 
och finsand ger en bättre vattenhållande förmåga än 
områdets rena sandjordar. Sten- och blockhalten gör 
att moränjordar är svåra att bearbeta och bruka. 
 
Isälvsavlagringar 
Mitt i dalgången, i en nordsydlig riktning, finner man 
isälvsavlagringar (Fig. 5) i form av Johannishusåsen. 
Isälvsavlagringar är sorterade jordarter som består av 
sten, grus och sand. Både kornstorlek, mäktighet, form 
och bildningsätt på åsen varierar inom kartområdet. 
Den södra delen av åsen är av s.k. De Geeråstyp och 
består av sammanlänkade kullar, Almakulle, Kasakulle 
samt en mindre kulle norr om Kasakulle, som har en 
bredd på ca 160 m till 60 m. Kullarna har avlagrats 
utanför en smältvattenstunnel som mynnade i Baltiska 
issjön vid inlandsisens kant. I tunneln transporterades 
isälvsmaterial med höga strömhastigheter, men vid 
mynningen minskade hastigheten och de grövre partik-
larna avlagrades i en mynningskulle. När inlandsisen 
kalvade och iskanten retirerade bildades ett pärlband 
med kullar. 
 Isälvsavlagringarna kring Vångskullarna har en 
annan form och bildar ett brett fält på ca 520 meter 
tvärsöver med åsryggar och kames kullar. Området 
ligger strax under HK och det grunda vattnet vid upp-
brytningen av iskanten har gjort att isblock legat kvar.  
Flera svackor med torvjord visar att dödis varit inlag-
rad i isälvsavlagringarna. I västra delen av dödiskom-
plexet ligger isälvsavlagringar som en kameterrass mot 
dalsidan. Terrassen har bildats då smältvatten runnit i 
kanten mellan glaciärisen och dalsidan. 

I den norra delen av kartområdet blir åsen en klassisk 
getryggsås med ett spetsigt krön med en bredd på ca 
70 m. Denna del av åsen har bildats genom att material 
avlagrats inne i isälvstunneln med stöd av tunnelns 
isväggar. Då isen smälte förlorade materialet iskon-
taktstödet och rasade ner längs sidorna. 
 Strömhastigheten i en isälv varierar vilket leder till 
lager av varierande kornstorlek. När strömmen sprids 
utanför isälvstunneln avtar hastigheten och generellt 
kan man säga att åssystemets kullar och ryggar är ste-
nigare och grusigare än de flacka åssluttningarna och 
de mer perifera åspartierna. 
 Isälvsavlagringarnas markegenskaper varierar bero-
ende på sten- och grusinnehållet. Vatten släpps mycket 
lätt igenom isälvsavlagringar, då grovkornigt material 
har hög permeabilitet. Dessa egenskaper gör Johanni-
shusåsen till en mycket bra grundvattenakvifär, men 
gör också att markytan torkar ut lätt. Den kapillära 
stighöjden är låg och markfuktigheten bevaras därför 
bäst nere i sluttningarna där grundvattenytan ligger 
nära ytan. De steniga, grusiga partierna uppe på kullar-
na är svårbrukade och näringsfattiga, medan sanden i 
sluttningen är mer lättbrukad. 
 

Fig. 4 : Markanvändning och jordartarter i Johannishusdal-
gång, mars 2009: I höjdområdena på dalgångens östra och 

västra sida växer barrskog och blandskog på normalblockig 
morän. Foto: Li Stenberg 
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Finkorniga issjösediment 
Isälvsavlagringarna överlagras delvis av finkorniga 
issjösediment (Fig. 5). Toppen av åsen sticker upp 
igenom de finkorniga issjösedimenten som i övrigt 
fyller dalgången. I kanten av dalgången ligger issjöse-
dimenten direkt på moränen. 
 Sedimenten består av sandig silt och siltig finsand 
med varierande lerhalt. Lerhalten i de ytligare jordlag-
ren är sällan över 5-10 % men borrningar i samban 
med jordartskarteringarna visar att issjösedimenten 
nedåt övergår i varvig lera. 
 De finkorniga issjösedimenten har bildats i Baltiska 
issjön och är avsatta genom sedimentation i stillaståen-
de, djupt vatten under HK. 
 De finkorniga issjösedimenten är kohesionsjordar-
ter och markegenskaperna skiljer sig från kartområdets 
grovkorniga jordarter. Den kapillära stighöjden är hög 
för finkorniga sediment och permeabiliteten är låg. 
Detta leder till hög vattenhållande förmåga och kräver 
dränering vid odling. 
 
Sandiga issjösediment  
Sandavlagringar (Fig. 6) som inte är isälvsavlagringar 
finner man nedanför och mellan åsryggarna, i kanten 
av moränområdena samt i svackorna i det småkupera-
de moränområdet på dalens östra sida. Avlagringarna 
består framförallt av fin- och mellansand och avsätt-
ningen av sanden har troligtvis skett vid låga ström-
hastigheter i det grunda sund som existerade precis 
innan Baltiska issjön tappades och dalgången torrla-

des. Sanden kan betecknas som uppgrundnings- eller 
regressionssediment. Längst bort i väster finns ett 
smalt avlångt stråk av grovkornig sand, ca 30 m brett 
och 270 meter långt, som kan vara svallsand från Bal-
tiska issjöns strand. 
 Finsanden i issjösedimenten gör att den vattenhål-
lande förmågan är något bättre än i områdets grövre 
sandjordar. 
 
Tunt lager issjösediment på morän 
Större sammanhängande områden med tunt lager av 
sandiga och leriga issjösedimenten ovanpå morän 
finns i den småkuperade övergångsterrängen mellan 
dalen och bergshöjderna i kartområdets södra del.  
Sedimenten kan vara upp till 50 cm tjocka och bildar 
plana ytor mellan de uppstickande moränblocken. 
 Det tunna lagret med issjösediment som ligger 
ovanpå moränen ökar markens vattenhållande för-
måga. Vid vanlig SGU-kartering urskiljs inte områden 
med så tunna, överlagrande sediment, men eftersom 
issjösedimenten påverkar markegenskaperna och 
markanvändningen, så har dessa områden markerats 
vid jordartskarteringen. 
 
Torv 
I området påträffas torv (Fig. 7) i sämre dränerade 
svackor i den lågliggande moränterrängen i väster och 
öster samt i de sänkor som bildats av dödis, dödis-
hålorna. Denna brist på dränering gör att det organiska 
materialet inte bryts ned i någon trögare grad och att 

Fig. 5: Markanvändning och jordartarter i Johannishusdalgången, mars 2009. Mitt i dalgången, i en nordsydlig riktning, ligger 

isälvsavlagringar i form av Johannishusåsen, bevuxen med ekar och andra ädellövträd. Isälvsavlagringarna överlagras delvis av 
finkorniga issjösediment som breder ut sig på båda sidor och används idag som åker. Foto: Li Stenberg 
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torv bildas. Torven som förekommer i området är kärr-
torv. Kärrmarker får sitt vattentillskott inte bara genom 
nederbörd utan också från näringsrikare vatten som 
transporterats över den fasta marken runt omkring 
(Liljegren, 1998). 
 Mäktigheten på torvtäcket ska vara 40 cm för att 
klassas som torvmark (Liljegren och Barnekow i  
Andréasson, 2006).  

 
4.2 Hydrologi 
Jordarternas fysikaliska och markkemiska egenskaper 
spelar en mycket viktig roll för markanvändningen. En 
annan viktig förutsättning för hur marken används är 
områdets hydrologi, dvs. hur nederbörd och vattentill-
rinning från omgivningen rör sig över och genom om-
rådets jordlager. Dalgångens vattendelare ligger allde-
les norr om kartgränsen och kartområdet utgörs av ett 
litet, begränsat dräneringsområde som dräneras åt sö-
der och saknar större vattendrag. Områden med effek-
tiv avrinning är Johannishusåsens sluttningar samt de 
branta dalsidorna i norr. De områden som har sämre 
avrinning utgörs av de plana sedimentytorna i dalgång-
en samt det småkuperade områdena i västra och syd-
östra delen. 

Under de senaste århundradena har man dränerat om-
rådet så att man har kunnat odla upp marken och i dag 
är ytvattendragen få och huvuddelen av dräneringen i 
den öppna åkermarken sker genom täckdikningssy-
stem. 
 På kartorna kan man avläsa att förbättrad dränering 
var utförd redan i början av 1800-talet i form av diken. 
Häradsekonomiska kartan är den mest detaljerade kar-
tan av de som ingår i min studie med avseende på hyd-
rologin i området. Öppna diken, oftast mellan  
2-3 meter djupa, går genom åkermarken och 2 m djupa 
diken kopplar samman våtmarkerna med dränerings-
nätet. 

 

4.3 Typer av markanvändning på de 
historiska kartorna 

Markanvändningen inom kartområdet har varierat  
genom tiderna. Benämningen på olika typer av mark-
användning varierar något mellan de olika historiska 
kartorna, och en generalisering av markanvändnings-
typer har gjorts (tabell 3). De huvudtyper av markan-
vändning som använts på de digitaliserade kartorna är 
åker, äng, hage, våtmark, utmark och skog. 

Fig. 7: Markanvändning och jordartarter i Johannishusdal-
gång, mars 2009. Torv som idag är starr och gräsbevuxen 

våtmark som används som betesmark. Foto: Li Stenberg 

Fig. 6: Markanvändning och jordartarter i Johannishusdal-
gång, mars 2009. På dåligt dränerad sandiga issjösediment 

växer björk, al och hassel. Foto: Li Stenberg 
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Åker 
Åkermark utnyttjas för odling av grödor av olika slag 
för produktion av livsmedel. Dagens åkermark ut-
nyttjas även till vallodling som ersätter det äldre jord-
brukslandskapets slåtterängar (Engström, 1996).  
 
Äng 
Ängens vegetation består av stråväxter, mest gräs och 
örter. Ibland kan en gles vegetation av träd och buskar 
förekomma. Ängar förekommer inte naturligt utan är 
skapade av människan och betesdjuren. Slåtterängarna 
utnyttjades för höslåtter. De kunde bestå av våta  
sidvallsängar eller torra hårdvallsängar. Man skördade 
ängen vanligtvis en gång om året för vinterföda till 
boskapen (Engström, 1996). 
 
Hage 
Hage är ett inhägnat betesområde som användes mest 
till hästar och unga nötkreatur. För övrigt betade kor, 
får och getter fritt på utmarken under dygnets ljusa 
timmar (Engström, 1996). Vanligtvis fanns glest  
växande lövträd i en hage. Efter att man hade skördat 
åkern och ängen gick boskapen och betade även på 
dessa marker (Gadd, 2000). 
 
Våtmark 
En våtmark (Fig. 7) är ett område med dålig avrinning 
där grundvattenytan ligger ytligt. Vattentillförseln till 
våtmarker varierar mycket mellan de olika årstiderna 
och mellan olika år beroende på nederbörden. Våtmar-
ker har även nyttjats som slåttermark och på de äldre 
kartorna räknas våtmarken som ängsmark. 
 
Utmark 
Utmark är det markslag som man inte använde för 
odling eller slåtter och som låg utanför inägornas  
åkrar, ängar och tomtmarker (Thulin, 1911). På utmar-
ken bedrevs kreatursbete tillsammans av byns alla in-
vånare (Gadd, 2000). Ursprungligen rådde allmän-
rätten på denna mark, alla fick fritt använd dess resur-
ser. Men då landytorna blev mer och mer bebyggda 
tillföll även delar av utmarken vissa enstaka bosätt-
ningar. Utmarken närmast byn var troligtvis välbetad 
med få träd, medan utmark längre bort från byn var 
skogklädd (Thulin, 1911). 
 
Skog 
Skog består av trädarter och andra vedartade växter. 
Höjden på träden är minst 5 meter och de ska vara 
placerade så pass tätt och på en så pass stor yta att  
klimatet i en skog skiljer sig från omgivningen 
(Engström, 1996). På kartorna klassificeras skogs-
vegetationen som lövskog, barrskog och blandskog. 
Lövskog domineras av lövträd, barrskog består av mer 
än 50 % barrträd och blandskog består av en blandning 
av löv- och barrträd (Skogsstyrelsen). 
 
Bebyggelse 
Huvuddelen av bebyggelsen i Vångs by finns på den 
västra sidan av dalgången. På den östra dalsidan finns 
även bebyggelse, dock inte av samma storlek. Bebyg-

gelsen i norr syns på kartorna först 1915 och framåt. 
 

4.4 Markanvändnings fördelning på de  
      historiska kartorna och kopplingen 

till jordarterna 
Digitalisering i GIS har gett möjligheten att beräkna 
hur stora arealer av varje markanvändningstyp som 
redovisas på de olika kartorna (Fig. 14 till 19). Digita-
liseringen har skett genom klassificering enligt tabell 
3. Genom att lägga skiktet med den jordartsgeologiska 
kartan ovanpå den historiska kartan kan man också se 
hur markanvändning och olika jordarters utbredning 
sammanfaller. 
 I beskrivningen av de digitaliserade kartorna redo-
visas den areella fördelningen av de olika markan-
vändningstyperna, hur de är lokaliserade i landskapet 
och vilka jordarter de ligger på. 
 
Geometriska kartan (år 1688) 
Enligt den geometriska kartan (Appendix 2) är fördel-
ningen av markanvändningen följande: ca 400 000 m² 
åker, ca 740 000 m² äng/äng med lövträd och strax 
över 1 000 000 m² lövskog på utmarken (Fig. 8,  
19 a-f). Åkermark har beteckning A för Västra Vång 
och B för Östra Vång, ängsmark har beteckningen C 
respektive D. Beteckningen B och D ligger i anslut-
ning till varandra och ägdes av samma hemman. 
 Åkermarken finns huvudsakligen i den mellersta 
och norra delen av dalgångens lågområde på de finkor-
niga issjösedimenten. Även sandiga issjösediment och  
sandiga delar av isälvsavlagringarna är uppodlade. 
Ängar, huvudsakligen med lövträd, finns på alla typer 
av jordarter i den södra delen längre bort från bebyg-
gelsen. Närmre byn ligger ängarna framför allt på  
isälvsavlagringarna och delar av den centrala och den 
västra ängsmarken utgörs också av våtmarker. Betes-
hagarna finns på moränmark i utkanterna nära skogen 
(Fig. 19 c). 
 Skogen ligger på morän (Fig. 19 d-f). Löv-skogen 
finns framför allt i moränområdena på västra och nord-
östra sidan av dalgången. Ekar växer på Johannishuså-
sen strax nordöst om Västra Vång. 
 
Storskifteskartan (år 1817) 
Storskifteskartan (Appendix 3) består av 500 000 m² 
åker, lite mer än 1 600 000 m² äng och ca 950 000 m²  
utmark (Fig. 9, 19 a-f). Den odlade marken ligger i de 
norra och mellersta delarna och huvuddelen av åkrarna 
ligger som större sammanhängande åkermark på de 
finkorniga issjösedimenten eller sandiga issjö-
sedimenten nere i dalgången och på Vångskullarnas 
nedre sluttningar. En del mindre områden finns även 
spridda på moränmark i kartans ytterområden. Ängen 
återfinns framför allt på finkorniga issjösediment och 
på moränmark i den södra delen. Även Vångskullarnas 
isälvsavlagring och dödishålornas torvmark är ängar.  
Utmarken utanför inägorna ligger nästan uteslutande 
på morän (Fig. 19 c). Någon skogsvegetation är inte 
indikerad på kartan men förekommer troligtvis i  
utmarkens periferi. 
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Fig. 8: 1688 års karta digitaliserad och oklassificerad i färg överlagrad med jordartsgeologiska kar-
tan i svart överbeteckning. 
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Fig. 9: 1817 års karta digitaliserad och oklassificerad i färg överlagrad med jordartsgeologiska kar-
tan i svart överbeteckning. 
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Fig.10: Digitaliserad markvärdering I 1817 års karta i färg överlagrad med jordartgeologisk karta 
i svart överbeteckning. 
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Fig. 11: 1915 års karta digitaliserad och oklassificerad i färg överlagrad med jordartsgeologiska 
kartan i svart överbeteckning. 
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Fig. 12: 1970 års karta digitaliserad och oklassificerad i färg överlagrad med jordartsgeologiska kar-
tan i svart överbeteckning.  
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Fig. 13: 2000 års karta digitaliserad och oklassificerad i färg överlagrad med jordartsgeologiska kar-
tan i svart överbeteckning. 
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Markvärdering i storskifteskartan (år 1817) 
Den digitaliserade kartbilden visar storskifteskartans 
markvärden och jordartskartan (Fig. 10). På bilden ser 
man att gränserna på de båda överlagrande kartorna 
sammanfaller överraskande bra. 
 Kartans markvärde uträknat med arealen och taxe-
ringsvärdet visar på att de högre värdena fyra till sex 
främst ligger på finkorniga issjösediment. Vid  
värden under 4 ser man en markant minskning i 
finkorniga issjösediment och en ökad moränhalt. De 
lägre värdena från 0,4 till 3,5 domineras av morän och 
av isälvsavlagringarnas grovkorniga, grusiga delar. 
Även torvmarken hamnar huvudsakligen på de lägre 
värdena. För berg i dagen är värdet 0,8 vanligt. Isälvs-
sediment och issjösand finns i alla klasser utom de 
allra lägsta (Fig. 14). 
 På markvärdeskartan kan man se en gradient i den 
nordvästra finkorniga issjöavlagringen. Jordprover 
visar en högre lerhalt i söder vilket bidrar till en högre 
vattenhalt. Norra delen av finkorniga avlagringen  
består av finsand utan lera. Finsanden har värdet 6 dvs. 
högre värde än det finkorniga issjösedimentet med 
högre vattenhalt som har ett värde på 5. Ytterligare 
söderut är mellansand värderad högre än de mer 
finkorniga issjösedimentet med lerhalt och högre  
vattenhalt i söder. 
 Isälvsavlagringarna följer rumsligt värdeskartan 
från 1817 mycket bra. På dödiskomplexet i de centrala 
delarna finns ett område med maxvärdet 6. Generellt 

på kartan har isälvsavlagringarna värden mellan 1,5 till 
3. Vid kartering kan man konstatera att den avlagring-
en utgörs av isälvssand bestående av mellansand med 
varierande vattenhalt. Vattenhalten ökar närmare  
våtmarken. Idag använder man marken som betesmark 
men 1817 användes den till åker. Det är högst troligt 
att man använde den till åker 1817 då våtmarken ligger 
i närheten och ger en bra fuktighet till marken. Mark-
användningsgränser och jordartsgränser sammanfaller 
genomgående mycket bra. 
 
Häradsekonomiska kartan (år 1915) 
Häradsekonomiska kartan (Appendix 4) påvisar av  
1 500 000 m² åker, 800 000 m² lövskog, 100 000 m² 
barrskog och 700 000 m² blandskog (Fig. 11, 19 a-f). 
Totalt utgör skogen drygt hälften av arealen. 
 Åkern är samlad till större fält i de centrala delarna 
av dalsänkan.  Åkermarken, som på kartan även om-
fattar slåttermark, ligger mest på de finkorniga issjöse-
dimenten men också en del på morän, isälvsavlagring-
ar och issjösand (Fig. 19 a). Odlingsgränserna och 
jordartsgränserna sammanfaller på många ställen på 
kartan. Alla finkorniga issjösediment är uppodlade, 
även det mindre området som finns i den sydöstra de-
len av kartan. Också alla sandiga issjösediment och 
isälvsavlagringar är uppodlade med undantag för  
Johannishusåsens gruskullar. De uppodlade moränom-
rådena ligger nära bebyggelsen, särskilt i den svagt 
kuperade terrängen väster och sydväst om Västra 

Fig. 14: Markvärdering år 1817. Koppling mellan markvärdering  i 1817 års karta och jordarter karterade 1995-2008. Markvär-
dering från lägst 0,4 till högst 6.  
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Vångs by. Alla tre typer av skog ligger placerade  
nästan uteslutande på moränavlagringarna (Fig. 19  
d-f). Lövskog och blandskog är den dominerande 
skogsvegetationen. 
 
Ekonomisk karta (år 1970  
Ekonomiska kartan (Appendix 5) består av strax över  
1 000 000 m² åker, 900 000 m² ospecificerad skogs-
mark och 1 150 000 m² kalhyggen/betesmark (Fig. 12, 
19 a-f).  
 Åkermarken har en väl avgränsad form och är sam-
lad i stora fält i dalgången. De finkorniga issjö-
sedimenten används främst till odlingsmark, men även 
en del isälvsavlagringar och issjösand i anslutning till 
de finkorniga issjösedimenten är uppodlade (Fig. 19 
a). Skogsmark, hyggen och betesmarken är nästan ute-
slutande placerad på moränavlagringar, men också på 
de små ytorna av sorterade sediment i den kuperade 
terrängen vid sidan av dalen (Fig. 19 d-f). 
 
Terrängkarta (år 2000 ) 
Terrängkartan (Appendix 6) består av 1 000 000 m² 
åker, ca 600 000 m² lövskog, ca 1 300 000 m² bland-
skog samt 200 000 m² betesmark (Fig. 13, 19 a-f). 
Åkern ligger centralt i dalgången och är omgiven av 
löv- och blandskog. Betesmark finner man runt bebyg-
gelsen i Västra Vång och Östra Vång men även en 
mindre yta betesmark i norra delen. 
 Åkern finner man på de finkorniga issjösedimenten 
men även på issjösand och isälvsavlagringar (Fig. 19 
a). Blandskog utgör störst andel av skogen och åter-
finns såsom lövskogen mestadels på moränavlagring-
arna (Fig. 19 f). 
 

4.5 Markanvändningens förändringar 
genom tiden  

Genom att jämföra kartorna i kronologisk ordning kan 
man följa hur markanvändningen har förändrats i  
området genom tiden. 
 
Kartanalys 
Jämförelsen mellan kartorna från 1688 och 1817 visar 
i stort sett samma utbredning av åker 370 000 m2 re-
spektive 500 000 m2 (Fig. 15, 19 a-f). Skillnaden är att 
åkern expanderat något på det marker som 1688 var 
äng med lövträd. Mycket av det som var äng 1688 är 
fortfarande äng 1817. Ytterligare en skillnad är att de 
beteshagar som fanns 1688, i 1817 årskarta inte indi-
kerades utan hör till utmarken som inte karterats. 
Mycket av det som 1688 var klassificerat som lövskog 
är 1817 utmark. 
 Jämförelsen mellan 1817 och 1915 (Fig. 16) visar 
stora förändringar, framförallt med avseende på åker. 
Från 1817 till 1915 har åkern expanderat kraftigt från 
500 000 m² till 1 500 000 m² (Fig. 19 a). Ökningen är 
delvis skenbar eftersom ängsmarken inte är separerad 
från åkern på kartorna från 1915. Enligt kartan från 
1915 brukas fortfarande den mark man odlade på 
1817. En del ängsmark är ersatt med blandskog, fram-

för allt runt åkern i de södra delarna. 
 Mellan åren 1915 och året 1970 (Fig. 17) minskade 
odlingsmarken från 1 500 000 m2 till 1 000 000 m2 
(Fig. 19 a-f). Den stora förändringen är att åker/
ängsmark från 1915 har övergått till betesmark eller 
kalhyggen och återfinns i den småkuperade terrängen 
utanför den egentliga dalgången eller uppe på  
Johannishusåsen. En del av lövskogen, barrskogen och 
blandskogen är nu betsmark/kalhyggen. 
 1970 och 2000 (Fig. 18) har åkerfälten samma ut-
bredning. Betesmarken/kalhyggen har växt igen med 
lövskog. Kartorna från 1970 och 2000 är i övrigt lika 
varandra vad gällande markanvändning. Detta kan  
genomgående utläsas ur diagrammen (Fig. 19 a-f). 
 Resultatet visar att markanvändningen för finkorni-
ga issjösediment var äng för tidsperioden 1688-1817, 
och utpräglat åkerbruk för de senare åren, 1915-2000. 
De finkorniga issjösedimenten har en total areal på 
640 000 m2. Kartan från 1688 visar att man bara har 
använt 26 % av den totala arealen finkorniga isjösedi-
ment till odlingsmark, medan 63 % användes till äng. 
År 1817 används 28 % till odling och 67 % till äng. 
1915 brukas ungefär 93 % av de finkorniga isjösedi-
ment. 1970 har andel brukade finkorniga isjösediment 
minskat till  87 %, vilket  består år 2000. 
 Sandiga issjösediment har en total areal på  
307 000 m2 och brukas som åker och äng. År 1688 
brukas 30 % av den totala arealen sand som åker och 
40 % som äng. År 1817 har åkern expanderat till 36 % 
och äng till 50 %. År 1915 och framåt har man en 
mycket högre andel brukad sand, 81 %. År 1970 mins-
kar andelen odlad mark på sand till 68 %, vilket består 
år 2000. 
 Isälvsavlagringen har en total areal på 430 000 m2 
och 1688 och 1817 brukas 18 % respektive 24 % som 
åker och 32 % respektive 52 % som äng. År 1915 
minskar andelen brukade isälvsavlagringar till 57 % 
och fortsätter minska till 47 % år 1970 och 42 % år 
2000. 
 Morän har en total areal på 1 560 000 m2 och mark-
användningen varierar. 1688 brukas, 24 % som äng/
äng med lövträd och 47 % består av lövskog. År 1817 
brukas 42 % av moränen som äng och 50 % är utmark. 
År 1915 odlade man på 20 % av moränens areal, på 37 
% stod lövskog och på 35 % stod blandskog. År 1970 
bestod markanvändningen på morän av 53 % betes-
mark och 42 % blandskog. År 2000 har betesmarken 
på morän vuxit igen och moränen täcks av 30 % löv-
skog och 63 % blandskog. 
 Tunt lager finkorniga issjösediment på morän har 
total areal 50 000 m2. Markanvändningen för finkorni-
ga issjösediment på morän skiljer sig. 1688 utgör löv-
skog 57 %. År 1817 brukas 82 % som äng. År 1915 
brukas 38 % som åker/äng och andelen lövskog är 40 
%. 1970 används 80 % som betesmark och år 2000 har 
de delvis vuxit igen till 64 % blandskog. 
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Fig. 15: Markanvändningsförändring mellan år 1688 och 1817. 
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Fig. 16: Markanvändningsförändring mellan år 1817 och 1915. 
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Fig. 17: Markanvändningsförändring mellan år 1915 och 1970. 
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Fig. 18: Markanvändningsförändring mellan år 1970 och 2000. 
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5 Diskussion 
5.1 Metoder och felkällor 
Den sammansatta jordartsgeologiska kartans klassifi-
cering och noggrannhet för jordartsgränser är mycket 
bra då överensstämmelsen är god mellan de tiotal kar-
teringarna som utförts oberoende av varandra vid olika 
tillfällen. Dessutom, bekräftades kartans kvalité med 
stickprov i ett 60 tal punkter under fältkontrollen. 
 Rektifieringen av de historiska kartorna är avgöran-

de för arealberäkningar och möjligheterna att genom-
föra en jämförelseanalys.  Det finns en tydlig förskjut-
ning mellan ortofotot, de historiska kartorna och den 
jordartsgeologiska kartan. Den förskjutningen redovi-
sas i antal meter (se Felkällor ovan). De äldsta kartor-
na har störst förskjutning. Anledningen till detta är att 
tydliga GCP punkter som lokaliseras i den historiska 
kartan är svåra att exakt återfinna i ortofotot. Generellt 
blir rektifieringen bättre ju fler GCP punkter, men för 
många, särskilt om de är felplacerade, kan göra att 

Tabell 3: Jämförelse av orginalkartornas legender/beskrivningar/symboler och den tolkning och omklassificering som gjorts i 
den här studien.   
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transformationen blir sämre. 
Detaljgraden i karteringen av markanvändning och 
klassificering varierar mellan kartorna och utgör en 
felkälla när de jämförs. Tolkningen av markanvänd-
ning och klassificeringen i den här studien gjordes för 
att underlätta jämförelsen. För att kunna tolka kartorna 
och göra en ny klassificering måste man ha en generell 
kunskap om hur jordbruket utvecklats under de senaste 
300 åren. En svårighet är hur betesmark betecknas i de 
olika kartorna. På 1688 års karta finns markerat betes-
hagar. Tolkningen av markanvändning och klassifice-
ringen i den här studien gjordes för att underlätta  
jämförelsen. Vegetationen i de perifiera områdena är 
betecknad som ”Små Ahl och Björkeskogh och Ehnes-
kog ibland” vilket tyder på att även dessa områden 
använts till bete. 1817 är dessa områden inte karterade 
utan betecknas som utmark och som vi vet användes 
för bete till byns boskap (Engström 1996). Ytterligare 
något som försvårar jämförelse är att åker och äng inte 
klassificerats separat på kartan från 1915. Slåtterängar 
måste ha funnits för vinterföda till boskapen men det 
går inte att uppskatta arealen. Det hade varit intressant 
att kvantifiera förändringen i proportionerna åker och 
ängsmark som ändrades till åkerns fördel under den 
här perioden. Ytterligare en svårighet är att tolka ut-
bredningen av betesmark och skog i kartan från 1970. 
Originalklassificeringen skiljer endast ut brukad mark 
och det underliggande ortofotot får användas för att 
tolka vad som är öppen betesmark eller kalhygge. 
 

5.2 Korrelation mellan markanvändning 
och jordarter  

Utgångspunkten var att det sannolikt finns en koppling 
mellan jordarter, markanvändning och  hur jordbruket 
utvecklats. Markanvändningen som de historiska  
kartorna visar kan delas upp i tre perioder. 1688 och 
1817 representerar den första perioden. Då utgjorde 
äng den största andelen av den totalt brukade arealen 
(20 % respektive 50 %) medan andelen åker var rela-
tivt liten (11 % respektive 15 %). Ängarna återfanns 
mestadels på finkorniga issjösedimenten samt morän 
och till mindre del på sandiga issjösediment och is-
älvsavlagringar. Åkrarna låg till största del på finkor-
niga issjösediment, men även sandiga issjösediment 
och isälvsavlagring användes. Marken som har odlats 
varierar från finkorniga issjösediment i de västra delar-
na, morän i de östra och isälvsavlagringar i de norra.  
Under den äldsta perioden brukades inte alla finkorni-
ga issjösediment som man kan tänka sig vara bra för 
odling. Det var viktigare att åkern var sammankopplad 
till Västra Vångs bebyggelse. Största delen av området 
betecknas Lövskog 1688 respektive Utmark 1817 och 
ligger framför allt på morän. 
 Under den andra perioden, som representerar 
1915 års karta, visar analysen att den brukade marken 
expanderar främst på de finkorniga issjösedimenten, 
men även på morän, sandiga issjösediment och isälvs-
avlagring. Ur kartans klassificering går det inte att 
skilja på åker och äng. Lövskog och blandskog åter-
finns nästan uteslutande på morän. Gränsen för betes-

mark är inte markerad. Där det är glest mellan lövträd-
symbolerna i originalkartan tyder emellertid på att 
marken användes för bete. 
 Under den tredje perioden, representerade av 1970 
och 2000 års kartor, används de finkorniga och sandi-
ga issjösedimenten nästan uteslutande som åker, me-
dan odlingen på moränen minskade. En del av  
moränområdena används år 1970 som betesmark men 
år 2000 är dessa igenvuxna med bland- och lövskog.  
 Kartan från år 1817 med markvärdering ger en 
mycket bra inblick i markens brukbarhet vid den tiden 
och en bra detaljerad bild av jordarterna och deras 
gränser. De finkorniga issjösedimenten har höga mark-
värden (4-6), medan isälvsavlagringar och sandiga 
issjösediment fick lägre värden (2-4) och morän värde-
rades lägst (1-3). Dock påverkar även hydrologin 
markvärdet då finkorniga issjösediment med högre 
lerhalt fått lägre markvärden. De yngsta kartorna 
(1915-2000) ger den bästa bilden av den totala utbred-
ningen av finkorniga issjösedimenten, men om en mer 
detaljerad bild av kornstorleksvariationen eftersträvas 
är markvärderingen från 1817 användbar. Trots att 
mycket kan avläsas på kartan från 1817 är det viktigt 
att vara kritisk då det finns områden som inte stämmer 
med de karterade jordarterna. Den avlånga sandavlag-
ringen i östra delen av området som vi idag har karte-
rat till sand, har år 1817 inte högre värde än 1,5. Det 
finns även områden som vi har karterat som morän 
men som har så höga värden som 5. Orsaken till detta 
är att Magnus Justus Eek år 1817 värderade hur bra 
jorden var att bruka 1817, vilket inte enbart berodde på 
jordarten. Hydrologin spelade antagligen en stor roll i 
hur bra han ansåg marken vara. En för blöt sand kan 
vara sämre att odla på än en lagom fuktig morän med 
ett tunt sandtäcke. 

 

5.3 Vilka jordarter och jordartsgränser 
som är lättast respektive svårast att 
identifiera ? 

I jämförelsen mellan jordartsgeologiska kartan och de 
historiska kartorna ser man att vissa jordartsgränser är 
lätta att identifiera i det historiska kartmaterialet. Det 
är lätt att identifiera avgränsningen mellan morän och 
övriga jordarter. Orsaken till den lätta identifieringen 
är markanvändningen. På morän växer i dag nästan 
endast skog och marken har tidigare varit utmark på de 
äldsta kartorna. Orsaken är moränens svårbrukade ste-
niga och blockiga yta. Det är också lätt att identifiera 
avgränsning av torvmarker. Torvmarken är svårdräne-
rad, grundvattenytan ligger högt och torvjorden lämpar 
sig varken som åkermark eller skogsmark. 
 Svårare är att identifiera avgränsningen mellan 
finkorniga och sandiga issjösediment. Båda avlagring-
arna används som åker i stor utsträckning. Vid fältkar-
tering av jordarter är gränserna mycket diffusa och 
därför svåra att sätta ut på den geologiska jordartskar-
tan. Svårt är det också att identifiera gränserna mellan 
isälvssand och issjösand eftersom isälvssanden också 
är lättbrukad och används som åkermark.  
 Man kan urskilja grusområden i isälvsavlagringar-
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Fig. 19: Areal (m2) för jordarter (grått) och markanvändning år 1688, 1817, 1915, 1970, 2000 (färg). a) Åker; b) Äng/Äng med 
lövträd; c) Utmark/Betesmark; d) Lövskog; e) Barrskog; f) Blandskog.  forts. 

a) 

b) 

c) 
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d) 

e) 

f) 

Fig. 19 forts.: Areal (m2) för jordarter (grått) och markanvändning år 1688, 1817, 1915, 1970, 2000 (färg). a) Åker; b) Äng/Äng 
med lövträd; c) Utmark/Betesmark; d) Lövskog; e) Barrskog; f) Blandskog.  
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na då de aldrig har varit brukade utan har varit skogs-
mark eller betesmark. Man kan också urskilja tunt is-
sjösedimentet på morän genom kartering, men inte 
genom de historiska kartorna eftersom markanvänd-
ningen skiljer sig mellan de olika kartorna. 
 Byns placering kan även vara en viktig faktor till  
vilken mark som använts till vad. Ett mycket bra ex-
empel är kartan från 1915 där man har brukat morän-
avlagringarna kring bebyggelsen. Traktorernas  
ankomst i början på 1900-talet gjorde att man slutade 
bruka mindre åkerfält och försökte slå samman fälten 
så det skulle bli lättare att bruka. 
 Historiska kartor innehåller geologisk information 
som kan underlätta och rationalisera jordartskartering. 
Med hjälp av de historiska kartorna kan mindre områ-
den som varit uppodlade inom moränområden indikera 
t.ex. finkorniga issjösediment eller sandiga issjösedi-
ment. De områdena odlas inte idag och urskiljs oftast 
inte vid flygbildstolkning. 
 Detaljgraden för de historiska kartorna varierar. 
Kartan från 1915 kompletterat med värdekartan från 
1817 ger en bra detaljeringsgrad. Problemet är att det 
inte finns historiska kartor över alla områden med så 
hög detaljeringsgrad som de kartor som studerats i det 
här pilotprojektet, men att titta på historiska kartor bör 
enligt min mening ingå i förarbetet inför en kartering. 
Idag används oftast flygbildstolkning samt gruskartor 
och kalciumkartor m.m. men inga historiska kartor. 
Intressant hade det varit att fortsätta undersökningen 
genom att göra liknande studier på andra  
platser för att sedan jämföra undersökningarna med 
varandra och se om det finns likheter och skillnader 
t.ex. mellan södra och norra Sverige. 
  

6  Slutsatser 
• Historiska kartor kan underlätta och rationalise-

ra jordartskartering. Rektifieringens kvalité är 
avgörande och överensstämmelse vid jämförel-
se med moderna kartor och flygbilder. 

• Den historiska markanvändningen ger en bra 
bild av vilken geologisk avlagring som finns i 
området. Finkorniga issjösediment har främst 
använts som åker och äng under samtliga jäm-
förda tidsperioder. Isälvsavlagringar och sandi-
ga issjösediment har främst använts som äng 
men även åker sedan 1915. Morän används 
främst som betesmark/utmark med trädvegeta-
tion fram till 1970, 1915 även till mindre del 
som åker. Idag är den dominerande vegetatio-
nen blandskog. De markvärderingar som gjorts 
i 1817 storskifteskarta ger en mer detaljerad 
bild och visar god överensstämmelse med vari-
ationen i jordarternas kornstorleks sammansätt-
ning. Finkorniga issjösediment värderades 
högst, medan isälvsavlagringar och sandiga 
issjösediment fick lägre värden och morän  
värderades lägst. Dock inverkar även hydrolo-
gin till viss del på hur marken värderats. 

• Historiska kartor kan användas som ett komple-

ment till flygbildstolkning som föregår fältkon-
troll. Det kräver dock en generell kunskap om 
jordbrukets historia under de senaste 300 åren.  
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Ortofoto från år 2000. Ljusgrå ton i olika nyanser med slät struktur är åker, gräsmark eller kalhygge. Mörkgrå tonmed kullig 
struktur är trädvegetation 
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Geometriska kartan från år 1688 över ”Wångs byy” utförd av Petter Gedda.  

Appendix 2 
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Transkriberad kartbeskrivning 

Wångs byy består af 9 hemman, hwaraf Ett ähr Enstakat; hwilka hafwa fölliande lägenheter. 

A. Åkeren till stoora byyn ähr af medellmåttigh sandmylla, och halfparten af temmelig ma-
ger sandjordh. 

B Åkeren till dhen Enstakade gården är af Jordblandat sandmylla. 

C Engen så i gierdet som i hagarna, är merendeles af hårdwall och något staarr iblandh. 

D Engen till dhen Enstakade gården är halfparten hårdwall och halfparten starr. 

Uthmarken är af små ahl och biörk/: till nödtorftig wedhbrand:/ och mest medh Eeneskogh 

bewäxt, till nödtorftigt gierdhesfångh, och Nordast i marken finnes någon Bookskogh till 
lijtet skafwell, dåch intet som förslår; Een sqwalt qwarn som dhe 7 wästre gårdarna ähre 
dehlachtige uti; Een humblegårdh af 6 [störar?] till hwar- dera gården; Ingen timberskogh, 
fiske eller andra lägen-heter. 



37 

Storskifteskartan från år 1817 över ”Wångs bys” inägor utförd av lantmätare Magnus Justus Eek. 

Appendix 3 
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Kort sammanfattning av kartbeskrivning 

Från början var det så att 18 frälsebönder brukade 6 hemman vilket skiftedes till 9 gårdar 

som brukades av två åboar á 1/3 av marken består av åker och 2/3 äng. Värding mellan 0,4-6 
av markenhetern uppskattades baserat på jorddjup och kvalité. 

Rosa: Åker 

Grön: Äng 

Svart melerad: Berg i dagen 

Svart: Okänd 
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Häradskarta från år 1915 över Vångs by utförd av Lantmäteriet. 

Appendix 4 
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Ekonomiskan kartan från år 1970 över Vångs by: Kartblad nr 3F 7f utförd av Rikets allmänna kartverk. 

Appendix 5 
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Terrängkartan från år 2000 utförd av Lantmäteriet. 
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