
Lantmäteriet 

De allra äldsta kartorna i Lantmäteriets arkiv är från 1628 och de yngsta är från1990-talet. I 

arkivet finns en mängd olika sorters kartor. Som exempel kan nämnas geometriska 

jordeböcker, skifteskartor, läns- och häradskartor, sockenkartor, stadskartor, vägkartor, 

häradsekonomiska kartor, ekonomiska kartor, generalstabskartor samt andra topografiska 

kartor.  

 

I Lantmäteriets databas ”Historiska kartor” finns mer än en miljon kartor tillgängliga via 

Internet. Det är en av världens största kartskatter och det är gratis att titta på dem. Du hittar 

kartorna här: 

http://historiskakartor.lantmateriet.se 

 

Så här gör du. Det finns två olika sätt att söka efter kartor: 

 

1) Sökning via karta 

2) Avancerad karta 

 

I vårt exempel ska vi leta efter kartor över Stabäck som är en ort i Västervåla socken, Fagersta 

kommun i Västmanland. 

 

1) Sökning via karta 

Välj län, kommun samt ort i rullisten till vänster – tryck SÖK 

Ex. Västmanland, Fagersta kommun, Fagersta 

 

Centrera Stabäck mitt i kartbilden genom att dra på kartan. Zooma in på kartan för att få träff 

– tryck SÖK 

 

Sökningen ger över 100 träffar på kartor över Stabäck i tre olika arkiv; Rikets allmänna 

kartverk, Lantmäteristyrelsen och i Lantmäterimyndigheternas arkiv. Klicka på kartans namn 

för att se kartan.  

 

 



 
 

2) Avancerad sökning: 

 

Tryck på Avancerad sökning på skärmens högra sida. 

 

Välj arkiv: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Lantmäteristyrelsens arkiv, Rikets allmänna 

kartverk eller Djurgårdskartor. Du kan bara söka i ett arkiv i taget.  

 

• I vårt exempel börjar vi med Lantmäteristyrelsens arkiv. Välj län, välj socken och välj 

ort, d.v.s. Västmanlands län, Västervåla och Stabäck – tryck SÖK 

 

Sökningen ger tre träffar. Klicka på kartans namn för att se kartan. 

 

Extra: Om du vill se ifall det finns kartor över ditt område som ännu inte är skannade, sätt då 

ett kryss i rutan Sök även ej digitaliserade akter. Om du vill se om det finns andra kartor över 

ditt område som är registrerade på annan ort, sätt då krysset i rutan Sök akter som refererar till 

vald ort – tryck SÖK 

 

• Nästa exempel blir Lantmäterimyndigheternas arkiv. Välj län, klicka i socken och välj, 

klicka i traktnamn och skriv namnet på trakten som du söker, d.v.s. Västmanlands län, 

Västervåla och Stabäck – tryck SÖK  

 

Sökningen ger över 100 träffar. Klicka på kartans namn för att se kartan. 

 



• Det sista arkivet vi söker i efter kartor över Stabäck är Rikets allmänna kartverk. Att 

söka i Rikets allmänna kartverk fungerar om du vet vilket bladnummer som du söker, 

annars rekommenderas sökning via karta. 

 

Börja med att välj kartserie. Det finns tre olika serier att välja emellan: Ekonomiska kartan, 

Generalstabskartan samt den Häradsekonomiska kartan. Välj län och välj bladnummer som 

alltså är olika för de tre respektive kartserierna – tryck SÖK. 

 

Sveriges äldsta storskaliga kartor hittar du också på: riksarkivet.se/geometriska  

 

 


