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land olika slag av urkunder, som dcn skogshistoriske forskaren har
att gi till i sina studier, intaga kartor trAn olika tider ett mycket
viktist rum.
Fdr Hallands vidkommande 6r detta urkundsmaterial ganska rikhaltigt
och synes dessutom vara anmerkningsvert tilliiirlitligt, r'arf6r man med hjalp
av detsamma har mdjlighet att erhiUa en god uppfattning om skogens utbredning i detta landskap under olika skeden.
Som det haUendska kartmaterialet tidigare icke blivit sammanstellt, \'ill
jag hiir s<ika att giira detta. Denna sammanstellning giir dock ingalunda
ansprlk pA fullstiindighet. Den baserar sig i fremsta rummet pA det kartmaterial, som finnes tillgangligt pd Kungl. Lantmiteristlrelsens arkir', Riksarkivet
och Kungl. Krigsarkivet. Vidare har ja; i g<irligasteman siikt att utnlttja
de uppgifter om kartor, som direkt eller indirekt finnas i redan trlckt svensk
topograf isk Hallandslitteratur.
Den:ildsta av mig kiinda k!.rta, som ger upplysning om skogens fiirdelning i Halland, er en er 1652 utkommen karta, ,rSpecialLandtkort och Geographesk Taafla dffrver heela Hallandr av KIETELL CLAssoN(FELTERL.s).Denna
karta, vilken tillkom sju lr e(ter Hallands f<ireningmed Sverigegenom Brdmsebrofreden, utgdr ett ty?iskt prov e ett av de tvA slags kartor, som det av GusTAF rr ADoLF och AIDREAS Buners lr 1628 skapade Lantmeteriet i bitrjan
av sin verksamhet hade att uppg6ra. Lantmeteriet hade de till uppgift, dels att
uppretta geografiska kartor dver stdrre eller mindre delar av landet, dels
geometriska kartor, vilkas huludsakliga iindamil var att redovisa byars
och gArdars iker- och annan agoareal och meddela dess avkastning fdr skatteoch liknande iindamil. De geografiska kartorna eller sAsomde kallades Landkort eller Landtavlor hade ett beskrivande syfte, och i den instruktion, som
utferdats [6r deras upprattande, funnos detaljerade Iiireskrifter om vad de
skulle innehAlla. De skulle silunda f<jr att citera S. LONBoRG(Sveriges karta.
r9o3, s. 15) lamna beskrirning rcj blott dfver 'huru socknerne och bygdelagen tillhopa hanga' utan ock dfver hvarje by', dessAker, iing, skog och mark,
samt han'id Sdra anteckningar om beskaffenheten, uppgijra liirslag tilt fiir-
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bettringar, namna hvilka skogar som voro tjanliga till uppodling ellcr till
timmerfeng, hvarest karl och moras funnos o. s. v. Vidare skulle afmdtas
och kartliiggas alla stiirre sjtiar och ?ilfmynningar,

i synnerhet s6dana, som till
skeppsfart eller annat ?indamAl kunde gdras nyttiga, vidare alla hamnar och
inlopp, alla stider och grufvor m. m.r
KIETELL Ct.{sso)i FELTERTkarta civer Halland er sasom ndmnt cn dr.lik
geografisk karta och som sadan iser den ett stort varde och intresse, srirskilt
som KIETELL CLASSo){ |ar en av r6oo-talets ftirnemsta lantmetare i \.art
land.

Det

var sakerligen ingen tillfillighet

att

denne erkdnt

framstiende

lantmetare fick Hallands kartliiggning pa sin lott, dA det naturligtvis lar a!
stor betydelse fcir de styrande i landet att fa en sA sdker och god kunskap
som mdjligt

om denna nvfitrvin'ade

KIETELL Cl.{sso\s karta av ir

provins.

1652 fdrvaras e Kungl. Lantmateristvrel-

sens arkiv (under sign. V g). Kartan, vilken er uppritad pa papper, har ett
format av r42 x 73 cm, Den ir mycket rackert och tekniskt viii utfitrd,
men ar pa grund av oHmplig fiirvaring i ildre tider nAgot skadad, si att smerre
partier a| densamma ha fallit bort. Den {ullstiindiga rubriken pe kartan
lyder:
rspecial Landtkort och Geographesk Taafla iiffr,r'er heela Halland medh dess
Situation och Beskaffenheet, srisom Iinnes pi sielfr\.a Cartan \oterat och Deschriberat, som ahr Landemarken, Haraders- och Sochneskieldnader, medh annat
Notab€lt som der utbij Landsorten kan Jinnas, hNilket har under Deels Specificerat ahr.
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Uthij \4'arbergh Lahn ahr Fl'ra Heradher
A. Ah! Fiere haradt Inneholler Fiortan Sochner och Er! Liten Stadh Iion!:backa benemdt.
B. .7ihr Wijske haradt Inneha{\rer Femb Sochner.
C. .thr Hemble h?irarlt Ineholler Fembton Soch:' och En Stadh Warlbersh.
D. Ahr Fahrahs Inehol:r Fembton Soch:t och Een Stadh Falkenbergh.
Uthij Halmstad" Lahn ahre Trva Harader.
E. Ahr .Lhrstadz haradt Innehaf\\er Tijo Sochner.
F. Ahr Halmstadz haradt Inehol:r Touff Soch:r och Halmstadh.
Uthij Laholms Lahen ahr T\r'a HAradcr.
G. Ahr T]'nnersiid hara:dt Haflrer Sex Soch:t
H. ,{hr Hdgz heradt Innehaflver Ellefwa Soch:r och Staden Laholm.
I. Ahr Ecn Holme \r)dingen ben:dt som Cronan holler Binnande l)'chta om \atetijds, sa at den seglande ma $arna sigh fitr samma Holme.
Bookeskough och \agon Eek finnes mest uthij Landsorten.
Delignerat och .\ffrijtat,{nno
1652 a{f
Krrrer-r, Cr.lsso:_ I
Fig. I.

Del iolrfattande Breareds och Tdnnersjii socknarl)a\. rspecial Landtkort och
GeographeskTaafl:r iiff$er heela Halland' av Kr!:aELL Cl-\sso^' Fl:L'rER U s )d r 1 6 5 ? .

'leil

dcr Sp.zialj/ndka(i. und acosrap[ischc! I.acl ijbcr ga.z rlall.nd
It-r:LrER(s) vom Jahr. t'1s2.
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PA denna karta, vilken 6r upprattad i skalan r: roo ooo, iiro alla viktigare
sj<iar, floder och hdjder inlagda, vidare stdrre myrar och ll)'gsandsfilt samt
stiider, kykor, herrgirdar, bvar och stiirre ensamliggandeglrdar. Dessutom
5,ro alla huvudviigar och stdrre stigar samt administrativa granser, sesom
harads- och sockengrenser, tydligt angivna. Det i detta sammanhang allra
viktigaste er dock att s kogsom rdde na aro utmarkta genom sarskildatecken
i {orm av smt t!ad. Samtliga nu niimnda tecken och grinser hava aven
ferglagts i olika larger, sa t. ex. ero skogstecknen grdna. NAgon etskillnad
fdr ldv- och barrskog har emellertid ei gjorts I denna Ar 1652 utgivna karta.
- Fdr att ge en uppfattning om huru denna karta ser ut meddelas ett brottstycke av densamma, omfattande delar av Breareds och Tdnnersjd socknar i
syddstra Halland (se fig. r).
PA Kungl. Krigsarkivet finnes en av KrsrEtL Cressr)N sjalv fdrf:irdigad
replik av nlimnda karta (kartsaml. portf. XVI, nr z), pA vilken med handstil pA
flera stiillen linnes angivet vilket eller vilka tridslag, som frirhiirska i landskapet. Som denna replik genom dessa tilldgg fAr ett negot sttirre skogshistoriskt intresse in sjiilva originalkartan, meddelas den har i sin helhet, reproducerad i halv naturlig storlek (se tavl. r). Skogstecknen A denna replik aro
dock icke utsatta lika talrikt och med fullt samma naturtrohet som A originalkartan. - Fdrutom sitt stora skogshistoriska viirde har lepliken aven ett
visst personhistoriskt intresse, i det att den utgjort en gava av KARL xI till
ERrc JoHAli DAHLBERGS.PA replikens baksida ster ocksA att lasa:

Lir,j;, i

rHalland, lefwererat mig af haos Kongl. l.Iaij:tt sielf i hdnder den 9 \ovemb,
uthij Gidthebo.gh A: 1675.
E. J. D.rulsuncn.r
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Av Klrrrn
CLASSoNskarta av Ar 165z finnas ytterligare minst tvA ?ildre
repliker, vilka emellertid iiro osignerade och endast omfatta delar av kartan.
Den ena av dessarepliker, vilken fdn'aras e Kungl. l,antmdteristyrelsens arkiv (under sign. V 3), omlattar kustlandet {rAn Sklnegransen och till Varberg.
Den andra repliken omfattar endast rT<innersddHiradt,r och narmast omgivande partier av Halmstads och Hcjks hirader. Den f<irr.aras aivenledesi
Kungl. LantmAteristyrelsens arkiv (under sign. lt 8).
(FELTERUS)
av er 1652finUtom nu nimnda karta av KIETELL CLASSoN
nes ytterligare en av samma lantmatare, dar Halland behandlas tillsammans med Vastergdtland, Dalsland och Bohusliin. Denna karta 'rGeneral
Iindkort och Geographisk Afritningh tifver \4'estergidtland, Daal, Hallandh
och Bahuus lihnr, er signerad av KTETEIL CLASSo:,I,men iret fdr dess
upprettande er ej utsatt. Kartan, vars format er 92 x 6r,5 cm, {drvaras i
Kungl. Lantmeteristgelsens arkiv (under sign. O 37). Ptr denna karta iro
ocksa skogstecken utsatta i form av sma trid, men dessafcirefalla ej att vara
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anbringade med negra stiirre krav pa naturtrohet utan fastmera pA konstnnrlighet. Man ser dock tydligt att 1652 ers karta varit fttrebilden vid upPgiirandet av den del av kartan, som omfattar Halland. Mycket tyder PA att
denna karta tillkommit mot slutet av KtrreLL CLAssoNsverksamhet som
lantmetare.
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Ar 1655utkom en tryckt karta 6ver det danska valdet uPprattad av dansken
Jouex.-rs Me1rn, pA vilken karta iiven Halland iterfinnes, varjamte ar 1677
utkom en av Hov,txN i Ni.irnberg tryckt karta iiver tscania, Blekingia et
Hallandie,r. Dessa bAda karto! ero dock mycket ofullst?indiga och dessutom
Ielaktiga vad Halland betrAffar och sakna allt varde som urkundsmaterial
fiir skogshistoriska understjkningar.

,roItnar i
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FrAn Ar 169r ftireligger en nv g eo g r a fi sk karta dver Hallands tvA sydligaste
hirader, Tcinnersjii och H<jks (se fig. z, der ett brottstycke av densamma
meddelas). Denna karta, vilken upprattats av lantmetaren JoHAN SoDERLTNGH,Iiirefaller att vara utarbetad helt oberoende av KIsTEtr CtassoNs.
Den har en storlek av r57 x 99 cm och er uppritad pA papper, som sedan uppfodrats pA vdv. Rubriken A denna karta lyder:
rceographisc Delineation och Beskrifoingh dtwer 2:e Harade! utij Provi[cien
Hallandh, Lahollms L.iiahn,Hddks och TiinnersidHerad bestAendeaf 17 Socknar,
till rr: Hufwudkiyrckior och 6 Annexekirrckior fiirutan dhen t/, fa dhel af Torupp
Sochn;h\r'ilckenortz Cituation iagh i underdlnighet eflter Hiiglg Konglg Cammar
Collegi senare gifne Instruction, de Dato Stockholmd. 19:Maij 688,effter )ttersta
Krafter medstrafwat att fullgiijra, och icke nagot elter gissningh, uthal med
Sndre och Instrument tatta Distantien emellanhwar ort blukat, sl att skogarne,
hwar och huru stora aI dhes *idd dhe fitrnes,pe dhes Ratta och naturliga stellen
Opprijtade, Jambval Sittgar, Strdmma!, Aar, B6ckar, Bergh, Backar och Landswegar med mehra, pl sine Ratta stellen; Sammledesalle hemman, Torp och Byar,
Opprijtade i hwad wederstreck,eller huruledesdbe ahro bellgne, hwilket Hemman;
aJ h\r'ad Carachter dhet $ara karn, p5.sitt Rum och stalle; Som alt yttermehra
med sialfwa JordebokenCollationelat ar. Observeratoch Re[ovelat Anno 169r.

emb.
H.r
il&e
rtan.
s arberg.
mgiles A

JoHAN SdDERLrNGn.,

Miitbladen till denna av SdDERLrricHupprattade karta ftirvaras A Kungl.
Lantmeteristyrelsensarkiv (under sign. 11 r), medan Ater den renritade
k a r t an finnes A Kungl. Krigsarkivet (kartsaml. portf. XVI, nr D). Metbladen
aro i motsats till den renritade kartan osignerade.PA grund av SoDERlItiGHs
karakteristiska handstil och ritmandr finnes dock intet tvivel om matbhdens
och den renritade kartans samhorighet.
Aven denna karta Ar ett mycket viktigt skotshistoriskt dokument, och alldeles sArskilt galer detta metbhden, e vika skogstecknen ,,ro utsatta mera
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