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Det är en afgjord sanning, att författandet af goda Chartor förutsätter så
många förenade vetenskapliga insigter, att denna kunskapsgren med skäl
kan göra anspråk på lika fri och obehindrad utöfning, som alla andra, med
hvilka människoförståndet sysselsätter sig.
(ur C P Hällströms tal inför Kungl.Vetenskapsakademien den 19 Febr.
1812)1

Reinhold Castensson:

KARTBILDEN SOM LEDSTJÄRNA

- historiska kanalkartor i en modern databas

Bakgrund
Den stora bildskatt som utgörs av de historiska kartorna över Göta kanal har nyligen
restaurerats och befriats från smuts och mögelangrepp. I samband med restaureringen har
ett arbete inletts med att överföra kanalkartorna till digitala media. Detta kommer att på
många sätt förändra tillgängligheten och analysmöjligheterna. De pappersburna 1700- och
1800-talskartorna är för spröda och ömtåliga för att hantera kan nu bli allmänt tillgängliga.
De spröda gamla kartorna har digitaliserats. Digitaliseringen utfördes med hjälp av en
planscanner som tolkar och överför kartbildens färger och konturer i digital form. Genom
digitaliseringen kan kartbilderna samlas i en kartdatabas2 och  hanteras med hjälp av dator.
Tack vare digitaliseringen kan också de gamla kartbilderna göras allmänt tillgängliga via
Internet.

De digitaliserade kartbilderna kan också länkas till andra relevanta kulturdatabaser eller
anknytas till eller jämföras med moderna kart- och flygbilder. Det som redovisas i artikeln
bygger på resultaten från det första försöket med att samla och organisera de historiska
kanalkartorna i ett digital kartdatabas. Arbetet har utförts inom ramen för
forskningsprojektet The Cartography of Gotha Canal som utgör ett delprojekt inom  EU-
TERRA projektet Living Waterways. En engelsk översättning för internationell publik
håller på att framställas.

Syfte
Syftet med denna artikel är dels att visa på de historiska kanalkartornas kartografiska
särdrag, dels att och redovisa uppbyggnaden av en digital kartdatabas. Digitaliseringen av
kanalkartorna öppnar nya ännu oprövade möjligheter till komparativa analyser av
kanalkartor från andra kanaler och andra länder. Särskilt gäller det kartografiska
jämförelser med historiska kanalkartor från England som var den tidens föregångsland.

                                                          
1 Bratt 1958, s 10.
2 http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/
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Lantmäteriet
Det svenska Lantmäteriet grundades 1628. Det ingick som ett av de många viktiga
ämbetsverk som grundades under Gustav II Adolfs framsynta och visionära regering. Det
kom att få en långsiktig betydelse för det moderna Sveriges framväxt. Lantmäteriverkets
förste chef var Andreas Bureus (1571-1641) som redan 1611 hade fullbordat sin berömda
kartan Lapponiae, Bothinae & nova lineato.3  En av Lantmäteriets viktigaste uppgifter var
att lämna geografisk information om stormaktsväldes alla olika delar. Centralmakten
behövde för sitt agerande tillförlitlig geografisk information om varje stad, by och
landsdel. Med mätbord, avvägningskikare och mätkedja  och outtröttlig energi for
lantmätarna runt i bygderna och upprättade socken- härads- och landskapskartor. De
arbetade både med detaljerade kartor i skala 1:5.000 över byar och gårdar och med
översiktskartor för ett län eller landskap i skalorna 1:50.000 och 1:100.000. 1688
sammanställde Carl Gripenhielm de geografiska översiktskartorna till en geografisk
generalkarta över hela det dåvarande svenska väldet.4

Under 1700-talets karolinska envälde var kartläggningsarbetena nära knutna till de militära
behoven. Under denna tid förändrades kartografin. Mätunderlaget för kartorna förbättrades
därmed ökade precisionen och tillförlitligheten hos de färdiga kartorna. De civila
kartläggningarbetena övergick mer och mer till kartering av arealer kring byar och gårdar i
samband med de stora skiftesreformerna under denna tid5.

De första kanalkartverken
De första fullständiga historiska kanalkartverken dök upp under den Gustavianska tiden.
Det var också då som den politiska behandlingen av kanalbyggnadsfrågorna började hetta
till. När det gäller byggandet av Göta kanal tillhörde biskop Rhyzelius i Linköping de
pådrivande. Han skrev 1741 ett memorial om en båtled genom Östergötland där han
särskilt framhöll betydelsen av en båtled för handel och samfärdsel, för försvarets
transporter och för flottning av värdefullt masttimmer från Tivedens skogar ner till flottans
fartygsvarv vid kusten. 1756 återkom han och argumenterade denna gång för att båtleden
genom Östergötland borde kompletteras med en båtförbindelse med Kindasjöarna för
”landthushållningens uphielpande och handelens befordran”.6

1760 togs kanalfrågan upp av Carl Fredrik Pechlin på regeringsnivå. Det ledde till att
frågan på nytt togs upp till behandling i riksdagen men det ledde tyvärr inte till något
konkret resultat. Först 1772 började man se konturerna av ännu ett förslag som så
småningom skulle komma att materialiseras. Det var prosten Jonas Breding i Söderköping
som i ett memorial till prästerståndet gjorde sina ämbetsbröder uppmärksamma på att
redan på hertig Johan av Östergötlands tid hade man diskuterat en kanallinje från
Norsholm till Söderköping. Förutom att få till stånd en båtled menade Breding, tyvärr
felaktigt, att man genom ett kanalbygge också skulle kunna reglera den
översvämningsbenägna sjön Roxen.

Bredings och prästerståndets förslag bifölls av riksdagen 1772. Det beslutet gav upphov
till ett tioårigt, bitvis hätskt, ordkrig mellan borgarna i Söderköping resp. Norrköping.
Borgarna i Norrköping ville inte finna sig i riksdagsbeslutet som ju innebar att kanalen
skulle utmynna i Söderköping. Men viktigare var att de satte igång en rad
kanalutredningar. Redan samma år kallades generalkvartermästare Carl Frederic von Röök
som kanalutredare. Han baserade sitt förslag till kanallinje på ett äldre kartmaterial
utarbetat under åren 1754-1755 av de båda unga lantmäteriingenjörerna Jonas Collin och
Olof Gran. Deras kanalförslag utgick enligt den tidens kanalbyggnadsteknik från en
kanallinje som så mycket som möjligt följde de naturliga vattendragen. De följde därför
Motala ströms lopp och förlade kanalens mynning till Norrköping.

                                                          
3 Bratt, 1958, s 47.
4 Helmfrid, 1991.
5 Tollin, 1991, s 11ff.
6 Lindgren, H. 1993, s 87
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Von Rööks kanalkartor
1774 var Carl Frederic von Röök klar med sitt förslag till en båled mellan Vättern och
Östersjön. Det innehöll 2-3 m långa kartor med förklarande text, specialritningar över
slussar m.m. Till sin hälp vid den kartografiska utformningen av kanallinjen mellan
Norsholm och Mem anlitade von Röök  fortifikationsofficeren Eric Myrin. Von Röök tog
inte ställning i striden om Göta kanals blivande mynning utan ritade in två alternativ i sitt
förslag. Den ena kanallinjen lät han följa Motala ström med mynning i Norrköping och
den andra lät han följa linjen från Norsholm genom sjön Asplången till mynningen i
centrala Söderköping.

Von Rööks kanalkartor illustrerar tydligt den på den tiden förhärskande
våtgrävningsmetoden vid kanalbyggen. Den innebar att själva kanalbyggande med
höjdutjämnande slussar inskränktes till korta sträckor förbi naturliga forsar och fall. I
övrigt följde båtleden det naturliga vattendraget.

Bild 1. Karta över Motala ström med omgivande kulturlandskap vid mynning i sjön
Roxen och i vänstra kanten von Rööks förslag till Göta kanals sträckning 1774.
(Källa: Vadstena Landsarkiv. Kan även ses på
http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/

Det kartografiska uttrycket för denna metod att bygga kanaler markeras på von Rööks
kartor med att det naturliga vattendraget, i detta fall Motala ström, är tydligt blåmarkerat
med förstärkta mörka blåtonade skuggningar utmed flodkonturen (se bild 1). Forsar och
fall markeras med parallella blåa lätta penseldrag i strömriktningen. Själva kanalen är
rödmarkerad med utbuktningar som anger slussar eller mötesplatser.

Förutom själva kanallinjens sträckning innehåller von Rööks kartor annan kulturhistoriskt
intressant information om sammansättningen av kanalens omgivande kulturlandskap och
bebyggelse. Tydligt markerade är de då förekommande markanvändningsslagen
skogsmark, hagmark och åkermark. När det gäller åkermarken och hagmarken anges deras
kvaliteter såsom jordmån och markfuktighet. Skogsmarken är markerad med ett speciellt
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kartografiskt manér s.k. dubbelperspektiv. Kulturprodukter som byggnader, vägar, själva
kanallinjen, m.m. är angivna i vertikalprojektion är naturförhållanden som berg, skog är
angivna i snedprojektion. Varje karterat terrängföremål är avbildat på sin rätta geografiska
lokalisering varefter kartografen, i detta fall Eric Myrén, har skuggat träd, sänkor och
dalgångar. Denna kartografi förstärker på ett påtagligt sätt de topografiska särdragen ger
kartbilden ett fördjupat 3-dimensionellt intryck. Någon absolut höjdangivelse tillåter inte
denna metod men ger ändå ett gott visuellt intryck av de höjdernas och dalarnas relativa
storlek.

Denna typ av landformskartografi med belysning från kartans nordvästhörn utvecklades i
Frankrike under 1600-talet. Den då tongivande kartografen var Giovanni Domenico
Cassini (1624-1712). Genom att variera färgstyrka och tjocklek på de streck som
markerade dalgångar och höjder kunde han få fram  relativa höjdangivelser.7

                                                          
7 Thrower, N. 1972, s72f.
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Bild 2. Karta över Mems slott och Storåns utlopp i Slätbaken enligt von Rööks
kanalförslag 1774. Kartografi Eric Myrén.
(Källa: Vadstena Landsarkiv. Kan även ses på www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/



6

Särskilt stor kartografisk omsorg lades på avbildningen av de större gårdarna och
herresätena. På t.ex. kartan över Mems slott finns alla bostads- och ekonomi byggnaderna
angivna med sin geometriskt korrekta form (se bild 2). Den franska trädgårdens alla
gångar och planteringar är avbildade i detalj, liksom tillfartsvägarna med sina alléer och
anslutande brygga vid Slätbakens strand. Detsamma gäller kartan över Göta kanals
planerade anslutning till Storån inne i centrala Söderköping (se bild 3).

Bild 3. Karta över Göta kanals utlopp i Söderköping enligt von Rööks kanalförslag
1774. Kartografin är utförd av Eric Myrén.
(Källa: Vadstena landsarkiv. Kan även ses på www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/).

Ny kanalbyggnadsteknik – ny kartografi
Omkring 1780 skedde en radikal omorientering av kanalbyggandet. Den tidigare dominerande
våtgrävningstekniken ersattes med den s.k. torrgrävningstekniken. Den innebar att istället för att följa
naturliga vattendrag strävade men efter att så lång som möjligt låta kanallinjen följa horistontalnivån, d.v.s.
höjdkurvan genom terrängen och att så långt det var möjligt samla de nivåutjämnande slussarna i
slusstrappor. Fördelarna med den nya tekniken var att grävningsarbetena underlättades, man slapp
kostsamma tillfälliga dammanläggningar i de naturliga vattendragen under kanalgrävningen och vid
slussbyggena. Den nya kanaltekniken underlättade också underhållet av kanalen. Man slapp t.ex. häftiga
vårflöden och svårbemästrade högvatten som lätt kunde skada eller förstöra kanalanläggningarna. För
kanalfarten var det också mera ekonomiskt med den nya typen av kanaler. Genom att samla slussarna i
slusstrappor slapp man de många transportavbrotten för att slussa.
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Bild 4. Översiktskarta från Daniel Tunbergs förslag till kanalsträckning 1784 som
visar kanalsträckningen vid utloppet i sjön Roxen enligt den nya
våtgrävningstekniken. På kartbilden finns också von Rööks förslag inlagt samt en
blyertsskiss över den blivande slusstrappan vid Berg.
(Källa: Göta kanalbolag AB:s arkiv. Kan även ses på www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/).

Första skissen till Bergs slussar
Kartan i bild 4 är hämtad ur översiktskartan från ett kanalförslag signerat Daniel Thunberg som illustrerar
övergången till den nya kanalgrävningstekniken. Daniel Thunberg fick 1781 i uppdrag att granska von
Rööks sju år gamla kanalförslag.  Granskningen ledde till skarp kritik av von Rööks förslag. Inte helt
oväntat ledde detta till att kritikern Daniel Thunberg utsågs att lägga fram ett eget nytt kanalförslag. Till sin
hjälp i arbetet hade han Elias Schweder.

De båda utgick från von Rööks förslag, men övergav snabbt de von Röökska grundprinciperna och
baserade istället sitt förslag på den för den tiden moderna torrgrävningsmetoden. På bild 4 ser man Motala
ströms vindlande lopp i norr. Närmast söderut ses von Rööks förslag till kanallinje förbi forsarna vid
Malfors och Jacobslund. Därefter avviker Thunbergs förslag genom att följa höjdkurvan. En slusstrappa
planerades i anslutning till en konstgjord sjö belägen ungefär där idag Ljungsbro ligger. Slusstrappans
slussar är numrerade med romerska siffror.

Det kanske mest intressanta på bilden är de blyertsstreck som i kartans sydöstra hörn. De antyder en
annorlunda kanalsträckning med flyttning av kanaltrappan för direkt utlopp i sjön Roxen. Denna
blyertsskiss är av allt att döma den första indikationen på att en lokalisering av slusstrappan till Berg där
den idag ligger. Kartan är daterad 1784 och blyertsskissen bör ha tillkommit samma år eller kort därefter.

Baltzar von Platen träder in på scenen.
I mitten av 1790-talet trädde greve Baltzar Bogislaus von Platen in på scenen. Första gången von Platen
kom i kontakt med kanalbyggande var då han besökte de då pågående kanalarbetena på den blivande
Trollhätte kanal. Han tog starka intryck av sitt besök. Tre år senare invaldes han som ledamot i Trollhätte
kanalverks styrelse. Han fick på så sätt nära kontakt med den tidens främsta kanalingenjörer.  Von Platen
stödde i allt väsentligt Daniel Thunbergs förslag. Han föresatte sig att med järnvilja driva igenom
Thunbergs förslag till ny Göta kanal.
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Baltzar von Platen såg byggandet av Göta kanal som en självklar fortsättning på Trollhätte kanal som togs i
bruk 1800. Slussar, kanalbredd och -djup på Göta kanal dimensionerades således efter Trollhätte kanal.
Von Platen reste mycket bl.a. utomlands för att på ort och ställe studera kanalbyggande. Han besökte i detta
ärende Skottland, Frankrike och Tyskland. Särskilt imponerades han av den franska Canal du Midi, klar att
ta i bruk redan 1681 och med en sammanlagd höjdskillnad på över 200 m.

Bild 5. Karta signerad Thomas Telford 1808 över kanalsträckningen från Berg i öster
och till Malfors i väster.
(Källa: Göta kanalbolag AB:s arkiv. Kan även ses på
www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/).

År 1808 utsågs Baltzar von Platen av kung Gustav IV Adolf att "företaga och fullborda det riksgagneliga
arbetet" med att bygga Göta kanal. Innan byggnadsarbetena inleddes renritades Daniel Thunbergs kartor
över Göta kanals nya sträckning. I augusti 1808 inbjöds den berömde brittiske kanalbyggaren Thomas
Telford att tillsammans med två medhjälpare Willian Hughes and Hamilton Fulton att inspektera och
godkänna Daniel Thunbergs förslag till kanalsträckning.8)  Inspektionen utföll så väl att endast smärre
ändringar företogs innan Den Berömde personligen signerade kartorna. Thomas Telfords signatur ansågs
vara en garanti för kanalbyggnadsföretagets tekniska genomförbarhet.

Telfordkartorna (se bild 5) är till skillnad från de föregående kanalkartorna mera återhållsamma vad gäller
detaljer i det omgivande landskapet. De har ett tydligt fokus på själva kanalsträckningen, anslutande
bebyggelse samt åker- och betesmark tillhöriga de gårdar och byar som skulle komma att genomkorsas av
kanaljorden och tvinga dess invånare att flytta. Kartornas estetik är något speciell genom sin fokusering på
gårdar och byar som måste flytta. Framträdande är de nya tekniska lösningarna De kan ur kartografisk
synpunkt betraktas som framträdandet av en ny tid och en ny estetik.

I riksdagen agerade återigen en linköpingsbiskop för Göta kanal. Denna gång var det Carl von Rosenstein
som 1809 motionerade i riksdagen om att starta kanalbygget. Diskussionen i riksdagen blev livlig. Den
                                                          
     8) Häll, K.G., s 16f
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nytillträdde kung Karl XIV Johan agerade till von Platens förmån. Den 10 oktober 1809 översändes
riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om att igångsätta kanalarbetena. Ett halvår senare, den
11 april 1810, utfärdades "Kungl. Maj:ts nådiga privilegium för Götha Canal Bolag". En månad senare togs
de första spadtagen i Motala på Östgötasidan och i Forsvik på Västgötasidan. Det storslagna Göta
kanalbygget var så äntligen igång.

Bild 6. Byggnadskarta från 1823 som visar den nybyggda vattenfyllda mötesbassängen vid Berg och den
färdigbyggda, men ännu tomma kanalen mellan Berg och Brunnby.
(Källa: Göta kanalbolag AB:s arkiv. Kan även ses på www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/).

Bild 6 är en detaljkarta av mötesbassängen och de övre slussarna mellan Berg och Brunnby. Man kan på
bilden se att mötesbassängen är vattenfylld medan den nygrävda kanalfåran ligger tom. Göta kanalbygget
har i denna del nått sitt färdigställande. 1822 invigdes västgötadelen för trafik och 1832 var hela
kanalsträckan klar för trafik. Därmed kom en ny typ av kartbilder som ledstjärnor i sammanhanget,
nämligen navigationskartorna. Men det är en annan historia.
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 Bild 7. Flygbild från 1991 över Bergs slussar och Göta kanal mellan Berg och Brunnby.
(Källa: Länsstyrelsen i Östergötlands län, Kulturmiljöavdelningen. Kan även ses på
www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/)

Den sista bilden, bild 7, är en flygbild över slusstrappan vid Berg från 1991. Den kan ses som en bild av
hur en av de mera spektakulära delarna av Göta kanalkorridoren ser ut idag. Den kan också ses som ett
utfallsrum av oräkneliga tankar, idéer, diskussioner, konkreta förslag, mödosamt nybyggande och
sekelgamla underhållsarbeten. I alla dessa skeden av detta vårt lands största kulturminne har kartbilder varit
ledstjärnor för det gemensamma handlandet.
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