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Inledning

Sockenkartor upprättades 1718 för i vart fall fyra socknar i Daga härad, nuvarande
Södermanlands län: Björnlunda och Gryt1 , Frustuna2 samt Gåsinge3 . Om motsvarande kartor upprättades även för dåvarande annexförsamlingarna Kattnäs och Dillnäs är
de i vart fall inte bevarade i Lantmäteristyrelsens arkiv. Fokus här är på kartan över
Björnlunda socken (Bilaga A). Den upprättades av lantmätaren Anders Mörn (1664–
1730) som först var lantmätare i Östergötland och sedan ordinarie lantmätare vid Livgedinget 1713–1719 och därefter extra ordinarie lantmätare i Södermanlands län.4
Det är inte klart varför dessa sockenkartor upprättades. Även om kartan i princip
kan förstås vid en jämförelse med en modern karta över samma område är det klart att
avstånd, proportioner och bebyggelsers placering inte är exakt korrekta. Det framgår
också om man jämför med såväl de tidigare geometriska jordeböckerna och de senare
skifteskartorna. Medan dessa kartor upprättades bland annat för att reglera rätt till
jord eller klargöra anspråk på jord och därför behövde ha en viss precision verkar denna
precision varit obehövlig vid upprättandet av sockenkartan för Björnlunda.
En gissning är därför att kartan upprättades för lantmätarnas eget bruk som en
orienteringskarta; för att hitta rätt i socknen under förrättningar. Det framgår också att
kartan är sliten. Bebyggelsenamnen etc har i vissa fall fallit bort på grund av slitage, hål
har uppstått på grund av vikningar och på annat sätt samt att i vissa fall har kartan
lagats. Detta gör kartan svårläst. Till svårlästheten bidrar att bebyggelsenamn inte alltid
satts ut.
Syftet här är att rekonstruera sockenkartan baserat på modernt kartmaterial, mer
specifikt den häradsekonomiska kartan (vilken för det aktuella området upprättades
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Jag vill tacka Martin Edgelius (Katrineholm) för kommentarer på en tidigare version.
LSA, F2c:6 C6:1-1.
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LSA, F2c:19 C20:1-1.
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Ekstrand (1903, s. 83, #1009).
1

1

Rekonstruktion av Björnlunda sockenkarta 1718

Handlingar om Björnlunda 1

1897–1901). Den rekonstruerade kartan återfinns i Bilaga B. Rekonstruktionen görs genom att sockengränsen, sjöar och vägar digitalt ritas in på en en konceptkarta. Därefter
förs på samma sätt in manuellt in symboler för bybyggelseenheter.
Sockengränsen för Björnlunda socken ska inte ha ändrats under perioden 1630–1952.5
Det finns dock några tecken på att den som upprättat kartan inte haft helt klart för sig
exakt var sockengränsen gick. En alternativ tolkning är att det skett ändringar som inte
dokumenterats tillräckligt. Torpet Brunsäter anges på sockenkartan exempelvis ha legat
i Björnlunda men har alltid tillhört Gryts socken. Ett skäl till detta misstag var troligen
att Brunsäter var ett torp på hemmanet Norrbys ägor.6 I östra delen av socknen mot
Frustuna intill torpet Märkeshälla, som i sin helhet ligger i Frustuna, är det klart att
sockenkartans sockengräns skulle inneburit att delar av torpets mark skulle ha legat
i Björnlunda.7 Det faktum att lantmätaren Anders Mörn var verksam i Östergötland
innan han kom till Livgedinget 1713 kan tala för att han inte hade full lokalkännedom
när kartan upprättades 1718. Kanske var kartan i själva verket ett sätt för honom att
kompensera för den bristande lokalkännedomen.
Däremot har förstås sjöarnas utbredning och vägarna sträckning förändras. Typiskt
har många mindre sjöar växt samman och större sjöar blivit mindre. Vägarnas sträckning
har förändrats genom att nya vägar tillkommit även om det äldre vägsystemet framstår
tydligt på den häradsekonomiska kartan. På denna saknas saknas också de moderna
riksvägarna. På rekonstruktionen har dock endast de vägar som framgår av originalet
från 1718 tagits med men den sträckning som framgår av häradsekonomiska kartan.
Bebyggelseenheternas namn och placering utgör ett större problem. En alfabetisk
förteckning (se nedan) över de olika bebyggelsenamnen har upprättats och där anges
de olika namnen med korsreferenser samt hänvisningar till använda källor (främst Ortnamnsregistret och lantmäteriakter). Det handlar bland annat om att identifiera rätt
bebyggelseenhet på den häradsekonomiska kartan även om namnet helt förändrats. Olika namnformer och namnvarianter diskuteras endast om det behövs för identifikationen.
Bebyggelseenheter 1718 kan också saknas på den moderna kartan av en rad olika skäl.
Följande tumregler har följts:
1. Bebyggelsenamn på den rekonstruerade kartan anges där med typsnittet kursiv
sans-serif och med samma typsnitt i förteckningen. Bebyggelsenamn med typsnittet
kursiv serif i förteckningen avser ett bebyggelsenamn på sockenkartan.
2. Om namnet och platsen kan identifieras, med oförändrat namn i en stavningsvariant eller en annan namnform, anges på den rekonstruerade kartan och i förteckningen det namn och den stavning som anges på den häradsekonomiska kartan idag.
Exempel: Askartorp.
3. Om namnet och platsen kan identifieras men ett helt nytt namn används på
den häradsekonomiska kartan idag, så anges på den rekonstruerade kartan och
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Lagerstedt (1973, s. 21). Se även Oregelbundenhetskommittén (1882, s. 41–42).
LMA 04-BJA-70.
7
Jämför med LMA 04-FRU-78.
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i förteckningen det namn och den stavning som anges på den häradsekonomiska
kartan med namnet understryket. Exempel: Ullaberg.
4. Om namnet på sockenkartan inte finns på den häradsekonomiska kartan används
det namn och den plats som framgår av sockenkartan, med namnet föregånget av
en asterisk. Exempel: *Aspadahlen. Detta fall omfattar en blandning av fall alltifrån
att sockenkartan är det enda belägget, över fall där bebyggelsens lokalisering kan
identifieras med andra källor till fall där full identifikation erhålls från andra källor.
5. I några fall anges bebyggelser på sockenkartan utan namn. Om det på motsvarande
plats på den häradsekonomiska kartan finns en namngiven bebyggelse anges detta
namn föregånget av en devis. Exempel: –Bjursnäs.
6. På sockenkartan används förkortningen ST för soldatorp. Eftersom häradsekonomiska kartan använder samma beteckning tillämpas reglerna 1–4 i dessa fall. Samma sak gäller även generiska beteckningar som backstuga, torp.
På sockenkartorna anges bebyggelsenheterna med röda prickar, så även för varje jordeboksenhet i en by. På rekonstruktionen anges bebyggelseenheterna med en röd prick oavsett antalet jordeboksenheter. På rekonstruktionen har även angetts nutida namnformer
på de tre större sjöarna i syfte att underlätta orienteringen. Sjönamnen på sockenkartan
behandlas inte här.

2

Alfabetisk förteckning

Askartorp Askartorp. ONR (2155767).
*Aspadahlen Saknas i ONR.8
Axala Axalaa. ONR (2155806).
Backudden Brestorp. ONR (2156120, 2156121).
Berga Berga. ONR (2155875).
–Bjursnäs ONR (2155912, 2155918, 2155916).
Björndal Prästgården.9 Se Lådra.
Björnkulla Biörkulla. ONR (2155970).
Björnhagen Björnhagen. ONR (2155961, 2155958).
Björnhagsbrink Se Björnhagen.
Bohlesnääs Se Ullaberg .
8
9

Tidigaste belägg i mantalslängderna: RA, Mantalslängder, Livgedinget 2 (1656) s. 464.
Var prästgård från och med 1602.
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*Bondlöta ONR (2157704).10
Brestorp Se Backudden.
Bresäter Bresätter. ONR (2156125).
Broa Se *Brotorp.
Brolöt Brolöth. ONR (2156138).
*Brotorp ONR (2156151).
Brunsäter Brunsätter.11 ONR (2180846).
Bråten Bråten Enligt ONR (2156184) även kallat Sätran.12
Dagnäs Se Dagnäsön.
Dagnäsön Dagnäs. ONR (2156253).
Dalsjön Dalsjötorp. ONR (2156274, 2156260).
Dalsjötorp Se Dalsjön.
Ekhof Ekckhååff Säteri. ONR (2156364).
Elghammar Elghammars Säthesgårdh. ONR (2156402).
Erlandstorp Erlandstorp eller Lilla Norby. ONR (2156428, 2157516)
Hagen Hagen. ONR (2156714, 2159173).
Hagen Se Hägnan.
Harbro Harbro. ONR (2156817,2156818).
Hägnan Hagen. ONR (2156979, 2156980).
Hammarn Hammarn. ONR (2156763, 2156764).
Hålbratorp Se Kolbrotorp.
*Hopen ONR (2156927).13
10

Den ursprungliga platsen för Löten innan Jakobsberg tillkom som säteri.
Anges felaktigt på sockenkartan ligga i Björnlunda socken.
12
Almquist (1976, del 2:1, s. 368, not 13) uppger att Sätran var 1/8 mantal kronohemman som 1648
köptes av Lennart Torstensson. Hemmanet reducerades 1692 men skatteköptes 1707. Enligt LMA 04BJA-88 (kartan och s. 18) var 1805 Säter ett torp och Bråten ett 1/8 frälsehemman på de platser platser
som på häradsekonomiska kartan anges för Sätran och Bråten, platser som också motsvarar lägena på
sockenkartan.
13
Placering på den rekonstruerade kartan enligt LMA 04-BJA-88. På sockenkartan finns en namnlös
bebyggelse angedd omededelbart på östra sidan vägen. LMA 04-BJA-88, såväl kartan som s.12.
11
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Hopnäs Hoopnäset. ONR (2156936).
Hültet Se St. Hult.
Jacobsbergs säteri Se Jakobsberg.
Jakobsberg Jacobsbergs säteri. ONR (2157069).14 Se *Bondlöta.
Kalfsboda Kalfsbo. ONR (2157111).
Kesäter Kiesätter. ONR(2157173).
Kiesätter Se Kesäter .
*Kiältorp Ej återfunnet enligt ONR (2157418).
*Kiärstugun ONR (2157436).
Kiärsäter Se Kärrsäter .
Kärrsäter Kiärsäter. ONR (2157440).
Klefva Klefva. ONR (2157202).
Klefva qvarn Torp. ONR (2157197).
*Knapptorp ONR (2157202).
Kolbrotorp Hålbratorp. ONR (2157292).
Krockztorp Se Krogstorp.
Krog Se Krogen.
Kristinelund ST. ONR (2157316).
Krogstorp Krockztorp. ONR (2157327).
Krogen Krog. ONR (2157326).
*Kyrckbohl ONR (2157380, 2157384).
Karlsta Kalsta. ONR (2157147).
Lilla Norby Se Erlandstorp.
14

Ursprungligt namn Löten. Säteriet bildades 1656 av Anna Nilsdotter Bielkenstierna (död 1663).
Det kallades ännu 1702 för Löta säteri (Mantalslängder, Livgedinget 43 (1702), s. 936) och 1704 för
första gången Jakobsbergs säteri (Mantalslängder, Livgedinget 45 (1704), s. 4045). I jordeböckerna
förekommer det äldre namnet ännu längre fram i tiden. ONR (2157070) uppger att säteriet uppkallades
efter Jakob Wattrang (1630–1698), som 1674 köpte Löta från Anna Bielkenstiernas arvinge. Uppgiften
hos Almquist (1976, del 2:2 s. 577) att Anna Bielkenstierna uppkallade säteriet efter sin 1654 avlidne
make Jakob Skytte (död 1654) verkar därför vara felaktig.
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Lilltorp Torp. ONR (2157554).
L. Gästorp Backstuga. ONR (2156688).15
Lådra Lådra. ONR (2157643, 2157644).16
Långholmstorp Långholmstorp. ONR (2157667, 2157668).
*Löfhagen ONR (2157726).
–Lövstugan Backstuga. ONR (2157749).17
Marielund M. ONR (2157790).
Mosstugan Måsstugan. ONR (2157840).
Mälby]. Se Uppmälby .
Mälbyqvarn Mälby qvarn. ONR (2157866).
Norrby Norby. ONR (2157929).
*Norbytorp ONR (2157936, 2157937).
Nybygget Backstuga. ONR (2157950).
Nytorp Nytorp. ONR (2157982).
Näs Niäs. ONR (2158000).
Näset Näset. ONR (2158024).
Prästgården ONR (2158149). Se Björndal och Lådra.
Prestvik Prästwijk. ONR (2158158).
Qvarntorp Qvarntorp. ONR (2157370).
*Raka Saknas i ONR.18
Skallartorp Skaltorp. ONR (2158376).
15

Enligt en yngre geometrisk jordbok från 1680 används namnformen ”Lilla Giälstorp” för bebyggelsen på platsen (RA, LMA F1a:30 fol. 45 (RA bildid: R0002568 00060))
16
Var prästgård till och med 1602.
17
Placeringen gjord efter LMA 04-BJA-88.
18
Tidigaste belägg i mantalslängderna 1642 (RA, Mantalslängder, Södermanlands län 1 (1642) sid.
506f). Rå- och rörhemman under Elghammars 1649 (RA, Mantalslängder, Södermanlands län 1 (1642)
sid. 506f). Placering på den rekonstruerade kartan där bebyggelsen Rakan fanns enligt en yngre geometrisk jordbok från 1680 (RA, LMA F1a:30 fol. 45 (RA bildid: R0002568 00060)). Troligen identisk med
Landa. Se ONR 2157458. Se även Björnlunda kyrkoarkiv AI:3 (fol. 159) och AI:4 (fol. 159) där Rakan i
den tidigare längden i den senare partiellt skrapats bort och ersatts med Landa men med samma familj
boende.
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Skenda Skenda. ONR (2158431).
Skeppet Skieppet. ONR (2158447).
*Skinnarhagen ONR (2158452).
–Skottsjötorp ONR (2158495).
Slängen Slängen. ONR (2158534).
Smedstorp Smedstorph. ONR (2158566).
Spånga Spånga. ONR (2158615).
*Spånstuga ONR (2158631).
Stafudden Stafuhdden. ONR (2158669).
Stensäter Stensäter. ONR (2158700).
St. Hult Hültet. ONR (2156953).
St. Gästorp Stora Giästorp. ONR (2156690).
St. Lergärdet Stora Lergiöle. ONR (2157487, 2157488).
St. Mälby Stora Mälby. ONR (2157868).
*Strömtorp ONR (2158806).19
Sundsta Sundstaden. ONR (2158827).
Svenshult Svenshult. ONR (2158864).
Svinnäs Svinnääs. ONR (2158869).
*Svänstorp ONR (2158869).20
Sätran Sättra. I LMA 04-BJA-88 (s. 18) kallat Säter. Se Bråten.
Torp Se Lilltorp och Klefva qvarn.
Tomta Tompta. ONR (2158977).
Töle Thöle. ONR (2159064).
Tibble Tibble. ONR (2158961).
19

Placeringen gjord efter LMA 04-BJA-88.
ONR (2158869) uppger att Svenstorp inte är återfunnet och att det möjligen är identiskt med
Svenshult. Enda uppgivna källa är sockenkartan (det vill säga C6-1:1). Gissningen är därför märklig
och kan inte stämma då det av sockenkartan framgår att Svenstorp låg norr om Lokvattnet medan
Svenshult ligger söder om sjön. Placering på den rekonstruerade kartan enligt LSA 6 Björnlunda 75-1.
20
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Torfsäter Torfsäter. ONR (2159004).
Ullaberg Bohlesnääs. ONR (2159082).
Uppmälby Mälby. ONR (2159090, 2157870).
Videbynäs Vibynääs sätesgård. ONR (2159160).
*Vinterhälla Vinterheden. ONR (2159192).21
Vrettuna Vrettuna. ONR (2159226).
Viby Wiby. ONR(2159151, 2159152)
Vippala Wipala. ONR (2159201).
Väla Wähla. ONR (2159247).
Vänga Wänga. ONR (2159261).
Åkra Åckra. ONR (2159323).
Ånhammar Se Ekhoff.
Ökna Öckna. ONR (2159451).
*Öja ONR (2159431).
*Östervidby Ej identiskt med Videby östra (se Hagen). ONR (2159173).22
–Örnbo ONR (2159485, 2159486).
*Ösängen ONR (2159503).23
§
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reduktionen. På lantmäteriakten från 1796 över Elghammar (LSA 6 Björnlunda 75-1) är Vinterhälla
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Placering på den rekonstruerade kartan enligt LSA 6 Björnlunda 75-1.

8

Rekonstruktion av Björnlunda sockenkarta 1718

Handlingar om Björnlunda 1

Ekstrand, V. (1896–1903). Svenska lantmätare 1628–1900. Biografisk förteckning.
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