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Rektifiering - några allmänna utgångspunkter

Rektifieringens syfte är att anpassa en karta till en annan karta. När det gäller det
historiska materialet innebär detta att anpassa kartor som är upprättade med hjälp
av enkla mätinstrument i okända eller föråldrade koordinatsystem till moderna,
flygfotobaserade kartor.

Rektifiering av historiska kartor kan göras med olika metoder. En metod som
använts flitigt inom forskning och kulturmiljövård under några decennier är så
kallade historiska kartöverlägg (Tollin 1991). Det är en helt manuell metod, som i
korthet innebär att den historiska kartan kalkeras, varefter kalken skalförändras
och renritas på transparenta filmblad anpassade till den tryckta ekonomiska
kartans bladindelning. Själva rektifieringen görs vid renritningen, med den
ekonomiska kartan som underliggande referens. Numera finns emellertid
möjligheter att istället arbeta med utgångspunkt i digitala rasterbilder av de
historiska kartorna. Digitala kopior framställs genom skanning. Rektifieringen kan
därefter göras med hjälp av de verktyg som finns i bildbehandlings- och GIS-
programvaror.

Figur 1. Rektifieringens grundmoment och olika metoder.

Oavsett vilken metod man väljer så ställs man inför samma grundförutsättningar.
Till dessa hör möjligheten att identifiera landformer och andra objekt, som
återkommer i referenskartan i igenkännbar form och som kan tjäna som referenser
vid inpassningen av den historiska kartan.
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Till förutsättningarna hör även att de historiska kartornas geometriska egenskaper
avviker mer eller mindre mycket från de moderna referenskartorna och att de
saknar relation till dagens koordinatsystem.

De geometriska avvikelserna kan vara av systematisk natur. Detta innebär att de
är likformiga över hela kartbilden och därigenom möjliga att anpassa genom en
likformig korrigering. Exempel på sådana är skala och orientering. Avvikelserna
kan även vara osystematiska, vilket till exempel kan innebära att olika delområden
i den historiska kartbilden inte stämmer inbördes. Sådana misstämmelser beror
ofta på vinkel- och avståndsfel och har sin grund i bristande precision i
sammanbindningen mellan de olika stationspunkter som användes vid
inmätningen av den historiska kartan. Detta visar sig vid rektifieringen genom att
ett eller fler delområden hamnar rätt vid inpassningen mot referenskartan,
samtidigt som andra delområden hamnar mer eller mindre fel. Det går alltså inte
att med nöjaktigt resultat passa in hela den historiska kartbilden - i ett stycke - mot
referenskartan.

En annan källa till avvikelse är de geometriska generaliseringar som gjordes av
lantmätaren vid karteringstillfället. Särskilt i det allra äldsta kartmaterialet, från
1600- och tidigt 1700-tal, är det generellt så att de centrala produktionsmarkerna –
åker och äng – är inmätta och karterade med högre precision än t.ex. strandlinjer
och skogsområden. Detta är naturligtvis viktigt att hålla i minnet, likaså att
landskapet faktiskt förändrats. En stående, kritisk fråga vid rektifiering bör således
vara: Vad är avvikelse, vad är förändring?

De ovan beskrivna grundproblemen hanteras med olika verktyg beroende på
vilken metod som väljs (se figur 1). Föreliggande manual beskriver verktyg och
arbetsflöden i bildbehandlingsprogrammet Photoshop 6 (svensk version) och GIS-
programmet ArcGIS/ArcView 8.1 (engelsk version).
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Underlagsmaterialet – de digitala rasterbilderna

Den skanning av historiska kartor som idag är under planering och genomförande
syftar inte i första hand till att ta fram underlag för digital rektifiering. Det kanske
viktigaste syftet är att minska slitaget på den spröda, månghundraåriga kartskatt
som förvaras i olika arkiv runt om i landet. Ett annat syfte är att öka
tillgängligheten. Digitala kopior av historiska kartor är lätta att mångfaldiga och
återanvända. De har även den stora fördelen att de kan visas och distribueras via
Internet.

Skanning
Vid skanningen är det viktigt att skapa en digital kopia av den historiska kartan,
som är av så hög kvalitet att den kan utgöra en fullgod ersättning för originalet i
de allra flesta situationer. De kartor som skannas i Lantmäteriets olika arkiv
sparas därför i bildfiler med hög kvalitet (24-bitars färg och en upplösning på 254
dpi). Den höga kvaliteten innebär emellertid även att bildfilerna blir stora och
utrymmeskrävande.

Särskilt de storskaliga kartorna är ofta omfångsrika dokument. Att skanna och
spara dem i en och samma fil skulle innebära ohanterligt stora filer om 500-600
Mb eller mer. Istället för att göra avkall på kvalitetskraven har man valt att
fotografera och skanna större kartor i flera delar, vanligtvis i portioner på mellan
75-150 Mb per del. En och samma karta kan därigenom bli uppdelad på ett antal
olika filer.

Högupplösta, tunga bildfiler och det faktum att en karta ofta är uppdelad i flera
olika filer är förutsättningar som måste hanteras innan rektifieringen kan påbörjas.
Hur detta görs beskrivs i kapitlet ”Förberedande bearbetning i Photoshop 6”.

Komprimeringsformat
De högupplösta, digitala kopior av de historiska kartorna som erhålles vid
skanning är alldeles för tunga att visas och skickas över Internet. För att detta
skall vara möjligt krävs att bildfilerna komprimeras. I den utveckling av
Internettjänster för visning och distribution av historiska kartor som pågår för
närvarande är framförallt de två komprimeringsformaten MrSID och DjVU
aktuella.

I Lantmäteriets sökapplikation för de skannade, regionala förrättningsarkiven
(REGARK) har formatet DjVU valts för online-visning av digitala historiska
kartor (www.lantmateriet.com). För detta ändamål fungerar formatet utmärkt,
eftersom det medger kraftig komprimering och korta nedladdningstider med en
kvalitet som fyller de krav man kan ställa vid en snabb förhandsvisning på
skärmen. Formatet lämpar sig dock mindre väl som utgångspunkt för
vidarebearbetning. Det stöds i nuläget endast i liten utsträckning av
bildbehandlings- och GIS-programvaror och formatet är i sig förstörande. Detta
innebär att mycket av informationen i de högupplösta originalfilerna sållas bort
vid komprimering och är sedan inte möjlig att återta vid import till standardformat
som till exempel TIFF.

http://www.lantmateriet.com/


6

Detta är emellertid möjligt med MrSID, vilket är det komprimeringsformat som
valts för visning av skannade kartor på hemsidan ”Digital Historical Maps”
(www.dhm.lm.se). MrSID är också det format som framförallt diskuteras i den
pågående utvecklingen av webbtjänster för distribution av skannade kartor. Till
skillnad från DjVU är MrSID ett icke-förstörande komprimeringsformat. Detta
innebär att det är möjligt att återhämta den höga kvalitet som finns i de
högupplösta originalfilerna. MrSID stöds även av många GIS-programvaror, men
däremot inte av Photoshop i grundversionen. Detta innebär att formatet ännu har
sina begränsningar i möjligheten till förberedande bearbetning. Det är därför
praktiskt att konvertera MrSID till TIFF-format innan bearbetningen påbörjas.

Konvertering av MrSID till TIFF kan göras på olika sätt. Företaget Lizardtech,
som utvecklat både MrSID och DjVU, tillhandahåller olika typer av gratisverktyg
för att läsa och konvertera MrSID (se hemsida www.lizardtech.com).
Konvertering beskrivs närmare i det följande kapitlet ”Konvertera MrSID till
TIFF”.

Filbenämningar
I samband med projektet ”Digital Historical Maps” utarbetades en konvention
som beskriver principer för benämning av bildfiler av kartor i Rikets allmänna
kartverks arkiv (RAK) och Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS). Konventionen finns
utförligt beskriven i avrapporteringen av projektets Workpackage 2 (WP2 –
appendix 2), som kan hämtas på www.dhm.lm.se (gå till sidans engelska
avdelningen och sedan till ”The Project\Reports”).

En stor del av det skannade material som finns tillgängligt idag är benämnt i
enlighet med denna konvention. Den kommer även att ligga till grund för
benämning av det material som skannas i framtiden i RAK-arkivet och
Lantmäteristyrelsens arkiv. När det gäller den pågående skanningen av de
regionala förrättningsarkiven används den i något anpassad form. Konventionen
bygger på principen att filnamnet skall återspegla kartserie, arkivbeteckning, antal
kart-/textdelar och antal exponeringar. Här följer tre exempel som illustrerar detta:

Exempel: En arkivakt har vid skanning delats upp i två filer med benämningarna:

jb_a101006a.tif
jb_a101006b.tif

Benämningarna återspeglar arkivakten enligt följande:
jb_ Anger att det är en jordebok
a Län, i det här fallet Stockholm
10 Jordeboksvolym
1 Volymdel (vissa jordeböcker består av flera delar)
006 Sidnummer
a-b Exponering, i det här fallet två stycken
.tif Filformat, i det här fallet TIFF

http://www.dhm.lm.se/
http://www.lizardtech.com/
http://www.dhm.lm.se/
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Exempel: En arkivakt har vid skanning delats upp i fem filer med benämningarna:

fa_t025025002001a.sid
fa_t025025002001b.sid
fa_t025025002001c.sid
fa_t025025002002a.sid
fa_t025025002002b.sid

Benämningarna återspeglar arkivakten enligt följande:

fa_ Anger att det är en geometrisk avmätning eller skifteskarta
t Län, i det här fallet Västmanland
025 Sockennummer, i det här fallet Kolbäcks socken
025 By-/gårdsnummer, i det här fallet Strömsholm
002 Förrättning, i det här fallet den andra förrättningen inom byn
001/002 Sidnummer, i det här fallet består akten av två sidor eller blad
a-c Exponering, i det här fallet 3 exponeringar på blad 1 och 2 på blad 2.
.sid Filformat, i det här fallet komprimeringsformatet MrSID

Exempel: En arkivakt har vid skanning delats upp i tre delar med benämningarna:

fa_a098002001.tif
fa_a098002001t00001.tif 
fa_a098002001t00002.tif

Benämningen återspeglar arkivakten enligt följande:

fa_ Anger att det är en geometrisk avmätning eller skifteskarta
a Län, i det här fallet Stockholm
098 Sockennummer, i det här fallet Spånga
002 By-/gårdsnummer, i det här fallet Akalla
001 Förättning, i det här fallet den första förrättningen inom byn
t Anger att det är fråga om aktens textdel
00001 Första sidan av textdelen
00002 Andra sidan av textdelen
.tif Filformat, i det här fallet TIFF
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Benämning av bearbetade filer

Bearbetning och rektifiering innebär att nya versioner av den skannade historiska
kartan sparas till nya filer. Det finns uppenbara fördelar i att låta den skannade
kartans ursprungliga filbenämning följa med genom bearbetningsprocessen. En
sådan fördel är att det underlättar härledningen till källan, det vill säga
originalkartan och dess arkivbeteckning. Detta skulle kunna låta sig göras enligt
följande förslag, som exemplifieras med en karta som vid skanning delats upp på
tre filer och komprimerats till MrSID-format (figur 2).

Figur 2. Förslag till filbenämningar i olika bearbetningssteg.

1

fa_t 025025001a.sid
fa_t 025025001b.sid
fa_t 025025001c.sid

2

Bfa_t 025025001.tif
(B=bearbetad, suffix

för exponering stryks)

Konvertering till TIFF

Montering i Photoshop

3

TRfa_t 025025001.tif
(TR=transformerad)

4

Vfa_t 025025001_xxx
(V=vektoriserad,

_xxx=skikt)

Rektifiering

Vektorisering
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Konvertera från MrSID till TIFF

Bildfiler i komprimeringsformatet MrSID behöver konverteras till TIFF om de
skall bearbetas i Photoshop. En sådan förberedande bearbetning behövs till
exempel om den historiska kartan vid skanningen har delats upp på flera olika
filer. Det är då nödvändigt att i Photoshop montera kartans olika delar till en
helhet, i en och samma fil, innan rektifieringen påbörjas. Den monterade kartans
upplösning kan även behöva reduceras för att göra filstorleken mer lätthanterlig.

Konverteringen kan göras i ArcGIS/ArcView 8.1 med hjälp av exportverktyg i
ArcCatalog. Den kan även göras med hjälp av det kostnadsfria programmet
MrSID-viewer som finns att hämta på programvaruföretaget Lizardtechs hemsida
(www.lizardtech.com – gå in under downloads). MrSID-viewer fanns tidigare
även som plug-in till Photoshop, men denna är för tillfället endast tillgänglig för
Macintosh.

En nackdel med exportverktyget i ArcCatalog är att det saknas möjlighet att styra
utfilens upplösning. Konverteringen sker alltid till högsta möjliga upplösning och
tar därför lång tid om filen är stor. Denna möjlighet finns emellertid i MrSID-
viewer, där konverteringen även sker betydligt snabbare än i ArcCatalog.

Konvertering i ArcCatalog
Observera att konverteringen i ArcCatalog tar lång tid om filen är stor.

1. Starta ArcCatalog.

2. Expandera katalogträdet ned till den MrSID-fil du vill konvertera. Markera
filen och kontrollera att det är den rätta i Preview-fönstret.

3. Höger klicka på MrSID-filen i katalogträdet. I popup-menyn, välj Export �
Raster to different format…

4. I dialogrutan, välj var du vill lägga den konverterade filen vid Look in. Behåll
filnamnet men välj TIFF vid Save as type.

http://www.lizardtech.com/
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5. Klicka på Save

6. Konverteringen startar.

TIPS!
Om filextensionen (till exempel ”.tif”) inte skrivs ut i ArcCatalog, gå till Tools �
Options i menyraden. Under fliken General, bocka av alternativet Hide file
extensions.

Konvertering i MrSID-viewer
Beskrivningen förutsätter att MrSID-viewer (engelsk version) har laddats hem
från www.lizardtech.com och installerats enligt programvaruleverantörens
anvisningar.

1. Starta MrSID-viewer.

2. Öppna den MrSID-fil du vill konvertera genom att i menyraden välja File �
Open.

3. I menyraden, välj File � Export. Dialogrutan för exportverktyget öppnas.

http://www.lizardtech.com/
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3. I dialogrutan Export, ange var du vill spara din konverterade bildfil genom att
klicka på Export to… och navigera till önskad katalog. Behåll filnamnet
oförändrat men välj nytt filformat (TIFF). Klicka på Spara.

4. Bestäm hur stor del av bilden som skall exporteras. MrSID-viewer föreslår
automatiskt hela den yta som innehåller bildinformation (inramat med blå linje).
Om du skulle vilja ändra omfattningen, klicka på Redefine Export Area och rita
ut en ny begränsning runt önskat område. Kontrollera dock att inga passmärken
skärs bort i bildkanterna. Passmärkena behövs som stöd när bilden skall fogas
ihop med andra bilder till en komplett karta

 Passmärke

5.Välj upplösning vid Resolution. Börja med att välja värdet 1:1. Strax nedanför
anges nu hur stor utfilen blir med det valda värdet (pixlar och Mb). Om utfilen blir
stor (>100-150 Mb) och om den kompletta kartbilden består av flera delar som
skall fogas samman, kan det vara klokt att istället välja värdet 2:1. Detta
motsvarar halva upplösningen (150 dpi i stället för 300). Tänk då också på att det
är viktigt att kartans samtliga delar ges samma upplösning vid konverteringen.

6. Klicka på Go. Konverteringen startar.



12

Förberedande bearbetning i Photoshop 6

Syfte
Syftet med den förberedande bearbetningen i Photoshop är att underlätta själva
rektifieringen i ArcView. Vid behov kan till exempel bildfilens upplösning
reduceras något, om detta inte redan gjorts vid konvertering från MrSID (se
föregående kapitel). Den lägre upplösningen innebär en mindre fil som är
snabbare och smidigare att bearbeta vidare. Man bör dock komma ihåg att
minskad upplösning även innebär att bildens detaljåtergivning försämras. En
måttlig reducering av upplösningen påverkar emellertid bildkvalitet och läsbarhet
marginellt, så länge kartan läses på skärmen. Om kartbilden i ett senare skede
skall mångfaldigas i tryck kan den lägre upplösningen innebära vissa nackdelar.

Inför rektifieringen är det även önskvärt att montera kartor som är skannade i flera
delar till en sammanhängande bild. Det är visserligen möjligt att rektifiera kartan
bit för bit, i de delar den blev uppdelad i vid skanningen. Den stora nackdelen
med ett sådant förfarande är att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att på ett
riktigt sätt analysera felbilden i kartan. Eventuella geometriska avvikelser
sammanfaller sannolikt inte med den uppdelning av kartan som gjordes vid
skanningen. Man kan därför få svårigheter med inpassningen av de olika delarna
och riskerar att tillföra onödiga fel i skarvarna. En rekommendation är därför att
kartan först monteras i ett bildbehandlingsprogram. Om man sedan vid
rektifieringen upptäcker att kartan innehåller större vinkel- och avståndsfel mellan
olika delområden, som kräver separat rektifiering, kan kartan åter delas upp med
utgångspunkt i felbilden.

De historiska kartorna är inte alltid ritade på det sätt som vi är vana vid från
moderna kartor, med väderstrecken parallella med papperskanterna. Genom att
rotera den monterade kartan så att dess norrpil ”riktas upp” underlättas
orienteringen mot referenskartan vid rektifieringen. Man kan därefter även rensa
bort överflödig information runt själva kartbilden genom att frilägga och beskära
bilden. Detta bidrar till att minska filstorleken, underlättar orienteringen mot
referenskartan vid rektifieringen och gör det även möjligt att lägga samman flera
rektifierade rasterkartor i GIS. Tänk dock på att själva kartbilden ofta omges av
textnotiser och annan information som kan behövas senare. Det kan därför vara
klokt att spara den roterade, frilagda och beskurna kartan som en kopia av den
kompletta kartbilden.

Reducera upplösning
1. Starta Photoshop

2. Öppna den fil som skall bearbetas genom att gå till Arkiv � Öppna…

3. I menyraden, välj Bild � Storlek på bild…
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4. I dialogrutan vid Dokumentstorlek, se till att enheten för Upplösning är
inställd på pixlar/tum och att Bibehåll proportioner är förbockat. Ändra därefter
värdet för upplösning från det aktuella värdet till 150 pixlar/tum. Vid
Pixeldimensioner i dialogrutans övre del, notera att filens storlek minskat
avsevärt.

5. Klicka på OK. Bilden räknas om.

6. Spara den omräknade bilden genom att gå till Arkiv � Spara (alternativt
Spara som…).

Montera en karta som är skannad i flera delar
1. Starta Photoshop.

2. Öppna de filer som tillsammans bildar den kompletta kartbilden med Arkiv �
Öppna… i menyraden. Om filerna är stora, reducera först upplösningen på dem
enligt instruktioner i föregående kapitel.

3. Undersök hur stor arbetsyta som kommer att krävas vid monteringen genom att
för varje fil i menyraden gå till Bild � Storlek på arbetsyta…. Se till att enheten
för Bredd och Höjd är inställd på cm. Notera för varje fil de värden som är
angivna vid Bredd och Höjd.

I det här läget
lägger sig den
befintliga bilden
upptill och mitt i den
förstorade
arbetsytan
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4. Välj en av bildfilerna och förstora dess arbetsyta tillräckligt mycket för att
rymma alla de övriga delarna av kartan genom att i menyraden gå till Bild �
Storlek på arbetsyta. Nya värden för Bredd och Höjd anges utifrån de
noteringar som gjordes vid punkt 3. Du kan även ange var den befintliga kartdelen
skall placeras på den förstorade arbetsytan genom att klicka på en lämplig box vid
Placering. Klicka OK. Storleken på arbetsytan i det aktiva fönstret räknas om
efter de angivna bredd- och höjdvärdena. När omräkningen är klar bör det se ut
ungefär enligt nedan.

5. Undersök om eventuella marginaler behöver beskäras. Detta kan vara
nödvändigt om originalkartan är uppdelad på olika blad. Marginalen på det ena
bladet kommer annars att överlappa den anslutande kartbilden i skarven vid
sammanfogningen (se vidare punkt 6).

6. Flytta samman kartans olika delar i fönstret med den förstorade arbetsytan
(punkt 4) genom att Kopiera och Klistra in. Börja med att aktivera fönstret till
den del som skall flyttas. Om hela bilden skall flyttas, välj Markering � Allt i
menyraden och därefter Redigera � Kopiera. Aktivera därefter fönstret med den
förstorade arbetsytan. I menyraden, välj Redigera � Klistra in.

 Rektangulär markeringsram och lassopolygon

Om bilden som skall flyttas har marginaler som överlappar, lägg i stället
markeringen med hjälp av Rektangulär markeringsram eller Lassopolygon i
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verktygslisten. Lägg då markeringen så att den störande marginalen skärs bort.
Kontrollera dock att inga passmärken skärs bort. Välj Redigera � Kopiera i
menyraden. Endast den del av bilden som ligger inom markeringen kopieras.
Aktivera därefter fönstret med den förstorade arbetsytan. I menyraden, välj
Redigera � Klistra in.

7. När kartans alla delar samlats på samma arbetsyta, i samma fönster, stäng de
övriga fönstren utan att spara. Öppna därefter fönstren för kontroll av lager och
händelser genom att i menyraden gå till Fönster � Visa lager och � Visa
händelser.

8. Kartans olika delar skall nu fogas samman så exakt som möjligt med hjälp av
passmärkena. Lokalisera passmärkena, så att du vet var du har dem. Gör sedan
inklistrat lager aktivt genom att klicka på det i lagerkontrollen. Aktivt lager är
blåmarkerat i lagerkontrollen. Gör det aktiva lagret transparent genom att i
lagerkontrollen ändra värdet vid Opacitet genom att klicka på pilen och dra i
skjutreglaget. Ca. 60-70% opacitet brukar vara lagom.

Om kartan saknar passmärken, välj istället ut lämpliga detaljer i själva kartbilden
och använd dessa som riktmärken vid sammanfogningen.

 Flytta
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9. I verktygslisten, hämta verktyget Flytta. Gör en första grov inpassning genom
att hålla ned vänster musknapp och dra det aktiva lagret med muspekaren in över
det andra lagret till passmärkena överlappar varandra.

10. Finjustera inpassningen genom att zooma in riktigt nära ett av passmärkena.
Gör små justeringar av passningen med verktyget Flytta eller med
piltangenterna, till passmärkenas linjer sammanfaller. Skrolla därefter över till
passmärket på motstående sida av bilden och kontrollera att inpassningen är
tillfredsställande även här. Om allt ser bra ut, fortsätt direkt till punkt 17.

 Passning

Ibland går det dessvärre inte att få linjerna att sammanfalla tillfredställande på
båda passmärkena samtidigt. När det ena passmärkets linjer sammanfaller är det
andra misspassat och vice versa. Detta beror sannolikt på att små förskjutningar
ägt rum av antingen kamera eller original vid avfotografering och skanning. Detta
kan emellertid åtgärdas genom rotering och justering av storleken på det aktiva
lagret.

 Misspassning

11. Om du inte lyckats få fullgod passning på båda passmärken samtidigt, passa in
det ena av passmärkena så bra som möjligt och zooma därefter ut så att du åter ser
större delen av arbetsytan. Fundera över vilka åtgärder som är nödvändiga. Rotera
och/eller storleksförändra?

12. I menyraden, gå till Redigera � Omforma � Rotera alternativt Storlek.
Om båda åtgärderna är nödvändiga, börja med att rotera. Det är lättare att avgöra
hur mycket storleken behöver förändras när kartdelarna ligger helt parallellt. När
verktyg valts får det aktiva lagret en heldragen markeringsram runt kanterna. I
markeringsramens hörn och på dess sidor finns små kvadratiska boxar och i dess
mitt finns ett hårkors (förankrings- eller rotationsaxel). Notera även att en ny
uppsättning kontroller har dykt upp vid menyraden. Med hjälp av dessa kan lagret
omformas numeriskt.
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13. Håll ned vänster musknapp och dra hårkorset med muspekaren från
markeringsramens mitt till det passmärke som passades in vid punkt 11. Zooma in
med hjälp av tangentbordet (Ctrl + - zoomar du med förstoringsglaset i
verktygslisten tappar du verktygsläget omforma). När du zoomat in, finjustera
hårkorsets läge, så att det ligger centrerat i passmärket. Hårkorset kommer nu att
fungera som rotationsaxel och förankringspunkt när lagret roteras och
storleksjusteras. Skrolla därefter över till det misspassade passmärket på
motstående bildsida.

14. Rotera genom att placera muspekaren strax utanför den heldragna
markeringsramen. Muspekaren skall nu ändra form till en böjd, dubbelriktad pil.
Genomför roteringen genom att hålla ned vänster musknapp och dra åt det håll
som får passmärkenas horisontella linjer att närma sig varandra. Ibland kan man
få vänta en stund innan bilden räknas om och resultatet av rörelsen ritas ut på
skärmen. Upprepa till passningen är så bra som möjlig.

Roteringen kan även göras numeriskt. I kontrollen vid menyraden, skriv in ett
uppskattat värde vid Ange rotering (se illustration ovan) och tryck därefter Enter
på tangentbordet. Negativt gradvärde för motsols rotering och positivt för
medsols. Prova dig fram till du hittar ett värde som får passmärkets horisontella
linjer att sammanfalla

15. Om passmärkets vertikala linjer inte sammanfaller när de horisontella linjerna
gör det, behöver även storleken på lagret  justeras. Byt verktyg genom att
högerklicka vid den heldragna markeringslinjen och välja Storlek i snabbmenyn.
Placera muspekaren på markeringslinjen. Muspekaren skall nu ändra form till en
rak dubbelriktad pil. Håll ned vänster musknapp och dra linjen i den riktning som
får passmärkets vertikala linjer att sammanfalla.

Storleksjusteringen kan även göras numeriskt genom att nya värden skrivs in vid
B (bredd) respektive H (höjd) i omformningskontrollen vid menyraden (se
illustration ovan). Prova dig fram till rätt värde.

16. När du är nöjd med inpassningen, skrolla över till motstående passmärke där
hårkorset placerades (punkt 13) och kontrollera så att inga förskjutningar har
skett. Detta kan hända om man inte ger akt på muspekarens utseende när
formförändringarna görs. Om så har skett, flytta över hårkorset till det passmärke
som är riktigt och justera sedan misspassningen enligt ovan. När allt ser bra ut
klicka till exempel på förstoringsglaset i verktygslisten. Du får frågan om de
omformningar du gjort skall användas. Klicka på Använd. Lagret räknas om
permanent.
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17. Om kartan består av ytterligare delar som skall passas in, aktivera nästa lager i
lagerkontrollen och upprepa punkt 8-16 även för detta. Om inte, gå vidare till
punkt 18.

18. Zooma ut så att du ser hela arbetsytan. I lagerkontrollen, återställ värdet för
Opacitet till 100 % för samtliga lager. Lägg sedan samman de olika lagren på
arbetsytan genom att i menyraden välja Lager � Gör till ett lager.

19. Övergå direkt till de moment som beskrivs i nästa kapitel eller spara den
bearbetade kartan genom att i menyraden välja Arkiv � Spara som… Ange ett
nytt filnamn, förslagsvis enligt rekommendationer i kapitlet ”Benämning av
bearbetade filer”. Filformat skall vara TIFF.

Rotera, frilägg och beskär kartan
1. Starta Photoshop och öppna aktuell bildfil, om du inte fortsatt direkt från
föregående moment.

2. Börja med att rotera arbetsytan, så att kartans norrpil riktas parallellt med
arbetsytans sidor. I menyraden, gå till Bild � Rotera arbetsyta � Fritt val…

3. I dialogrutan, välj i vilken riktning arbetsytan skall roteras (CW = medsols,
CCW = motsols). Uppskatta hur stor rotering som behöver göras i grader räknat
och skriv in värdet vid Vinkel. Klicka OK. Bilden räknas om.

4. När omräkningen är klar har arbetsytan förstorats för att rymma den roterade
bilden (se illustration nedan). Om du är nöjd med resultatet, gå vidare till punkt 5.

Om du inte är nöjd med resultatet kan bilden återställas till föregående skick med
hjälp av fönstret för händelsekontroll. I fönstret Händelser, markera momentet du
vill ångra i listan (blåmarkerad) och klicka på knappen med en soptunneikon.
Svara Ja på frågan om du vill radera det valda läget. När bilden återställts, öppna
åter dialogrutan för Rotera arbetsyta och välj ett nytt värde för vinkel (punkt 2-3).

TIPS!
I händelsefönstret listas alla moment som genomförts efter det att filen öppnats.
Detta kan vara till stor hjälp om man vill ångra ett eller flera moment och
återställa bilden till det den var innan dessa genomfördes.



19

 Lassopolygon

5. I nästa steg skall bilden friläggas. Börja med att lägga en markering runt själva
kartbilden med hjälp av verktyget Lassopolygon i verktygslisten. Med detta
verktyg kan markeringar av valfri form läggas, genom att en polygon definieras
runt önskat område. Polygonens brytpunkter bestäms genom enkelklick med
vänster musknapp.

Zooma in så att en markering kan läggas, som nära följer kartbildens kontur. Tänk
på att arbetsfönstret med kartbilden skall vara flytande (ej maximerat). Om
fönstret är flytande skrollas bilden automatiskt när du närmar dig kanten på
fönstret med markeringsverktyget. Vill du ångra en eller flera brytpunkter, trycker
Delete på tangentbordet. Vill du börja om från början, tryck Escape på



20

tangentbordet. När du klickat dig runt hela kartbilden och närmar dig
utgångspunkten dyker det upp en liten ring vid verktygets muspekarsymbol. Detta
innebär att polygonen kan slutas med ett enkel klick med vänster musknapp.

6. Zooma ut så du att du åter ser hela arbetsytan. Den lagda markeringen
innesluter den del av kartan som skall finnas kvar efter friläggning. Vänd därför
på markeringen, så att den istället innesluter de delar som skall tas bort, genom att
i menyraden välja Markering � Omvänd. Frilägg därefter bilden genom att
trycka Delete på tangentbordet. När friläggningen är klar, tag bort den
kvarstående markeringen genom att i menyraden välja Markering �
Avmarkera.

7. Tag bort överflödig vit bakgrund genom att i menyraden gå till Bild � Rensa...
I dialogrutan, vid Baserat på, välj ett lämplig hörn av bilden som enbart
innehåller vita bakgrundspixlar. Klicka OK.

8. Spara bilden genom att i menyraden gå till Arkiv � Spara alternativt Spara
som... beroende på om bilden tidigare sparats till en ny fil eller inte (se kapitel
Montera en karta som är skannad i flera delar, punkt 19).
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Rektifiering i Photoshop 6

Syftet med detta kapitlet är att visa på de möjligheter till rektifiering som finns i
Photoshop. De beskrivna momenten är inte nödvändiga. Om du har fullföljt de
bearbetningsmoment som beskrivs i det föregående kapitlet kan du gå direkt till
kapitlet rektifiering i ArcGIS/ArcView 8.1.

Rektifiering i Photoshop kan vara ett komplement till ArcGIS/ArcView 8.1, till
exempel om kartan visar sig innehålla svåra, oregelbundna avvikelser som är
besvärliga att hantera enbart med punkttransformation. Det kan även vara en
alternativ möjlighet för de som inte har tillgång till GIS-programvaror med
kapacitet att transformera rasterbilder.

Både systematiska och osystematiska avvikelser kan korrigeras. För att göra dessa
korrigeringar används i stort sett samma verktyg som vid den förberedande
bearbetningen (se föregående kapitel). Vad som däremot inte låter sig göras i
Photoshop är georefereringen. För detta krävs en GIS-programvara. Då avvikelser
redan korrigerats skall det i princip räcka med en GIS-programvara med kapacitet
att registrera rasterbilder.

Korrigering av systematiska avvikelser
1. Starta Photoshop. Öppna den historiska kartan, som skall vara bearbetad enligt
anvisningar i föregående kapitel, och en referenskarta i digitalt rasterbildsformat
(till exempel en skannad ekonomisk karta eller ett ortofoto).

2. Aktivera fönstret med den historiska kartan och kopiera hela bilden genom att i
menyraden välja Markering � Allt och därefter Redigera � Kopiera.

3. Aktivera fönstret med referenskartan och klistra därefter in den historiska
kartan genom att i menyraden välja Redigera � Klistra in. Den historiska kartan
lägger sig som ett lager ovan på referenskartan. Stäng därefter fönstret med den
historiska kartan utan att spara.

4. Korrigera skalan på det inklistrade historiska kartlagret genom att i menyraden
välja Redigera � Omforma � Storlek. Skriv in nya värden för skala vid B
(bredd) och H (höjd) i kontrollpanelen för numerisk omformning uppe vid
menyraden. Om originalskalan på den historiska kartan är 1:4000 och
referenskartans skala är 1:10 000 skall ny bredd och höjd anges till 40%.

5. Gör lagret med den historiska kartan transparent genom att i fönstret för
lagerkontroll ändra värdet för Opacitet till ca. 60 %.

6. Välj därefter verktyget Flytta i verktygslisten och flytta in den historiska kartan
över det område i referenskartan där den skall passas in.

7. Studera den historiska kartan och referenskartan och välj ut ett antal
referensobjekt i de båda kartbilderna, som kan ligga till grund för inpassningen.
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8. Finjustera det historiska kartlagrets inpassning i referenskartan genom att
växelvis använda verktygen Flytta och Redigera � Omforma � Rotera. Ofta
kan även finjusteringar av Storlek behövas.

9. Om du genom korrigeringarna i punkt 8 uppnått tillfredställande inpassning av
det historiska kartlagret i referenskartan, gå vidare till punkt 10 i detta kapitlet.
Om du inte lyckats med inpassningen, utan upptäckt att kartan innehåller vinkel-
eller avståndsfel som gör det svårt att passa in hela kartan i ett stycke, gå vidare
till nästa kapitel – Korrigering av osystematiska avvikelser med mosaikmetod.

10. I fönstret för lagerkontroll, återställ det historiska kartlagrets Opacitet till
100%. Aktivera därefter lagret som innehåller referenskartan (Bakgrund) genom
att klicka på det. Radera därefter referenskartan genom att klicka på knappen med
en soptunnesymbol på.

11. Rendera den historiska kartan genom att i menyraden välja Lager � Gör till
ett lager. Tag sedan bort överflödig vit bakgrund genom att i menyraden gå till
Bild � Rensa... I dialogrutan, vid Baserat på, välj ett lämplig hörn av bilden
som enbart innehåller vita bakgrundspixlar. Klicka OK.

12. Spara den korrigerade historiska kartan till en ny fil genom att i menyraden
välja Arkiv � Spara som… Ange filnamn, förslagsvis enligt rekommendationer
i kapitlet ”Benämning av bearbetade filer”. Kartan är nu färdig för registrering i
koordinatsystem med hjälp av en GIS-programvara.
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Korrigering av osystematiska avvikelser med mosaikmetod
Osystematiska avvikelser, som gör det svårt eller omöjligt att korrigera hela
kartbilden i ett stycke, kan i Photoshop korrigeras genom nedan beskrivna
mosaikmetod.

1. Analysera felbilden och ta ställning till vilka delområden i den historiska kartan
som inte överensstämmer sinsemellan. Bestäm vari problemet ligger? Vinkel-
och/eller avståndsfel?

2. Passa in ett av de delområden inom vilket vinklar och avstånd överensstämmer,
enligt anvisningar i föregående kapitel, punkt 8. Ignorera att övriga delområden
därvid hamnar fel.

3. Lägg därefter en markering runt det delområde som ligger fel med hjälp av
verktyget Lassopolygon. I illustrationen nedan ligger den historiska kartans
sydöstra del fel, när den nordvästra lagts tillrätta mot referenskartan.

4. Byt verktyg till Flytta i verktygslisten. När muspekaren förs in över det
markerade området dyker det upp en saxsymbol strax intill den. Det markerade
området kan nu flyttas i valfri riktning genom att hålla ned vänster musknapp och
dra i önskad förflyttningsriktning, alternativt genom pixelvisa knuffar med
piltangenterna på tangentbordet. Det markerade området kan även bearbetas med
hjälp av verktygen under Redigera � Omforma… i menyraden. Denna
bearbetning påverkar då bara det markerade området. Området utanför
markeringen förblir orört.
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5. Beroende på felbilden, Flytta och/eller Omforma � Rotera det markerade
delområdet av det historiska kartlagret till det sammanfaller med den
underliggande referenskartan. En spalt eller ett överlapp kan därmed komma att
uppstå i skarven mot det delområde som ligger utanför markeringen. Detta
motsvarar vinkel- och/eller avståndsfelet.

6. När inpassningen av det markerade delområdet är tillfredställande, upprepa vid
behov punkt 3-5 på övriga felande områden. I annat fall, välj Markering �
Avmarkera i menyraden och avsluta bearbetningen genom att fullfölja punkt 10-
12 i föregående kapitel.

När momenten i punkt 10-12 är genomförda bör kartan se ut ungefär enligt
illustrationen nedan
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Kartan är nu färdig för registrering i koordinatsystem med hjälp av en GIS-
programvara.
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Rektifiering i ArcGIS/ArcView 8.1

I de flesta GIS-programvaror med kapacitet att rektifiera rasterbilder används en
metod som kallas punkttransformation. Denna metod bygger på så kallade
kontrollpunktspar. Dessa definieras av användaren och består, som benämningen
antyder, av två punkter med olika belägenhet i ett koordinatsystem. Den första
punkten i kontrollpunktsparet (från-punkten) anger aktuell position för en känd
punkt i den kartbild som skall rektifieras. Den andra anger till vilken punkt i
referenskartan som den första punkten skall flyttas (till-punkt). Själva
transformationen sker sedan genom att programmet på basis av
kontrollpunktsparen beräknar ny position, skala och geometri för kartbilden.

För en likformig transformation av skala och riktning krävs minst två
kontrollpunktspar. En sådan transformation kan i vissa fall vara tillräckligt för
kartor med systematiska avvikelser, förutsatt att kontrollpunktsparen är
omsorgsfullt definierade. Om den karta som skall rektifieras däremot innehåller
större vinkel- och avståndsfel är emellertid en sådan likformig transformation inte
tillräcklig. Då krävs att programvaran genom tillgång till mer avancerad
matematik har kapacitet att göra kraftigare transformeringar, något som också
kräver ett större antal kontrollpunktspar. Första gradens polynomialtransformation
(affin) innebär att parallelliteten mellan linjer bibehålls men att vinklar kan
förskjutas. Andra och tredje gradens polynomialtransformation innebär kraftigare
transformationer, där kartbilden töjs i olika riktningar som om den vore en
gummiduk (se vidare Hauska & Harrie 1999 s. 82 f). Om den historiska kartan
innehåller så stora avvikelser att kraftiga transformationer krävs, kan
mosaikmetodik vara ett alternativt arbetssätt.

I grundversionen av ArcGIS/ArcView 8.1 finns kapacitet för upp till tredje
gradens polynomialtransformation. Första graden kräver minst tre
kontrollpunktspar, andra och tredje graden kräver sex respektive tio. Upp till
första graden sker transformationen i realtid, vilket innebär att man direkt kan se
effekten av angivna kontrollpunktspar. Andra och tredje gradens transformation
görs med särskilda kommandon, som blir tillgängliga när tillräckligt antal
kontrollpunktspar definierats. Kontrollpunktsparen kan raderas, redigeras eller
sparas med kontroller som finns i ett särskilt fönster (Link Table). Något utvecklat
stöd för att arbeta enligt mosaikmetodik finns dock inte. I ett tidigare kapitel i
denna manual beskrivs en sådan metod för Photoshop, som kan utgöra
komplement. Stöd för mosaikmetod finns även i ArcView 3.x med tillägget Image
Analysis 1.1 (se Digital rektifiering av historiska kartor – Manual version 1).

Vid rektifiering kan såväl vektor som rasterdata användas som referenskartor. En
värdefull nyhet i ArcGIS/ArcView 8.1 är att både raster och vektordataskikt kan
göras transparenta, något som särskilt underlättar användning av ortofoton och
skannade ekonomiska kartor som referensmaterial.

ArcGIS/ArcView 8.1 stöder en lång rad olika rasterbildsformat, varav de
viktigaste i detta sammanhanget är Erdas Imagine, JPEG, MrSID och TIFF. Den
färdigrektifierade kartan kan i ArcMap sparas med geokod till filer i formaten
ESRI Grid, TIFF och ERDAS Imagine. I grundversionen finns även möjlighet att
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exportera rasterbilder på upp till 50 Mb till MrSID med bibehållen geokod. För
export av rasterbilder större än 50 Mb krävs tillägget MrSID Encoder.

Förberedelser
1. Starta ArcMap

2. Ange koordinatsystem. Om Lantmäteriets produkter (t.ex. fastighetskartan)
skall användas som referenskarta, ange rikets nät. Klicka med höger musknapp på
Layer och välj Properties i pop-upmenyn. Klicka på fliken Coordinate system. I
katalogen Predefined / Projected Coordinate Systems / National Grids leta
reda på RT90 2.5 gon West. Markera och klicka OK. (Se även ArcGIS Desktop
Help, ”Specifying a coordinate system” och ”About coordinate systems”)

3. Tag fram verktygsfältet för rektifiering genom att i menyraden välja View �
Toolbars � Georeferencing.

4. Läs in referenskartan genom att i menyraden välja File � Add data… och
därefter navigera till den katalog där data finns. Markera önskade data och klicka
Add. Om data inte syns i kartfönstret trots att de syns i innehållsförteckningen,
klicka på Full Extent i verktygsfältet Tools.

TIPS!
Referenskartan måste ligga i det koordinatsystem du vill ha den historiska kartan
i. Detta innebär till exempel att om du använder kartor i rasterbildsformat som
referens (ortofoton, skannade ekonomiska eller historiska kartor), så måste dessa
vara georefererade i önskat koordinatsystem. Om referenskartan är i
rasterbildsformat och inte tidigare använts i ArcView 8.1 kommer du vid
inläsningen av filen att få frågan om du vill skapa pyramidlager. Svara Ja (Create
Pyramids) och klicka OK (se även punkt 5 nedan).

5. Läs in den historiska kartan genom att i menyraden välja File � Add data…
och därefter navigera till den katalog där kartan finns. Markera filen och klicka
Add. Du får frågan om du vill skapa ett så kallat pyramidlager för bilden. Svara Ja
(Build pyramids) och klicka OK.
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TIPS!
När programmet har skapat pyramidlager och lagt till den historiska kartan i
ArcMaps innehållsförteckning, syns den ännu inte tillsammans med
referenskartan i kartfönstret. Detta beror på att den ännu inte har någon relation
till det aktuella koordinatsystemet, utan ligger vid dess origo. I nästa steg skall
den flyttas från origo och grovt placeras in i samma område som referensdata.
Innan detta görs bör man tänka på följande.

När den historiska kartan flyttas kommer den även att skalas grovt i relation till
referenskartans aktuella skala. Den inledande jämförelsen mellan referenskarta
och historiska karta underlättas väsentligt om inzoomningen i referenskartan
ungefär motsvarar det område där den historiska kartan skall passas in. Till
exempel; om en historisk karta över Söderby skall rektifieras, zooma in så långt i
referenskartan att du ser hela det område som idag motsvarar trakten Söderby. Om
fastighetskartan i vektorformat används som referenskarta kan avgränsningen av
området underlättas genom att till exempel traktgränser i skiktet fastighetsgränser
markeras med hjälp verktyget Select by Attributes.

6. Lokalisera det område i referenskartan där den historiska kartan skall passas in
och zooma in. I verktygsfältet Georeferencing vid Layer, kontrollera att den
historiska kartan är det aktiva lagret. Detta är särskilt viktigt om referensdata är i
rasterformat. Man riskerar annars att rektifiera referenskartan istället för den
historiska kartan. Om inte den historiska kartans filnamn är angivet vid Layer, fäll
ned rullgardinsmenyn och välj rätt filnamn i listan.

Klicka därefter på Georeferencing och välj Fit to display i rullgardinsmenyn.
Kartan flyttas nu från koordinatsystemets origo till det område där den skall
passas in. Samtidigt anpassas även skalan grovt till referenskartans skala.



29

7. Om referenskartan består av raster eller ytbildade vektordata kan den historiska
kartan göras transparent. Det finns två möjligheter. Ett sätt är att högerklicka på
den historiska kartans filnamn i innehållsförteckningen. I snabbmenyn, välj
Properties och därefter fliken Display. Skriv in ett nytt värde vid Transparent.
Börja förslagsvis med 40% och justera sedan vid behov. Klicka OK

Ett annat, något mer flexibelt sätt, är att är att arbeta med verktygsuppsättningen
Effects. I menyraden, gå till View � Toolbars � Effects. I verktygsfältet, välj
den historiska kartans filnamn vid Layer. Klicka på Adjust Transparency och
ställ in önskad transparens med skjutreglaget.

Definiera kontrollpunktspar
När ovan beskrivna förberedelser gjorts och kartan ligger grovt inflyttad och
skalad i den kartbild som utgör rektifieringsunderlag, påbörjas rektifieringen
genom definition av kontrollpunktspar. Kontrollpunktsparen sätts med
utgångspunkt i landskapsformer som går igen både i den historiska kartan och i
referenskartan. Arbetet bör därför inledas med ett grundligt studium av de båda
kartbilderna, med syftet att hitta sådana former.

En tumregel är att i första hand söka landformer i de delar av kartbilden, som kan
antas vara karterade med hög precision. I det historiska materialet gäller detta
framförallt åkermarkens begränsningslinjer, medan till exempel strandlinjer
generellt sett är karterad med sämre precision. Man bör dock vara beredd på att
prova sig fram och testa olika kombinationer av kontrollpunktspar. Inledningsvis
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kan man också tillåta sig att vara lite mindre nogräknad och sätta de första två
kontrollpunktsparen med utgångspunkt i direkt iögonenfallande former, gärna
belägna i varsin ände av kartbilden. Den historiska kartbildens skala och
orientering passas då närmare in i referenskartan, vilket underlättar den fortsatta
igenkänningsprocessen. När bättre, mer exakta punkter identifierats, kan de första,
grovt valda punkterna raderas.

Fortsätt arbetet genom att lägga till och ta bort kontrollpunktspar till det antal och
den kombination av punkter som ger det bästa resultatet har hittats. Tänk på att
hela tiden gå från detalj till helhet. Kontrollpunktsparen sätts visserligen med
utgångspunkt i enskilda referensobjekt, men det är sedan viktigt att kontrollera hur
enskildheterna påverkar helheten. Var kritisk och ställ dig hela tiden frågan om en
misspassning beror på en faktisk avvikelse eller på en eller flera dåligt valda
kontrollpunktspar.

Nedan visas exempel på hur man kan arbeta:

1. Identifiera lämpliga referensobjekt för det första kontrollpunktsparet i de båda
kartbilderna. Zooma in så att du ser dem tydligt. Hämta därefter verktyget för
kontrollpunktspar (Add Control Points) i verktygsfältet Georeferencing.

2. I illustrationen nedan utgör det lilla impedimentet ett lätt igenkännbart objekt i
både den historiska kartan och fastighetskartan. Den första punkten i
kontrollpunktsparet (från-punkten) sätts mitt i den historiska kartans
representation av impedimentet med ett klick med vänster musknapp. Den andra
punkten i kontrollpunktsparet (till-punkten) sätts med ett vänsterklick med
muspekaren i motsvarande punkt i referenskartan.
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Den historiska kartbilden förflyttas och får en ny förankringspunkt. Kartbildens
skala och orientering förändras emellertid inte. Denna förändring sker först när det
andra kontrollpunktsparet definierats.

3. Zooma ut och välj ett lämpligt referensobjekt för det andra kontrollpunktsparet,
gärna i andra änden av kartan. Beräkning av ny skala och orientering kommer då
att göras med hänsyn till en större del av kartbilden. Definiera det andra
kontrollpunktsparet på samma sätt som det första (punkt 2). Den historiska
kartbildens skala och orientering anpassas nu till referenskartan. 

4. Det är nu lättare att gå in jämföra detaljer i kartbilden och att korrigera
eventuella avvikelser med ytterligare kontrollpunktspar. Tveka inte att pröva olika
antal och kombinationer. Om du vill ta bort ett kontrollpunktspar, öppna fönstret
Link table genom att klicka på knappen View Link table i verktygsfältet
Georeferencing.

Första kontrollpunktsparet

Andra kontrollpunktsparet
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Markera den kontrollpunkt du vill ta bort i listan. I kartfönstret markeras
korssymbolen för den valda punkten med en liten gul prick. Kontrollera att rätt
punkt valts och radera med ett klick på knappen med kryssikon uppe till höger i
dialogrutan.

TIPS!
Ett högt värde i kolumnen Residual, i dialogrutan Link Table (se illustration
ovan), kan tyda på att ett eller fler kontrollpunktspar är dåligt valda. Detsamma
gäller Total RMS Error. Det kan emellertid även tyda på att den historiska
kartan innehåller stora avvikelser i förhållande till referenskartan (se vidare
Hauska & Harrie 1999 s. 85 f)

5. Prova även olika grader av transformation. Första gradens
polynomialtransformation kräver minst tre kontrollpunktspar, andra gradens
kräver sex och tredje gradens tio. I realiteten krävs dock som regel flera. Välj
transformationsgrad genom att i verktygsfältet Georeferencing klicka på
Georeferencing och i rullgardinsmenyn välja Transformation och därefter
transformationsgrad. De olika transformationsgraderna blir tillgängliga först när
tillräckligt antal kontrollpunktspar definierats.
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TIPS!
Tänk på att en högre transformationsgrad inte automatiskt innebär en ”bättre”
rektifiering. Den kan göra det om den historiska kartans felbild är svår och
kontrollpunktsparen har definierats med omsorg. Den kan dock även innebära att
en i grunden hyfsad kartgeometri försämras eller vanställs, om
kontrollpunktsparen är tveksamt valda. Det gäller alltså att prova sig fram.

6. När den bästa kombinationen av kontrollpunktspar och rätt grad av
transformation har hittats är det dags att spara den rektifierade kartan till en ny
bildfil. Börja med att spara uppsättningen med kontrollpunktspar genom att öppna
Link table och klicka på Save. Namnge och spara textfilen med kontrollpunkter
på ett sätt som gör att du kan identifiera vilken karta den hör ihop med. Den kan
vid behov laddas och köras om eller redigeras vid ett senare tillfälle (Load…).

I illustrationen ovan har en andra gradens polynomialtransformation med sex
kontrollpunktspar bedömts ge det bästa resultatet för just den här kartan.

Återställ eventuell transparens till 0 (se kapitel Förberedelser, punkt 7).

Spara den rektifierade historiska kartan genom att i verktygsfältet
Georeferencing klicka på Georeferencing och därefter välja Rectify…

7. I dialogrutan Save As, vid Resample Type, välj Nearest Neighbor. Vid
Output Raster, välj var du vill spara filen med den rektifierade kartan. Välj även
filnamn, förslagsvis enligt rekommendationer i kapitlet ”Benämning av



34

bearbetade filer” (till exempel Trfa_b013005001001). Filformat bör i de flesta fall
vara TIFF. Klicka OK. Kartan sparas.

8. När den rektifierade kartan sparas bildas följande filer (se illustration nedan):

Den viktigaste filen är naturligtvis den som innehåller den rektifierade historiska
kartan (”filnamn”.tif). Detta är en så kallad GEO-TIFF, vilket innebär att den
geokod som skapades vid rektifieringen finns inskriven i själva bildfilen. Den kan
alltså självständigt läsas upp på rätt plats i koordinatnätet i alla GIS-programvaror
som stöder läsning av den internt inskrivna geokoden i GEO-TIFF. Nästa fil
(”filnamn”.tfw) är en så kallad Tiff-Worldfile, det vill säga en liten textfil som
även den innehåller geokod till den rektifierade kartan i TIFF-filen. Denna kan
tyckas överflödig, men bör sparas för eventuella framtida behov. De övriga två
filerna (”filnamn”.rrd och ”filnamn”.aux) är hjälpfiler som bland annat innehåller
information om de så kallade pyramidlagren (se även kapitel Förberedelser, punkt
5). Dessa två filer är i stort sett överflödiga. De behövs inte alls i till exempel
ArcView 3 serien och i ArcGIS/ArcView 8.1 skapar programmet nya vid
inläsning, om de inte redan finns. 

Justera färgbalansen 
När filen med den rektifierade kartan läses in i ArcMap kan färgbalansen se
underlig ut. Detta kan justeras på följande sätt:

1. I ArcMaps innehållsförteckning, högerklicka på den rektifierade kartans
filnamn. I snabbmenyn, välj Properties…

2. I dialogrutan, välj fliken Symbology. Vid Stretch � Type, välj Minimum-
Maximum och klicka därefter OK.

Exportera den rektifierade kartan till MrSID
Den rektifierade historiska kartan kan exporteras till komprimeringsformatet
MrSID med bibehållen geokod (MrSID GEO), med hjälp av konverteringsverktyg
i ArcToolbox. Grundversionen av ArcGIS/ArcView 8.1 medger export av filer på
upp till 50 Mb. Genom en tilläggslicens på den så kallade MrSID Encoder kan
filer på upp till 500 MB sparas. MrSID Encoder innehåller även funktioner för att
lägga samman flera separata rasterbilder i en och samma MrSID-fil (Mosaic).

Exportmöjligheten är naturligtvis en stor fördel, som bland annat gör det lättare att
distribuera filen med den rektifierade historiska kartan till andra användare.
MrSID är också ett format som stöds av de flesta GIS-programvaror.
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1. Starta ArcToolbox. Expandera verktygslådan Conversion Tool � Export
from Raster. Dubbelklicka på Raster to MrSID.

2. I dialogrutan vid Input raster, ange sökväg och filnamn till den fil som skall
exporteras till MrSID genom att klicka på knappen med en mappikon och därefter
navigera till den katalog där filen ligger.

Vid Compression Ratio, ange hur stor kompression av filen som önskas. Ju
högre värde som väljs desto mindre blir utfilens storlek. I det här fallet har värdet
20 valts. Detta innebär att en indatafil om cirka 40 Mb komprimeras till cirka 1
Mb i utdatafilen. Vid Output raster, ange sökväg till den katalog där MrSID-
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filen skall läggas med hjälp av navigeringsverktyget. Ange filnamn. Låt den
komprimerade filen få samma benämning som originalfilen. Klicka OK.
Konverteringen startar.

När konverteringen är klar har en ny uppsättning filer bildats. I Windows
Utforskare ser de ut enligt följande:

Bildfilen med den rektifierade historiska kartan återfinns nu i ett MrSID Image
Document med extensionen .sid. Dokumentet är en så kallad MrSID GEO där den
geokod som skapades vid rektifieringen är inskriven. Det har även skapats en så
kallad världsfil med extensionen .sdw (Sid World-file) samt en hjälpfil med
extensionen .aux. Den senare är överflödig i de flesta sammanhang, dock inte
världsfilen. Världsfilen är märkligt nog nödvändig i ArcGIS/ArcView 8.1 för att
MrSID-filen med den rektifierade kartan skall läsas upp på rätt plats i
koordinatsystemet. ArcGIS stöder alltså inte läsning av den internt inskrivna
geokoden i MrSID-filer. Detta stöd finns emellertid i ArcView 3.2 med
extensionen MrSID Image Support.



37

Index

ArcGIS/ArcView 8.1
ArcCatalog................................................................................................... 10, 11
ArcMap.................................................................................................. 28, 30, 37
ArcToolbox ....................................................................................................... 37
MrSID Encoder ........................................................................................... 28, 37

Avvikelser
generaliseringar ................................................................................................... 4
osystematiska................................................................................................. 4, 25
systematiska......................................................................................................... 4

Dataformat
raster ...................................................................................................... 22, 27, 31
vektor........................................................................................................... 27, 31

Ekonomiska kartan ...................................................................................... 3, 22, 28
Fastighetskartan......................................................................................... 28, 30, 32
Filformat

GEO-TIFF ......................................................................................................... 37
TIFF............................................................................................. 6, 10, 19, 28, 37

Frilägga.................................................................................................................. 13
Komprimeringsformat

DjVU ............................................................................................................... 5, 6
JPEG.................................................................................................................. 28
MrSID GEO, konvertera / exportera till...................................................... 37, 40
MrSID, allmänt.............................................................................................. 5, 28
MrSID, konvertera / exportera från ............................................................... 6, 10
MrSID-viewer ................................................................................................... 10

Kontrollpunktspar
antal ............................................................................................................. 27, 35
definiera............................................................................................................. 32
från - till............................................................................................................. 27
residual error...................................................................................................... 35
spara................................................................................................................... 36
ta bort................................................................................................................. 34

Koordinatsystem.................................................................................................... 28
Lager

rotera................................................................................................ 17, 18, 23, 25
storleksförändra ..................................................................................... 17, 18, 23

Montera ................................................................................................................. 13
Mosaikmetod ................................................................................................... 24, 27
Norrpil, rikta upp................................................................................................... 13
Ortofoto ..................................................................................................... 22, 27, 28
Passmärken.......................................................................................... 12, 16, 17, 18
Punkttransformation ........................................................................................ 22, 27
Referensobjekt................................................................................................. 32, 33
Transformation

likformig............................................................................................................ 27
polynom................................................................................................. 27, 35, 36

Upplösning ............................................................................................ 5, 10, 12, 13



38

Referenser
Digital rektifiering av historiska kartor. 2001. Manual version 1 (pdf).
Riksantikvarieämbetet (www.raa.se/dhk/digital.asp)

Hauska H. & Harrie L. 1999. Koordinatsystem, kartprojektioner och
referenssystem. I: Eklundh, L (red.) Geografisk informationsbehandling. Metoder
och tillämpningar, s. 66-89.

Tollin, C. 1991. Ättebackar och ödegärden. De äldre lantmäterikartorna i
kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet.

www.dhm.lm.se Hemsida för projektet Digital historical maps.

www.lantmateriet.com Lantmäteriets hemsida – se Historiska kartor.

www.lizardtech.com Dataföretaget Lizardtechs hemsida.

http://www.raa.se/dhk/digital.asp
http://www.dhm.lm.se/
http://www.lantmateriet.com/
http://www.lizardtech.com/

	Rektifiering - några allmänna utgångspunkter
	Underlagsmaterialet – de digitala rasterbilderna
	Skanning
	Komprimeringsformat
	Filbenämningar

	Benämning av bearbetade filer
	Konvertera från MrSID till TIFF
	Konvertering i ArcCatalog
	Konvertering i MrSID-viewer

	Förberedande bearbetning i Photoshop 6
	Syfte
	Reducera upplösning
	Montera en karta som är skannad i flera delar
	Rotera, frilägg och beskär kartan

	Rektifiering i Photoshop 6
	Korrigering av systematiska avvikelser
	Korrigering av osystematiska avvikelser med mosaikmetod

	Rektifiering i ArcGIS/ArcView 8.1
	Förberedelser
	Definiera kontrollpunktspar
	Justera färgbalansen
	Exportera den rektifierade kartan till MrSID

	Index
	Referenser

