
Detaljinfo om körorder. 
 
Som förklarats utgår man från det tecken (bokstav eller siffra) som är understruket i angivelsen för att 
finna motsvarande punkt på kartan. 
 
Några detaljer kan då vara bra att känna till:. 
 
- Man utgår från den yttre delen av tecknet både avseende riktning (väderstreck som anges) och 

även måttet vid eventuellt kompletterande mm angivelse.  
 
- Generellt gäller om tecknet (siffran /bokstaven) har en ”rak” textstil så skall man utgå från mittre 

delen av tecknet. Exempelvis  
V Ek  
Punkten på kartan motsvarar då den väg eller föremål som finns väster om mittre delen av E. 
 

- Har tecknet (siffran /bokstaven) en ”kursiv” stil på kartan, så räknas således den yttre delen av 
tecknet mot det riktning man skall mäta. Exempelvis 
O 171   
Här utgår man från den övre delen av 1 eftersom denna är längst åt öster (ost). 
 

- På äldre kartor kan textstilar användas med ”svans” eller ”fötter”. Exempelvis:  
Arholma  
Om angivelsen i körordern är: 
V Arholma  
utgår man således från den nedre (yttre) delen av A på kartan. 
 

- Om två tecken är understrukna i kombination med riktningar N (Norr om ) och S (söder om) skall 
man utgå från att ta en ”riktning” mitt emellan dessa tecken exempelvis: 
S Bohult 
utgår man från mitt emellan bokstaven B och o  
  
Fler exempel: 
V Torp  -  är väster om övre delen av T   
O DAL  - är öster(ost) om nedre delen av L  
S Fereboda  - är söder om den lodräta delen av F  
N Fridhem - är norr om den lodräta stapeln av h  
2 mm V Arholma  - avser då en punkt 2 mm i västlig riktning från yttre (nedre) delen av A 
 

- Vid andra riktningar NV, SV, SO, NO  etc. utgår man från den yttersta delen av tecknet 
NV Finnhult  
Dvs. nordväst om det övre vänstra hörnet av F 
 

- Att notera är att i de flesta fall skriver man texten i körordern med en enhetligt lättläst stil. 
Man ”kopierar” således ej den textstil som finns på kartan - varken kursiv eller avvikande,  
vilket annars skulle ge ett ”rörigt” intryck. 
Men det är alltid kartans tecken som gäller beträffande ovan nämnda detaljer. 
 

- Ibland kan samma namn förekomma på samma kartblad. I det fallet kan körordern vara skriven 
med samma typ av bokstäver (stora eller små, rak eller kursiv etc,) för att visa vilket namn som 
avses. Exempelvis: 
S KALVSVIK 
eller 
N Kalvsvik 
  
Alternativt kan också informationen på körordern ges enligt nedan: 
S KALVSVIK (södra namnet) 
Vilket då avser det namn som är beläget söderut på kartan.  

 


