
Minnen och bilder från min tid på Lantmäteristyrelsen i Stockholm 1973-1975 

 

Jag började min tjänstgöring i 

Stockholm på Lantmäteri-

styrelsen (LMS) i slutet av 

1973. Då pågick rivningen av 

Klarakvarteren för att ge 

utrymme för nya gallerior och 

parkeringshus. Man fick gå 

omvägar och ibland gå på 

provisoriska träbroar för att 

ta sig fram till arbetsplatsen 

vid Kungsträdgården. LMS 

hade sitt huvudkontor i 

Drottning Kristinas lustslott mellan Västra Trädgårdsgatan och Kungsträdgården, men hade 

på grund av växtvärk kontor på flera håll i staden, bl.a. Näckströmsgatan 2, där en 

utvecklingsgrupp höll till.  

 

När jag började mitt jobb fick 

jag som första uppgift att 

skriva allmänna råd till de 

nya lagen om 

äganderättsutredning och 

legalisering. Jag hade ju själv 

ägnat mig åt den 

verksamheten under åtta år i 

Leksand.  

 

 

 

 

Samtidigt pågick en stor omvandling av regelverket för fastighetsbildningen. Det hade redan 

kommit en ny Jordabalk och en ny Fastighetsbildningslag och nu skulle dessa läras ut till 

landets lantmäterimyndigheter. Snart efteråt kom en ny Anläggningslag och en Lag om 

förvaltning av samfälligheter. På LMS arbetade olika grupper med nya anvisningar och 

aktiviteten var stor.  



 

På första bilden 

sitter Thore 

Hygstedt 

tillsammans med 

Åke Burman med 

hovrättsassessor 

Carl Behrman från 

departementet 

mellan sig. 

Sannolikt handlade 

detta möte om en 

ny samfällighetsför-

valtningslag som 

också skulle börja 

gälla. En ny 

handledning till den 

lagen skulle alltså 

också tas fram.  

 

Andra personer 

som förutom jag 

själv var med vid 

samma tillfälle var 

Sverker Jaensson 

och Torsten 

Sandberg,  

 

 

 

samt Tommy Österberg och Lars-

Göran Loré. Tommy har sedan dess 

varit redaktör för den av Norstedts 

utgivna handboken. 



Några flera bilder från detta tillfälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I lagkomplexet som kom under de första åren på 1970-talet ingick också en ny 

anläggningslag. Flera stora utbildningssatsningar gjordes då, som t.ex. denna kurs i Tyringe i 

Skåne med erfarna lantmätare som lärjungar.  

Övre raden: Herman Schönning (?), ?, Torsten Sandberg, Åke Burman, Sverker Jaensson, 

Lars-Göran Loré, Ove Borgström. 

Nedre raden: Bo Hansson, Anders Gräslund (?), Stellan Hermansson, ?, K. G. Hellgren (?), 

Thore Hygstedt (skymd), Åke Woxenius, Ingegerd Rytter (?), Monica Berggren, Tommy 

Österberg. 

 

Några ytterligare bilder 

av samma gäng 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


