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”Viktiga mål för verksamheten inom kulturmil-
jöområdet är ett bevarat och försvarat kulturarv, 
respekt för olika gruppers kulturarv samt allas för-
ståelse för, delaktighet i och ansvarstagande för 
den egna kulturmiljön”. Så står det på Riksanti-
kvarieämbetets hemsida.1 Några av kulturmiljövår-
dens mål är att arbeta för bevarande och brukan-
de av kulturmiljöerna, en god bebyggd miljö och 
allas delaktighet. Men vem väljer vilken historia 
som berättas och låter man människor berätta sin 
historia? 

Den digitala revolutionen
Den så kallade digitala revolutionen har gjort in-
formation som tidigare varit svåråtkomlig tillgäng-
lig för alla och det har skapats helt nya möjligheter 
att snabbare och med betydligt större skärpa göra 
omfattande kulturhistoriska analyser. Informatio-
nen finns samlad i olika databaser och bearbetas 
och sammanställs med hjälp av GIS.2 Resultatet 
blir en rikare och mer mångfasetterad bild av land-
skapets utveckling och vi kan nå en djupare förstå-
else för de kulturhistoriska värdena. Databasernas 
innehåll utgör bitarna i pusslet om vår historia. 
Den digitala tekniken ger alla som har tillgång till 
en dator möjlighet att vara med att lägga pusslet 
och möjlighet till inflytande över vilken historia 
som berättas.

I det följande kommer jag att presentera ex-
empel på hur innehållet i ett antal databaser med 
kulturhistorisk information kan användas för att 
visa på möjligheter och begränsningar. Det som 
före digitaliseringen tog dagar, kanske veckor, 

av besök på arkiv i anspråk kan vi idag utföra på 
mycket kort tid genom att söka på Internet. Men 
krav på kunskap för att kunna tolka informatio-
nen kvarstår och det tillkommer även nya krav på 
förmågan att söka efter och förstå den digitala 
informationen. Databaserna med tillhörande sök-
verktyg kan användas av såväl forskare som intres-
serade lekmän. Informationen kan bidra till nya 
frågor och forskningsresultat, men också till ökad 
kunskap för den allmänt intresserade, på ett lätt-
tillgängligt sätt. 

Tolkning av digital information i kombination 
med olika kartunderlag är till ovärderlig hjälp i 
planeringssammanhang. Det gäller att känna till 
vilken information som finns, hur man når den 
och i viss mån hur man bearbetar den. Med en 
kombination av de kulturhistoriska databasernas 
information och såväl historiska som moderna 
kartor kan man göra avancerade landskapsanaly-
ser. Genom att utnyttja den samlade informatio-
nen kan såväl samhällsplanerare som lekmän bi-
dra till att kulturarvet bevaras, brukas och berikas 
och till att historien blir en del i det moderna 
samhället.

Riksantikvarieämbetets  
kulturhistoriska databaser

Informationen som används här finns i ett antal 
databaser som förvaltas av Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ). Det är för det första Fornminnesinforma-
tionssystemet (FMIS), med sökapplikationen Forn-
sök, där kända forn- och kulturlämningar i Sverige 
redovisas på karta. För det andra är det Det Me-
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deltida Sverige (DMS) som innehåller basfakta om 
bebyggelsen i Sverige under medeltiden. För det 
tredje finns Bebyggelseregistret (BBR) där infor-
mation om bebyggelse utifrån olika inventeringar 
finns samlad − med kartposition och många bilder 
på kulturhistoriskt intressanta byggnader. Databa-
serna är sökbara via olika söktjänster som nås via 
RAÄ:s hemsida.3 Dessutom används kartor ur Lant-
mäteriets (LMV) databas Digitala Historiska Kar-
tor4 (DHK). Informationen som används i artikeln 
bygger på ca 10 års utvecklingsarbete vid RAÄ. De 
historiska kartor som används i exemplen längre 
fram skannades och rektifierades inom projektet 
Digitala Historiska Kartor som var ett samarbets-
projekt mellan LMV och RAÄ. Stora delar av den 
digitala FMIS- och BBR-informationen togs fram 
och sammanställdes, tillsammans med övrig bak-
grundsinformation som delvis används i denna 
artikel, inför den marknadsföring som gjordes av 
de båda systemen hösten 2004.5

Norra Järvafältet  
− en kulturhistorisk bakgrund

Det område vi ska se närmare på är en del av 
Järvafältet i norra Storstockholm, med tyngdpunkt 
på norra Järvafältet och trakten kring Akalla (fig. 
1). Området har ett för Mälardalen karakteristiskt 
utseende med lerfyllda sprickdalar och skogkläd-
da moränkullar. Från nordväst till sydöst går en 
dalgång genom vilken Igelbäcken rinner.

Utgångspunkten i analysen är den information 
som finns i FMIS och vi kommer med hjälp av 
olika digitala källor se hur man kan följa bebyggel-
seutvecklingen från de förhistoriska boplatserna 
och hur kulturmiljöerna har anpassats till miljon-
programmets höghus från 1960- och 70-talen. 

Före 1970-talet var det mycket sällsynt att om-
fattande kulturhistoriska landskapsanalyser gjor-
des. Bostadsutbyggandet på Järvafältet blev ett av 
de första omfattande exploateringsområden där 

figur 1. Utsnitt ur Fornsök över analysområdet norra Järvafältet med samtliga i FMIS registre-
rade forn- och kulturlämninga i området. Dagens fastighetskarta i botten.
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man på allvar tog hänsyn till kulturarvet och för-
sökte integrera fornlämningarna och kulturland-
skapet i boendemiljöerna. 

Fram till slutet av 1960-talet utgjordes Järvafäl-
tet av en mosaik av åkrar, ängs- och betesmarker, 
gårdar och torp. Sedan 1905 hade området varit 
militärt övningsområde. Den omfattande nyodling 
som skedde i Sverige under 1800-talet och början 
av 1900-talet genomfördes aldrig här och jordbru-
ket moderniserades inte här som på många andra 
håll. De restriktioner som låg över området i när-
mare 70 år har bidragit till det välbevarade jord-
brukslandskap som finns kvar än idag. När militä-
ren lämnade Järvafältet i början av 1970-talet lades 
generalplanen för den nya bostadsbebyggelsen på 
norra Järvafältet fram. Akalla-Husby kom att bli 
ett av de sista miljonprogramsbyggena i Storstock-
holmsområdet. Tanken om ABC-staden (Arbete, 
Bostad, Centrum) som fick stor genomslagskraft 
på 1950-talet fanns kvar. Viktiga aspekter i Akalla-

Husby var ett litet antal byggherrar, långsiktig pla-
nering, flexibla lösningar och att så mycket som 
möjligt av befintliga grönområden skulle bevaras. 
Målet var att bygga ihop Akalla, Husby och Kista 
till en s.k. bandstad.6

Kulturmiljön i Akalla-området
I fig. 1 ser vi ett utsnitt ur kartan i Fornsök som vi-
sar samtliga registrerade forn- och kulturlämning-
ar i analysområdet mot en bakgrund av Terräng-
kartan. Varje R-symbol utgör ett s.k. RAÄ-nr som 
är lämningens unika identitet. I exemplen längre 
fram använder jag mig av datauttag ur FMIS − dvs. 
olika urval av informationen i området.

Det välbevarade kulturlandskapet på Järvafäl-
tet medförde att kulturmiljövården arbetade hårt 
för att kulturmiljöerna skulle förbli så orörda som 
möjligt och bevaras i anslutning till den moderna 
bebyggelsen i Akalla. Här finns flera tidstypiska 
exempel på hur kulturmiljöerna har bevarats och 

figur 2. Den nya miljonprogramsbebyggelsen i skuggan av kulturmiljöerna på norra Järvafältet.  
Ur informationsbroschyr från 1976. Illustration Olle Rydberg. 
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integrerats i förortskomplex på 1970-talet. Tanken 
då var att synliggöra årtusendena kring den mo-
derna bebyggelsen i Akalla, med tyngdpunkt på 
järnålderslandskapet, och det centrala var att kon-
servera för framtiden.

Den kulturmiljö vi ser på Järvafältet idag vi-
sar spår från olika skeden i historien men den är 
också ett exempel på 1960- och 70-talens kultur-
miljövård. I en informationsbroschyr från 1976,7 
framtagen för att ge ”kunskap om den historiska 
bakrunden” som ”en tillgång i den nya bomiljön” 
kan man se följande bild över norra Järvafältet 
(fig. 2). De gamla gårdarna, grönområdena och 
fornlämningarna är det centrala i bilden och den 
nya bebyggelsen framställs lite diskret däremellan. 
Den bild man vill förmedla är hur väl den nya 
bebyggelsen kommer att smälta in i kulturlandska-
pet och kulturmiljöerna ses som en resurs i den 
framväxande förorten.

Igelbäckens kulturreservat
I juni 2006 blev Järva friområde förklarat som 
kulturreservat med namnet Igelbäckens kulturre-
servat i Stockholms stad. Några av syftena med 
kulturreservatet är att bevara den historiska struk-
turen med odlingsmarker, gravfält, gårdar och vä-
gar. Liksom att landskapet ska brukas för att be-
vara den biologiska mångfalden. Vidare att bevara 
de historiska knutpunkterna/mötesplatserna och 
skapa möjligheter till möten mellan människor, 
kultur, natur och mellan nu och då.8 Nyckelord i 
den nya visionen är brukande av kulturmiljön, det 
biologiska kulturarvet, mötesplatser och mångkul-
turalism − detta till skillnad från 1970-talets visio-
ner där Akalla skulle bevaras som en årsring och 
den genuina landsbygden var det som skulle fram-
hävas som kontrast till storstadslivet.

Arkeologi i Akalla
Arkeologiska undersökningar visar att dagens 
Akalla-område befolkades under bronsåldern (ca 
1800−500 f.Kr.). Farleden Igelbäcken grundades  
upp under järnåldern (ca 500 f.Kr.−1050 e.Kr) och 
goda betesmarker frilades, vilket ledde till att fler 
och fler bosatte sig i trakten. Det verkar som det 
är under äldre järnålder som den permanenta bo-
sättningen börjar ta form. De spår som finns från 
tidigare perioder tyder mer på sporadisk vistelse. 
Under järnåldern var bl.a. Akalla, Husby, Granby, 

Eggeby, Hästa, Ärvinge och Kymlinge gårdar be-
bodda9 (se fig. 4).  Vid Akalla och Hästa gårdar 
finns än idag spår av boplatser och jordbruk från 
järnålder och under närliggande järnåldersgravfält 
har man hittat boplatslämningar som gett date-
ringar till yngre bronsålder (ca 800 f.Kr). Fornläm-
ningsmiljöerna här är, tillsammans med Hansta-
området, unika för Stockholmstrakten.10 Flera 
runristningar i området gör också att vi känner till 
namnen på några av de tidigaste bosättarna: Björn 
i Husby (se fig. 13), Ragnälv i Eggeby, Ingelög och 
Sigfast i Granby t.ex.11

Till den yngre järnåldersgården hörde ett grav-
fält och gravarnas läge valdes för att markera sta-
tus, territoriella indelningar och samband med de 
levande människorna på boplatserna.12 Med den 
tolkningen kan järnåldersgravar också ses som in-
dikatorer på bebyggelse från samma tid även om 
denna sedan länge är försvunnen. Där gravarna 
finns fanns också bebyggelsen under järnåldern 
och vice versa. Där yngre järnåldersgravfält saknar 
koppling till by-/gårdstomt kan det betyda att tom-
ten har flyttats.13 Kopplingen mellan gård och grav-
fält syns på flera platser på Järvafältet. Detta kom-
mer vi i de följande exemplen att kunna se, men 
innan man kan tillämpa fornminnesinformationen 
bör man känna till en del om dess bakgrund.

Tolkning och bearbetning av  
digital information

Fornminnesinformation
Information om fornlämningar har i Sverige sam-
lats sedan 1600-talet. Sedan 1930-talet har Riks-
antikvarieämbetet ansvarat för insamlandet och 
registerföringen i Fornminnesregistret. År 2008 
arkiverades det manuellt förda Fornminnesregist-
ret och numera uppdateras enbart den digitala da-
tabasen Fornminnesinformationssystemet (FMIS). 
Information tillförs FMIS dagligen via olika typer 
av arkeologiska undersökningar, utredningar och 
inventeringar. Databasen innehåller ca 1,7 miljoner 
lämningar på över 600 000 platser i hela Sverige − 
både på land och under vattenytan.14 

FMIS redovisar kända forn- och kulturlämning-
ar. Detta är viktigt att känna till vid analyser av in-
formationen. Fornminnesinformationen varierar i 
olika delar av landet, vilket bl.a. beror på att inte 
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alla områden är lika noggrant inventerade och re-
gistrerade. Den mänskliga faktorn är naturligtvis 
en orsak, men även den långa tidsrymd under vil-
ken informationen har samlats in spelar en viktig 
roll. De direktiv som gavs vid inventering på 1930-
talet är inte desamma som ges idag. Forskningen 
går hela tiden framåt och ny kunskap leder till nya 
direktiv och inriktningar i insamlandet av infor-
mationen. Exempelvis registrerades inga andra be-
byggelselämningar än husgrunder från järnåldern 
vid den s.k. Förstagångsinventeringen på 1930-ta-
let. Idag kan ett torp från 1800-talet betraktas som 
fast fornlämning.

Fornminnesinventering
Vissa kategorier har oftare varit föremål för forsk-
ning och i högre grad uppmärksammats i olika 
sammanhang än andra. Detta har gjort att en del 
kategorier fornlämningar hittats i större utsträck-
ning än andra. Man såg helt enkelt det man hade 
kännedom om. Lokala forskares intressen och oli-
ka lokala projekt har också medfört att vissa om-
råden är mer systematiskt inventerade än andra. 
Akalla-området har t.ex. varit föremål för olika 
specialinventeringar och arkeologiska utgrävning-
ar på senare år i samband med motorvägsutbygg-
nad, reservatsföreskrifter och stadsplanering etc. 
Det gör att vi har väl dokumenterad information 
om området. 

Revideringsinventeringen som genomfördes 
i Sverige på 1970-talet var mer heltäckande än 
Förstagångsinventeringen på 1930-talet. Mellan 
åren 1995 och 2006 genomfördes Skog & Historia-
inventeringen i delar av landet. Skog & Historia 
har haft mycket varierande karaktär i de olika 
länen och varit beroende av arbetsmarknadspoli-
tiska medel, vilket satt sin prägel på det insamlade 
materialet − framförallt i fråga om vilka områden 
som har inventerats. 

Ovan nämnda orsaker innebär att den före-
komst och spridning som FMIS redovisar inte 
i första hand ska ses som en exakt bild av hur 
fördelningen av fornlämningar ser ut över landet. 
Avsaknaden av information på en plats behöver 
inte betyda att där är tomt på lämningar utan ger 
kanske snarare en bild av hur inventeringen har 
bedrivits i området. Men det ska inte tolkas som 
en brist att information saknas utan som en till-
gång där informationen faktiskt finns.

Fornsök och FMIS
Fornsök är att betrakta som ett tittskåp ner i data-
basen FMIS. Vill man göra statistiska beräkningar 
måste man arbeta med datauttag och därefter be-
arbeta informationen i ett GIS-program beroende 
av vad man vill få fram. Vill man t.ex. ha reda 
på hur många röjningsrösen som finns registre-
rade på en plats behöver man känna till att ett 
röjningsröse kan vara registrerat som antal 1 ( dvs. 
1 röjningsröse), men även ett område med flera 
hundra röjningsrösen kan vara registrerat som an-
tal 1 (dvs. 1 område). Vill man veta antalet registre-
rade röjningsrösen på en plats måste man därför 
identifiera eventuella områden och räkna antalet 
ingående röjningsrösen. 

Något som ofta efterfrågas när det gäller in-
formationen i FMIS är dateringen eftersom det 
naturligtvis vore fantastiskt att kunna söka ut 
lämningar ifrån en viss tidsperiod. Få lämningar 
i FMIS är dock daterade, vilket beror på att en-
dast undersökta lämningar kan dateras och det är 
en liten del av alla fornlämningar som faktiskt är 
undersökta och daterade. Innan en lämning kan 
dateras får den en generell datering som innebär 
att den kategoriseras efter de tidsperioder inom 
vilka lämningen kan förekomma. Det innebär att 
ett gravfält som inte är undersökt och daterat au-
tomatiskt får den generella dateringen ”Stenålder 
Bronsålder Järnålder”. En undersökt fornlämning 
som har kunnat dateras får en specifik datering 
som talar om vilken tidsperiod den tillhör − exem-
pelvis ”Förromersk järnålder”.

 Man bör även känna till Lämningstyplistan15 
som beskriver hur lämningarna är indelade och 
kategoriserade i FMIS, vilket inte alltid är självklart 
för den oinvigde. Där får man exempelvis reda på 
skillnaden mellan de olika bebyggelselämningarna 
lägenhetsbebyggelse, by-/gårdstomt och husgrun-
der av olika slag. Kategoriseringen är viktig att 
känna till för att kunna göra analyser av informa-
tionen. 

GIS-analyser av fornminnesinformation
För att göra sammanställningar och analyser av 
fornminnesinformationen behöver man arbeta 
med datauttag i en egen GIS-programvara.16 Även 
bakgrundskartor som flygfoton, geologiska och 
historiska kartor är så gott som nödvändiga komp-
lement för att kunna tolka fornminnesinforma-
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tionen. Vilka kartor man behöver beror på vilken 
information man är ute efter. Via Lantmäteriets 
hemsida kan man köpa olika typer av kartor.17 
Flygfoton och satellitbilder ger t.ex. en mycket bra 
bild av hur landskapet ser ut idag. Med hjälp av 
satellitbilder eller infraröda bilder kan man även 
göra tolkningar av växtlighetens karaktär och sam-
mansättning, vilket i sin tur kan ge indikationer 
om fornlämningar. Historiska kartor kan hjälpa 
oss att tolka fornminnesinformationen och där-
med se sambanden i det äldre landskapet och hur 
det har brukats. En stensträng kan sammanfalla 
med en gräns från laga skifte och en knappt skönj-
bar stig i skogen kan visa sig ha ingått i huvudväg-
nätet på 1600-talet. 

För att använda FMIS-informationen i egna 
GIS-program kan man i Fornsök ladda hem fär-
diga skikt som finns för varje län eller så kan man 
göra sökningar utifrån olika kriterier och ladda 
hem resultatet. För att få tillgång till datauttag be-
höver man login-rättigheter, vilket man kan få som 
yrkesverksam med behov av informationen, som 
forskare eller student.18 

Rektifiering av historiska kartor
Digitala kartunderlag kräver att informationen 
har samma koordinatsystem och historiska kartor 
behöver rektifieras för att kunna användas tillsam-
mans med moderna digitala kartor. 

Med rektifiering menas att man anpassar en 
äldre karta till en modern genom att ange ett an-
tal kontrollpunkter. Kartan som ska rektifieras an-
passas till den moderna kartans skala och sträcks 
eller förskjuts för att korrigera den äldre kartans 
mätfel. Rektifieringen sker genom att man talar 
om för programmet vilka punkter i de olika kar-
torna som överensstämmer. 

Kartan som ska rektifieras skannas och hämtas 
in i GIS-programmet. Därefter kan tydliga refe-
renspunkter identifieras i de båda kartorna − t.ex. 
olika byggnader och vägkorsningar som finns så-
väl på den historiska som på den moderna kartan. 
Ju fler och exaktare referenspunkter, desto bättre 
blir rektifieringen. Geokodning sker automatiskt 
med rektifieringen vilket innebär att den rektifie-
rade kartan får samma koordinatsystem som rekti-
fieringsunderlaget.19 

Förskjutningar kan finnas i den äldre kartan. Ju 
större förskjutningar och avvikelser den historiska 

kartan har, desto mindre tillförlitlig blir den för 
exakta kartöverlägg. 

Ofta får man mycket bra geometrisk passning 
med rektifiering, men man bör ha i åtanke att viss 
felmarginal förekommer. Ju äldre material man an-
vänder, desto större felkällor bör man räkna med. 
Men med hjälp av information från flera olika käl-
lor kan man ofta få en mycket exakt bild. Det 
är bl.a. detta som följande exempel med digitala 
kartöverlägg ska försöka åskådliggöra. 

Tillämpningsexempel med digital 
kulturhistorisk information

Från kustlinje till fornlämningslokal
Genom att kombinera olika digitala skikt kan man 
få en god överblick och en generell bild av kultur-
landskapet i ett område från en viss period.20 

De skikt vi ser i det digitala kartöverlägget i fig. 
3 är dagens flygfoto som bakgrund, ovanpå detta 
ligger ett transparent (ljusblått) skikt som repre-
senterar den ungefärliga vattennivån vid perioden 
senneolitikum (ca 2300−1800 f.Kr.) och till sist 
ett urval ur FMIS i form av ett skikt bestående av 
forntida gravar och gravfält (röda markeringar), 
de flesta odaterade.

Skiktet som representerar stenålderns vattenyta 
är framtaget genom beräkningar av nivåer i Lant-
mäteriets höjddatabas. Utifrån arkeologiska och 
geologiska undersökningar vet man att vattenni-
vån stod vid en viss nivå vid en viss tidsperiod. Vat-
tenskiktet är skapat genom att pixlar inom en viss 
höjdintervall i databasen väljs ut och konverteras 
till en vektoryta som här har gjorts transparent.21 
Genom att upprepa proceduren med olika höjdin-
tervall kan man skapa en serie av vattenytor som 
representerar havsnivån vid olika tidsperioder.22 

Vattenskiktet över Akalla-området är inte fram-
taget genom undersökningar i området och ska 
därför betraktast som generellt. Avsikten med ex-
emplet är att visa att man kan skapa skikt för hur 
landskapet har sett ut vid en viss tidsperiod. Hur 
tillförlitlig bilden blir beror på hur noggrant fram-
tagna de geografiska uppgifterna för området är. 

Ur FMIS databas har jag valt att hämta ut ett 
skikt som enbart visar forntida gravar från olika 
tidsperioder − såväl enskilda som samlade i grav-
fält. Avsikten är att, utifrån vattennivån försöka 
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identifiera vilka gravar som tillkommit senare än 
1800 f.Kr. Det vi ser i kartbilden är att några av 
gravarna ligger under vatten och därmed kan man 
anta att de sannolikt är yngre än från 1800 f.Kr. 
Naturligtvis kan även de som ligger på land vara 
av yngre datum, men de som ligger under vatten 
kan knappast vara äldre.

Skikten i exemplet ovan ger en ungefärlig bild 
av hur kulturlandskapet såg ut vid en viss tidspe-
riod. Genom att kartlägga strandlinjen för olika 
perioder kan man identifiera möjliga platser för 
fornlämningslokaler. Att förstå vad som har varit 
land och vad som legat under vatten vid olika tids-
perioder är ju en förutsättning för att kunna läsa 
ett landskap. Norra Järvafältet under stenåldern 
visar en typisk bild för hela Mälardalen under sam-
ma period − ett skärgårdslandskap som med tiden 
blir mer och mer land.

Förhistorisk bosättning på Järvafältet
På nästa kartbild (fig. 4) lägger jag till ytterligare 
information, hämtad ur FMIS, i form av boplats-

lämningar från i huvudsak tiden järnålder till 
medeltid (gula markeringar). De röda markering-
ar som på föregående bild visade enskilda gravar 
är nu borttagna och endast gravfälten är kvar − 
fortfarande som röda markeringar. Vattennivån 
är den för tiden kring Kristi födelse och vi kan 
konstatera att det har skett en rejäl landhöjning i 
området. Även om detta inte har pågått konstant 
sedan stenåldern, utan har gått fram och tillbaka 
genom årtusendena, kan vi se att vid denna pe-
riod är det inte mycket land som är täckt av vat-
ten.

De gula markeringarna i kartbilden visar var 
de första bosättarna i området, som vi känner 
till genom arkeologiska undersökningar, slog sig 
ner. Man ser här också, på flera platser, tydligt 
kopplingen mellan boplats och gravfält. Detta är 
naturligtvis en generaliserad bild eftersom flera av 
lämningarna inte är undersökta och därmed har 
en generell datering till järnålder eller tidigare, 
men bilden visar ändå ett mönster. Namnen som 
står på kartan lever kvar än idag, men vi vet inte 

figur 3. Generaliserad bild över vattennivån på norra Järvafältet under stenåldern  samt en-
skilda gravar och gravfält från olika tidsperioder ur FMIS. Dagens flygbild i botten.
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hur gamla de är. De flesta känner vi från 1300-talet 
eller senare.23 Men vid i princip samtliga av nam-
nen på kartan finns järnålderslämningar och/eller 
gravfält, vilket indikerar att byarnas och gårdarnas 
namn sannolikt är betydligt äldre än de skriftliga 
källorna. Man vet också att gårdsnamn som har 
ändelsen -inge troligen tillkommit under romersk 
järnålder (50−400 e.Kr.) och namn med ändelsen 
-sta härstammar från tiden kring Kristi födelse.24 
I området finns flera gårdar med dessa ändelser,  
bl.a. Kymlinge, Ervinge, Hästa och Tensta.

Bosättningsmönster från järnålder  
till 1900-tal

I nästa exempel (fig. 5) har jag tillfört ytterligare 
fornlämningar ur FMIS: bebyggelselämningar i hu-
vudsak yngre än medeltiden. Skiktet för vattenlin-
jen ligger faktiskt också där, men man ser inget 
vatten, sånär som på ytterst lite av det ljusblå skik-
tet nere i högra hörnet på kartbilden. Jag har nu 
valt nivån för perioden kring ca år 1000. Att inget 

vatten syns beror på att strandlinjen vid den här 
tidpunkten förskjutits så pass mycket att landska-
pet i stort sett såg ut som det gör idag.

Mörkblå markeringar i kartbilden utgör by-/
gårdstomter, ljusblå är bebyggelselämningar yngre 
än medeltid, medan de gula (liksom i fig. 4) mar-
kerar medeltid och äldre. By-/gårdstomter avser 
lämningar efter skattlagd eller mantalssatt bebyg-
gelseenhet som går att härleda till de historiska 
kartorna − dvs. framförallt mellan tidigt 1600-tal 
och sent 1800-tal. Många av by-/gårdstomterna går 
dock med stor sannolikhet tillbaka till järnåldern. 
Detta kan vi se i kartbilden genom att konstatera 
det nära sambandet mellan by-/gårdstomter och 
de äldre fornlämningarna. 

Genom att ur FMIS välja ut information relate-
rad till järnålder och boplatser får vi fram en bild 
av var de första bosättarna i området valde att 
slå sig ner. Lägger vi sedan till de yngre boplats-
lämningarna ser vi att många av boplatserna är 
desamma även i modern tid. 

figur 4. Generaliserad bild över vattennivån på norra Järvafältet kring tiden för Kristi födelse. Gravfält 
från olika tidsperioder och boplatslämningar från järnålder och äldre ur FMIS. Dagens flygbild i botten.
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Digitala Historiska Kartor och  
Det Medeltida Sverige

Fornminnesinformationen kan bitvis vara kom-
plex p.g.a. att den samlats in under så lång tid, 
men den fungerar bra som ingång för djupare 
studier och är en viktig pusselbit. Vi ska här se 
hur man genom att tillföra ytterligare digitala in-
formationskällor kan få en djupare kunskap om 
bebyggelseutvecklingen och markanvändningen i 
området (fig. 6).

Vi har i de tidigare exemplen kunnat konsta-
tera att flera av by-/gårdstomterna har kontinuitet 
ner i järnåldern. I följande exempel ska jag med 
hjälp av databaserna för Digitala Historiska Kar-
tor (DHK) och Det Medeltida Sverige (DMS) visa 
på ytterligare belägg med hjälp av flera digitala käl-
lor. Ovanpå flygfotot ligger nu digitala historiska 
kartor över gårdar/byar som fanns på 1600-talet.25 
De historiska kartorna kommer från Lantmäteri-
ets databas Digitala Historiska Kartor och har rek-
tifierats för att passa ihop med dagens flygfoto.

Fornminnesinformationen består av by-/gårds-
tomter (mörkblå), övriga bebyggelselämningar 
från i huvudsak efter medeltiden (ljusblå) samt 
boplatsindikerande lämningar från medeltid och 
tidigare inklusive gravfält (gula). De orange tre-
kanterna markerar var gårdarna har belägg i 1600-
talskartan. De gårdar som finns kvar på ursprung-
lig plats idag är inringade. 

Vi kan nu se att by-/gårdstomterna stämmer 
väl överens med var gårdarna låg på 1600-talet 
och att flera av gårdarna finns kvar idag och har 
kontinuitet ner i järnålder. Med hjälp av DMS och 
FMIS kan vi läsa oss till ytterligare information. I 
DMS finns bl.a. information om byars och gårdars 
storlek, den odlade jordens areal och ägarförhål-
landen under medeltiden. I FMIS kan vi läsa be-
skrivningar, vilka lämningar som finns kvar och 
vilka som undersökts och tagits bort. 

Söker vi t.ex. i DMS på Ursvik som hör till Sol-
lentuna härad och Spånga socken, får vi reda på 
att både Stora och Lilla Ursvik har funnits. Lilla 

figur 5. Generaliserad bild över vattennivån på norra Järvafältet kring ca 1000 e.Kr. Hela området 
låg vid perioden i princip ovan vatten. Vattenskiktet skymtar i nedre högra hörnet. Gravfält från olika 
tidsperioder, boplatslämningar från järnålder fram till 1800-tal. Dagens flygbild i botten.
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figur 6. Digitala historiska kartor och fornminnesin-
formation. Boplatsindikerande lämningar från järnål-
der fram till medeltid (inklusive gravfält) är markerade 
med gult, de yngre bebyggelselämningarna med ljus- re-
spektive mörkblått. Trianglarna visar var gårdarna låg 
på 1600-talet och de gårdar som finns bevarade idag är 
inringade. Dagens flygbild i botten.
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Ursvik omtalas först år 1347. År 1429 omnämns 
Skarpursvik som bör kunna tolkas som Stora Ur-
svik. På kartan ser vi att det finns två by- och gårds-
tomter registrerade vid nuvarande Ursvik (nedre 
högra hörnet i fig. 6). Om den västra26 står att läsa 
i FMIS att inom det registrerade området finns en 
husgrund, 2 terrasseringar och en stenrad och att 
äldsta belägg är från 1347. På den digitala kartan 
från 1694 ser vi också en hussymbol på samma 
plats som den registrerade by- och gårdstomten. 
Även här kan vi alltså med hjälp av olika digitala 
källor se en kontinuitet för Stora Ursvik som går 
tillbaka till 1300-talet och i FMIS beskrivs vad som 
finns kvar att se på platsen.

Om den östra bytomten vid Ursvik står det i 
FMIS att det är Lilla Ursviks gamla tomt och att 
den är inlagd efter 1787 års karta. Det finns ingen 
hussymbol på platsen på kartan från 1694. Infor-
mation om arkeologisk undersökning på platsen 
berättar att endast sentida föremål från 1800- och 
1900-tal påträffats.27 Av detta kan man inte ute-
sluta att Lilla Ursvik legat på en annan plats. Vi 
vet dock att Lilla Ursvik låg här 1787 tack vare den 
historiska kartan från perioden, men vi kan inte 
påvisa kontinuitet längre tillbaka i tiden. 

Genom att kombinera informationen i FMIS 
med de historiska kartorna och DMS får vi fram 
värdefulla pusselbitar som gör att vi kan se en be-
byggelsekontinuitet som sträcker sig 2 000 år till-
baka i tiden. FMIS redovisar information om och 
beskriver lämningar efter gamla gårdslägen − ofta 
med rötter i tidig järnålder. DMS ger oss by- och 
gårdsnamn och medeltida belägg. De historiska 
kartorna bekräftar att namn och gårdslägen följer 
med in i modern tid. 

Akalla i de historiska kartorna 
Här ska vi se närmare på Akalla by: dels hur detal-
jerat man kan gå in i informationen i de historiska 
kartorna, dels vad Bebyggelseregistret kan berätta 
om byggnaderna.

Akalla28 är Järvafältets äldsta by och omtalas 
första gången år 1323 i DMS. År 1974 undersöktes 
vid Akalla en stor stensättning29 med flera gravar 
som gav dateringar både till bronsålder och vikinga-
tid. Dessa är de enda säkra bronsåldersgravarna 
på Järvafältet. Möjligen tyder detta på att Akalla 
har haft permanent bosättning sedan bronsålder.30 
Övriga bronsåldersfynd på Järvafältet tyder mer 
på sporadisk vistelse än på permanent bosättning. 

figur 7a (ovan). Detalj ur kar-
tan från 1635 över Akalla by.

figur 7b (till höger). Kartan 
från 1635 över Akalla med by-
/gårdstomter ur FMIS.
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figur 8a (ovan). Detalj ur kartan från 
1770 över Akalla by.

figur 8b (till höger).
Kartan från 1770 över Akalla by.



figur 9a (nedan). Detalj ur dagens 
flygbild över Akalla by.

figur 9b (till höger). Dagens flygbild 
över del av norra Järvafältet med 
Akalla by centralt i bilden.
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Vid Akalla by finns idag flera byggnader bevarade 
från 1700-talet som man kan läsa om i Bebyggel-
seregistret. Vi ska i nästa exempel följa Akalla by i 
några av de historiska kartorna. 

Lilla Akallas bytomt31 är belägen ca 500 m. väs-
ter om Akalla by. Enligt Mats Brunberg kan man i 
Spånga Sockens Historia (1967) läsa att gården år 
1250 bestod av två ledungshemman, vilket ger det 
tidigaste omnämnandet av alla gårdar på Järvafäl-
tet. Lilla Akalla ska ha försvunnit redan på 1630-
talet.32 På kartan från 1635 finns gården inte utsatt 
(fig. 6), vilket torde tyda på att den var öde redan 
då. I FMIS kan vi läsa att vid arkeologiska utgräv-
ningar vid Lilla Akalla undersöktes och borttogs 
32 gravar som daterades till vendeltid och romersk 
järnålder. Där finns också registrerat ett 10-tal hus-
grunder och husgrundsterrasser och i direkt an-
slutning, norr om, finns ett gravfält.33

I fig. 7b ser vi den tidigaste kartan från 1635 
över Akalla by och ovanpå den ligger by-/gårds-
tomterna från FMIS. Under symbolen för bytom-
ten vid Akalla by finns tre hus markerade med 1, 
2 och 3 och ovanför husen står Akalla skrivet (fig. 
7a). Detta är det tidigaste säkra belägg vi har för 
Akalla gård i kartmaterialet. Husen ligger på pre-

cis samma plats som dagens Akalla gård. Varje hus 
symboliserar en kameral gård som kunde bestå av 
många byggnader.

På samma plats på kartan från 1770 (fig. 8 a och 
b) går att utläsa lite mer detaljerad information. 
Det finns nu 10 byggnader vid Akalla gård. Om 
man tittar riktigt noga vid bokstaven A kan man se 
4 hus som bildar en gårdsstruktur. Längst till öster 
i fig. 8a finns en fyrkant som visar ladugårdsläng-
orna till gården. Vi ser också hägnader och vägar 
som ramar in byn. Håller vi kvar denna inramning 
i minnet och tittar på fig. 9a ser vi att ladugårds-
längorna är färre men strukturen finns kvar och 
vägarna är precis desamma idag som år 1770.

På dagens flygfoto (fig. 9b) kan vi se att flera av 
byggnaderna finns kvar på exakt samma plats idag 
som på kartan från 1770. Storgårdens mangårds-
byggnad är densamma nu som då. Mer informa-
tion om byggnaderna kan vi få genom att söka på 
Akalla by i Bebyggelseregistret.

Akalla i Bebyggelseregistret
När man i Bebyggelseregistret (BBR) söker sig 
fram till Akalla by via kartan ser man en mängd 
hussymboler (fig. 10). BBR visar en kartläggning 

figur 10. Utsnitt ur Bebyggelseregistret över Akalla med inventerad bebyggelse. 
Dagens fastighetskarta i botten. Akalla by inringad. 
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av dagens bebyggelse − såväl modern som gam-
mal − i de områden där den har inventerats. Varje 
hussymbol representerar en byggnad. Genom att 
klicka på respektive symbol får man fram informa-
tion om byggnaden. Där finns ofta bilder och en 
allmän beskrivning av sammanhanget byggnaden 
ingår i. Om Akalla by kan man bl.a. läsa följande: 
”Söder om Storgårdens mangårdsbyggnad från 
omkring 1700 finns en samtida barockträdgård 
med terrassmurar med centralt placerade trappor 
samt frukt- och lövträd.” Här får vi alltså reda på 
att Storgårdens mangårdsbyggnad (fig. 11) här-
stammar från ca år 1700 och att trädgården från 
samma tid är bevarad. Om husnummer 60 som 
representerar Storgårdens västra flygel kan vi läsa 
att ”på ett foto från 1923 har byggnaden sin ur-
sprungliga utformning med synliga knutlådor och 
någon förstukvist är inte byggd än”.34

Vidare kan man läsa såväl historiken bakom 
många inventerade byggnader, som hur den mo-
derna bebyggelsen i Akalla växte fram och vad går-
den används till idag.

figur 11. Storgårdens mangårdsbyggnad, Akalla by. Foto författaren.

Genom att samla den digitala information vi 
har om Akalla by kan vi följa platsen bakåt i tiden 
genom årtusenden. Vi vet att platsen var bebyggd 
i början av 1600-talet genom de historiska kar-
torna. Genom BBR får vi detaljerad information 
om varje enskild byggnad. Tack vare fornminnes-
informationen i FMIS kan vi säga att platsen haft 
permanent bebyggelse sedan järnålder och med 
största sannolikhet nyttjats sedan bronsålder.

På liknande vis kan man följa andra platser 
bakåt i historien genom att studera digital infor-
mation enligt exemplen ovan.

Dagens landskap kring Akalla
Vilket landskap vandrar dagens  

Akallabor och besökare i?

Ett bevarat kulturlandskap visar oftast inte upp 
lämningar från en begränsad period utan många 
olika tidsskikt blandas och överlagrar varandra. 
Om vi studerar flygbilden över Akalla från nutid 
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ser vi tätt med bebyggelse och vägar och får en 
bild av en väl utbyggd infrastruktur. Men de öppna 
grönområdena kring Akalla by − vilka strukturer 
visar de och går de att återfinna på de historiska 
kartorna? Vilka områden var det som faktiskt be-
varades vid miljonprogramsbygget på 1970-talet?

Genom att jämföra det moderna flygfotot (fig. 
12) med den historiska kartan från 1690 för sam-
ma område (fig. 13) kan vi se hur landskapet har 
utvecklats och vilka element som finns kvar sedan 
1600-talet. När vi studerar 1600-talets kartbild ska 
vi ha i åtanke att den stora utvecklingen av bebyg-
gelse, jord- och skogsbruk har skett under 1900-
talet, vilket gör att 1690-talets karta även visar ett 
betydligt äldre landskap.

Fig. 12 visar dagens flygfoto i botten. Blå linje 
visar Igelbäckens sträckning enligt kartan från 
1690. De gula linjerna visar några exempel där 
vägarna sammanfaller mellan de bägge kartorna. 
Den rosa punkten är en runsten35 som står kvar 
i en vägkorsning som finns på kartan såväl från 

1690 som idag. Man kan även i flygfotot se en 
stig som går över gräsmattan på den plats där vä-
gen gick 1690 och sannolikt alltså även vid tiden 
då runstenen restes. Runstenen är daterad till ca 
1050−108036 och berättar om Björn som vid den 
tiden bodde i Husby. (Se även fig. 14.)

Några by-/gårdstomter från FMIS ligger kvar 
som referenspunkter i de bägge kartorna (blå om-
råden). I det stora hela överensstämmer vägnätet 
och markutnyttjandet på de båda kartorna. Den 
moderna bebyggelsen ligger i huvudsak i flygfo-
tots nordöstra del, där också 1600-talets öppna 
ytor är borta, medan man kan konstatera att åk-
rarna kring Igelbäcken, skogsområden, vägar och 
bäckens sträckning i stort sett är desamma idag 
som för drygt 300 år sedan. Vattendrag kartera-
des inte så noggrant på 1600-talet, vilket kan för-
klara de skillnader som är, men även utdikningar 
kan ha spelat in. Kanske är det så här landskapet 
har sett ut sedan man började odla upp Igelbäcks-
dalen för 2 000 år sedan?

figur 12. Dagens flygfoto över Akalla. Inritat är några av vägarna som finns på kartan från 1690, Igelbäck-
ens ungefärliga sträckning 1690 samt by-/gårdstomter för Akalla (de tre i norr) och Husby (den södra) samt 
en runsten ur FMIS. Bilden visar bl.a. att flera av 1690-talets vägar sammanfaller med dagens gångstigar. 
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FIGUR 13- Historisk karta över Akalla och Husby från 1690 med by-/gårdstomter och en runsten ur FMIS. 

Digital information 
- morgondagens kulturarv? 

Det som för bara några år sedan innebar omfat
tande arkivstudier har genom den digitala revo

lutionen gjort ett tidigare otillgängligt material 
åtkomligt för alla. Internet finns tillgängligt på 
bibliotek och andra mötesplatser. Akalla by är en 
mötesplats där människor från olika kulturer träf
fas vardag som högtidsdag. Hur mycket känner de 
till om sin närmiljö? Vet man att gräsmattan där 
man grillar om sensommarkvällarna var betesmark 

på järnåldern, att Igelbäcken var en viktig farled 
under vikingatid och att bebyggelsen har en kon
tinuitet 2 ooo år tillbaka i tiden? Det faktum att 
fornminnesinformation det senaste året har blivit 
tillgänglig för alla genom Internet och Fornsök 
bör kunna inspirera till att se på kulturlandskapet 
med nya ögon. Den ökade tillgängligheten på digi
tal kulturhistorisk information ger möjligheter till 
nya frågor och framtida forskningsprojekt - i såväl 
stor som liten skala. Riksantikvarieämbetet arbe-

tar bland annat med något som kallas Kulturarv 
2.0, vilket syftar just till att göra alla medborgare 
mer delaktiga i kulturarvet. De nya möjligheterna 
med tillgängliggörande genom digitalisering av 
kulturarvet leder också till att allt fler vill bli delak

tiga. Kulturmiljövården behöver kunna svara upp 
mot detta och måste bjuda in till medverkan och 

svara på de frågor, ta till sig de nya perspektiv och 
bemöta den kritik som delaktigheten ger upphov 
till. Genom Kulturarv 2.0 vill Riksantikvarieämbe

tet utveckla olika medborgarstyrda e-landskap och 
mötesplatser på nätet. Man vill skapa möjligheter 
för vem som helst att till exempel kunna kom
mentera fornlämningar i Fornsök och komplettera 
informationen med personligt historieberättande. 
Det ska bli möjligt att skapa egna favoritplatser 
att samla historia och information kring och för
medla till andra. Ungdomarna av idag är de som 
ska förvalta kulturarvet imorgon och kulturmiljö

vården måste spela på deras arenor. 
Genom att låta medborgarna bli mer delaktiga 

uppstår förhoppningsvis en helt annan relation 
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till kulturlandskapet och ett ökat engagemang för 
kulturarvsfrågor. Genom att skapa engagemang 
öppnar man också upp för en dialog mellan med-
borgare och samhällsplanerare. I det långsiktiga 
perspektivet ger detta ett ökat inflytande och kul-
turarvsfrågorna blir allas angelägenhet. Det digi-
tala samhället och medborgarnas inflytande leder 
även vidare till nya frågor: Vad kommer vi att välja 
att bevara för framtiden? Hur bevarar vi den di-
gitala informationen? Möjligheterna med digitalt 
insamlande av information gör också att informa-
tionen om de enskilda objekten hela tiden kom-
mer att öka. Informationen om informationen blir 
minst lika viktig. Den blir en del av historien. Men 
vem tar ansvar för dokumentationen och bevaran-
det av den insamlade informationen? Och hur för 
vi den vidare in i framtiden? Göran Samuelsson, 
som skriver om detta, ser ingen anledning till oro 
utan tror att de tekniska utmaningarna kommer 
att lösas. Men han menar också att det kommer 
att kräva planering för hur var och en arbetar med, 
hanterar och långsiktigt bevarar sitt material. Det 
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gi som huvudämne. Verksam som antikvarie vid 
Riksantikvarieämbetets Informationsavdelning där 
hon arbetar med fornminnesinformation och för-
valtning av Fornsök/FMIS. Har tidigare även arbe-
tat på länsstyrelsen med arkeologi och inventering 
av fornlämningar inom Skog & Historia.

antonia.baumert@raa.se
Riksantikvarieämbetet 
Box 1114, 621 22 Visby

räcker inte med att varje verksamhet tar ansvar 
för sin egen information. Det måste även finnas 
ett helhetsgrepp och ett gemensamt arbete för att 
bevara ”den totala kontexten”.37

Digitaliseringstekniken, de kulturhistoriska da-
tabasernas information, GIS-verktyg och informa-
tionstekniken gör att källor kan samverka på ett 
helt nytt sätt. Kulturarvet blir viktigt för alla och 
ger möjlighet för vem som helst att foga bitar till 
historiepusslet.

figur 14. Två resta stenar ur FMIS. Den bortre har runslingan bevarad som enligt FMIS lyder: ”Björn lät resa 
denna sten efter sin broder ...-sten. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Visäte ristade.” I bildens nordväst-
ra del syns en stig över gräsmattan. Stigen sammanfaller med en väg på kartan från 1690. Foto: Författaren.
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Summary
The “digital revolution” of the past decade has 
created entirely new opportunities for any person 
whatsoever to access heritage information which 
used to be far more recondite. As a result of com-
prehensive digitisation, the information is now 
gathered together and accessible on-line. Digitisa-
tion of the material means that practically anyone 
can use it and carry out relatively swift heritage 
analyses with the aid of GIS, whereas previously 
analysis of this kind required in-depth studies of 
various archives in order to produce anything like 
the same results.

This article presents part of the information 
which the National Heritage Board, among oth-
ers, has gathered into various heritage databases 
− archaeological sites, settlement and historical 
maps. By starting with the Archaeological Sites 
Information System (ASIS) and adding to it infor-
mation in the form of old maps and settlement 
descriptions, we can trace the development of hu-
man settlement in the Akalla area (Municipality of 
Stockholm) from the Iron Age to the present. The 
article explains what the information stands for, 

how to access it and how it needs to be processed 
in order to be of use.

There were several reasons for selecting the 
Akalla area for analysis. The area is above all 
known for its Million Homes Programme housing 
estate and as a Stockholm suburb located along-
side the Blue Line of the Stockholm underground. 
But it also includes several of Stockholm’s best-pre-
served heritage environments, which, true to the 
practice of the time, have been integrated with the 
new building development, most of which dates 
from the early 1970s. The fact of the area having 
been military property for long periods of time has 
helped to preserve several places intact. A combi-
nation of these and other phenomena makes the 
area interesting to study in a variety of perspec-
tives.  

The article exemplifies in a number of ways 
how the information can be applied by research-
ers on various levels and how their use of it can be 
facilitated and inspired, thus generating new top-
ics of enquiry and angles of approach as regards 
both interpretations and the making of history.

From prehistoric settlement to Million Homes Programme

by Antonia Baumert




