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FÖRORD
Det finns många anledningar till att man söker information om en byggnad eller en plats. Det kan handla
om personforskning, att man vill veta något om huset som man bor i, eller om skolan, kyrkan eller
fabriken man har anknytning till. En antikvarie skall skriva en kulturhistorisk rapport, en arkitekt behöver
kunskap inför en ombyggnad eller en fastighetsägare vill veta mer om hur bebyggelsen har sett ut från
början och vilka färger och material som har präglat miljön.
Frågorna kan variera stort. Hur har byggnaderna använts, hur har de förändrats – byggts till och eller
byggts om? Det kan även handla om vilka som har ägt fastigheten och bott på platsen, en fråga som dock
inte är i fokus här. I centrum för denna arkivguide är den fysiska miljön, här begränsad till Stockholms
stad och län. Utgångspunkten är det material som finns hos Stadsarkivet, Stadsmuseet, trafikkontoret och
exploateringskontoret i Stockholm.

Annika Jägerholm
Sandra Häll Pettersson
Patrik Stensson
Sebastian Ulvsgärd

FÖRORD

Stockholm hösten 2020
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INSTITUTIONERNA
Stadsmuseet grundades 1937 och öppnade för publiken 1942. Museet
är inrymt i Södra stadshuset vid Ryssgården, Slussen på Södermalm
och visar permanenta och tillfälliga utställningar. Byggnaden uppfördes
som generalfaktori på 1660-talet och ritades av arkitekt Nicodemus
Tessin den äldre. Det är Sveriges största kommunala museum med
samlingar som består av 300 000 föremål, 25 000 konstverk och
fyra miljoner fotografier, med fokus på Stockholms historia. Alltsedan
starten har museet inventerat Stockholms bebyggelse och kulturmiljöer
och har ett omfattande material som till stor del är sökbart digitalt i
Digitala Stadsmuseet. Museet har dessutom ett rikt referensbibliotek
med fokus på Stockholm i Salongen, Stadsmuseets bibliotek och
forskarsal, där besökare även kan få hjälp att hitta material i digitala
databaser.
Stadsmuseet fungerar som remissinstans för bygglov i Stockholms
kommun och ansvarar för den kulturhistoriska värderingen av stadens
byggnader. Vilken klassificering en viss byggnad har kan sökas här.

Kontakt

Hemsida: Stadsmuseet
Telefon: 08 508 31 620
E-post: fraga.stadsmuseet@stockholm.se
Besöksadress:
Ryssgården, Slussen, Södermalm

Stockholms stadsarkiv

Stockholms stadsarkiv bevarar och förvaltar information från
Stockholms stad och Stockholms län. De äldsta handlingarna
i arkivet upprättades i Stockholm i mitten av 1300-talet.
Stadsarkivet ansvarar för stadens information på papper,
fotografier, film, ljudband och digitala format. Digital arkivering
sker i stadens e-arkiv. Det omfattande folkbokföringsarkivet
Rotemansarkivet (1878-1926) och Stockholms stads
världsminne (1713-1978), stadens unika samling av
byggnadsritningar, är internationellt välkända.
Arkivet ligger i en byggnad på Kungsklippan på Kungsholmen,
ritad av arkitekten Gunnar Asplund 1939. Stadsarkivets
administrativa lokaler tillkom 1958-1959. Från och med våren
2019 finns arkivet även på Liljeholmskajen, där bland annat kartoch ritningsarkivet står att finna. Stadsarkivets referensbibliotek
är välfyllt med litteratur om Stockholms stad och län.

Kontakt

Hemsida: Stadsarkivet
Telefon: 08 508 28 303 (telefontid vardagar 10–12)
E-post: stadsarkivet@stockholm.se
Besöksadress:
Kungsklippan 6 på Kungsholmen och
Sjöviksvägen 126 på Liljeholmskajen

INSTITUTIONERNA

Stadsmuseet i Stockholm
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Trafikkontoret ansvarar för skötsel av stads- och gatumiljö samt vissa
parker i Stockholm. Exploateringskontoret ansvarar för ägande, köp,
försäljning och uthyrning av stadens mark samt utveckling av nya
bostadsområden. Trafikkontoret och exploateringskontoret förvarar sin
tekniska dokumentation i ett gemensamt arkiv (hädanefter kallat
tekniska arkivet) som finns i Stadsarkivets lokaler på Liljeholmskajen.
Det innehåller ritningar, projektdokumentation och geoteknisk
dokumentation. Övriga handlingar förvaras i arkivet i Tekniska
nämndhuset på Fleminggatan 4. Trafikkontorets personal vårdar
även en del av förvaltningarnas föregångares arkiv (se faktaruta) i
Stadsarkivets lokaler.

Kontakt

Telefon: 08 508 264 55
e-post: arkivet.tk@stockholm.se
Besöksadress:
Sjöviksvägen 126 på Liljeholmskajen

Kort om de tekniska förvaltningarnas historia
Gatukontoret (1920-1992) ansvarade bland annat för frågor
rörande allmänna platser, som gator, torg och parker och
renhållningsväsen. Kontoret fungerade också som byggledare
vid tunnelbanebygget och projektering av trafikleder.
Gatukontorets äldre del (1920-1959) finns i Stadsarkivet,
medan gatukontorets yngre del (1960-1992) fortfarande finns
hos trafikkontoret, men förvaras i Stadsarkivets lokaler på
Liljeholmskajen. Gatukontorets ritningar fördes över till gatuoch fastighetskontoret och sedan till trafikkontoret och dess
tekniska arkiv.
Fastighetskontoret (1919-1992) ansvarade bland annat för
frågor som rörde kommunens fastigheter, tomträtter,
markexploatering och byggande. Dess arkiv finns i
Stadsarkivet. Ritningar från fastighetskontoret fördes över till
gatu- och fastighetskontoret och återfinns i dess arkiv.
År 1992 beslutades om en ny organisation av de tekniska
förvaltningarna. Gatu- och fastighetskontoret ersatte de gamla
förvaltningarna. Dess arkiv finns fortfarande i trafikkontorets
vård, men förvaras i Stadsarkivets lokaler i Liljeholmskajen.
Gatu- och fastighetskontoret delades 2005 upp i flera nya
förvaltningar: trafikkontoret, exploateringskontoret och
fastighetskontoret. Trafikkontorets och exploateringskontorets
tekniska arkiv sköts av trafikkontorets dokumentationsenhet
och finns alltså i Stadsarkivets lokaler på Liljeholmskajen.

INSTITUTIONERNA

Trafikkontoret och exploateringskontorets
tekniska arkiv
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TYPER AV KÄLLMATERIAL
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Ett fotografi kan vara en mycket värdefull källa till kunskap om en
byggnad eller miljö. Det kan ge kännedom om hur en plats har sett ut i
olika tider och skapa förståelse för hur den har förändrats. Fotografiet
kan även ge en inblick i tidigare användningar av bebyggelsen och det
mänskliga liv som en gång utspelats i och omkring den.
Bakgrunden till ett fotografi kan dock variera och därmed ha inverkan
på vad fotografiet visar. Har fotografiet tagits på eget initiativ eller på
uppdrag? Vilka platser har man valt att fotografera och vilka har man
inte fotograferat? Är fotografiet svartvitt eller i färg? Detta är
omständigheter som påverkar vilken information som man kan få ut av
ett fotografi.

På vilka sätt man söker efter fotografier varierar mellan institutionerna.
Hos Stadsmuseet finns drygt fyra miljoner fotografier, från 1840-talet
och fram till idag. Av dem är cirka 300 000 digitaliserade och finns
tillgängliga på Digitala Stadsmuseet. Bilder som visar bebyggelse är
framförallt sökbara utifrån kvartersnamn, men det är också möjligt att
söka på gatunamn och ämnen, såsom yrken, gatuliv och så vidare.
Här finns allt från detaljbilder till flygfotografier, exteriörer och interiörer.
Om man inte hittar det man letar efter i databasen kan man kontakta
Stadsmuseet för att få hjälp att söka vidare. Generellt gäller att
Stadsmuseet har fotografier över en stor del av Stockholms
bebyggelse, oavsett typ. Geografiskt är dock ytterstaden
underrepresenterad i förhållande till innerstaden.
Hos Stadsarkivet och på trafikkontoret är fotografierna sorterade under
respektive arkivbildare vilket gör att mängden fotografier och val av
motiv varierar. I Stadsplanenämndens arkiv, som förvaras på
Stadsarkivet, finns till exempel en vykortssamling med hundratals
vykort från olika stadsdelar mellan 1900-1946. Vilken form
fotografierna finns i varierar också, det kan vara negativ, kopior, dior
med mera. Ibland är de osorterade och ibland väl beskrivna och
förtecknade i NAD (Nationell Arkivdatabas).

Lästips

Autokromer: färgbilder från 1910-talets Stockholm,
Bo Nilsson ur Stadsvandringar nr 5, Stockholms stadsmuseum 1982.
Stockholmsliv i Anton Blombergs bilder 1893-1914,
Anton Blomberg & Rolf Söderberg, Stockholm, Natur & Kultur i
samarbete med Stockholms stadsmuseum, 1981.
Stockholmsfotografer: en fotografihistoria från Stockholms
stadsmuseum, Ann-Sofi Forsmark Stockholm 2012. Monografier
utgivna av Stockholms stad; 220.

Medborgarhuset inför öppnandet efter renovering, augusti 2020.
Foto: Mattias Ek/Stadsmuseet. Bildnr SSM10045127.

FOTOGRAFIER

FOTOGRAFIER
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Hos Stadsmuseet förvaras framför allt uppmätningsritningar, men även
sporadiska kopior av bygglov och andra ritningar som till exempel har
bifogats till en byggnadsinventering. För fastigheter i Gamla stan finns
de så kallade Kansliritningarna, det vill säga Kansliet för saneringsfrågor inom staden. På museet finns originalritningarna, kopior och
övrigt material i denna samling finns på Stadsarkivet. Se nedan under
rubriken Gamla Stan. Sökning i materialet sker främst på kvartersnamn.
Stadsarkivets bestånd innefattar flera miljoner ritningar, som är
ordnade efter arkivbildare. Den största arkivbildaren av dessa är
byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, där bygglov
för privat byggda fastigheter mellan 1713 och 1978 inom Stockholms
stad förvaras. År 2011 utsågs denna ritningssamling till Världsminne av
UNESCO. Samtliga dessa ritningar finns digitalt sökbara antingen via
Stadsarkivets hemsida eller via Stadsbyggnadskontorets Bygg- och
plantjänst utifrån fastighetsbeteckning.
Fastighetskontorets uppmätningsritningar 1892–1897
Mellan 1892–1897 upprättades planritningar över stadens egendomar.
Fram tills nyligen har de inte varit förtecknade, utan har endast varit
sökbara internt, men nu kan ritningarna sökas i NAD under Stockholms
fastighetskontor, Fastighetsritningar, serie J 10 a, Uppmätningsritningar
över stadens egendomar. Ritningarna är fördelade enligt följande:
nummer 1–5 Södermalm, nr 6 Staden, nr 7 Östermalm, nr 8 Norrmalm
(inbunden) och nr 9 Kungsholmen.

Det är viktigt att tänka på att beståndet av bygglovsritningar i Stadsarkivets är beroende av hur stadens gränser har sett ut. Områden som
har inkorporerats saknar bygglov från tiden innan inkorporeringen.
Detta gäller till exempel områdena Brännkyrka, Bromma, Spånga och
Hammarby. Men ritningar kan även finnas för bebyggelse utanför
stadens gränser när staden eller en församling har ägt en fastighet.
I sådana fall kan ritningar finnas under respektive arkivbildare,
exempelvis i en församlings arkiv.
Bygglov för byggnader som ägts av staten finns däremot hos
Riksarkivet. Arkivmaterial rörande byggnader på Kungliga Djurgården
finns i Djurgårdsförvaltningens arkiv som förvaras hos Riksarkivet samt
i gatu- och fastighetskontorets arkiv (med material om exempelvis
Gamla stan och Liljevalchs konsthall) vilket också förvaras på
Stadsarkivet.
Till skillnad från Stadsarkivet är tekniska arkivet levande där nytt
material hela tiden tillkommer. Beståndet innefattar ritningar från
trafikkontoret, exploateringskontoret och dess föregångare. Det
innehåller alla slags ritningar som har med dess verksamhet att göra,
såsom gator, gatubelysning, vägmaskiner, broar, tunnelbana, parker
och geoteknik. Man kan inte söka i dessa handlingar på egen hand
utan man får hjälp av trafikkontorets personal på plats. Boka gärna tid
för att få bästa service.
Även andra förvaltningar och kommunala bolag har ritningar över
byggnader. Till exempel Idrottsförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen,
Stockholm vatten, SISAB, Familjebostäder, Stockholmshem, Micasa,
Stadsholmen och Svenska bostäder. Samtliga arkivbildare finns hos
Stadsarkivet.

RITNINGAR

Ritningar för byggnader, anläggningar eller utemiljöer kan ge detaljerad
information om en plats ursprungliga utformning eller senare förändringar, exempelvis omgestaltning av en park eller ombyggnad av en
fastighet. Vissa ritningar har upprättats inför uppförandet av ny
bebyggelse eller inför en förändring. Uppmätningsritningar av hus,
fornlämningar eller murverk är exempel på ritningar med syftet att
dokumentera redan uppförd bebyggelse. Ritningar kan ge information
om sådant som är svårt att se med blotta ögat, exempelvis en
byggnads konstruktion och material. Det är viktigt att komma ihåg att
ritningen inte alltid stämmer överens med verkligheten. En del ritningar
är förslag som aldrig genomfördes. Det är inte heller ovanligt att
byggnaden eller platsen i verkligheten fick ett annat utseende jämfört
med vad ritningen visar.

Uppmätningsritning
öfver Bazarbyggnaden
vid Södermalmstorg,
riven enligt registret.

RITNINGAR
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BRANDFÖRSÄKRINGSVERKETS ARKIV

I Brandförsäkringsverkets arkiv finns flera hundra hyllmeter
dokument om försäkringsobjekten, bland annat kartor,
memorialer, protokoll, värderingar och skaderegleringar från
starten 1782. Materialet omfattar ofta detaljerade beskrivningar
av byggnaderna. Här finns också ritningar över de gårdar, kyrkor
och andra försäkringsobjekt som gjordes i samband med
värderingen av fastigheterna. I arkivet finns också några hundra
unika stadsplanekartor. Vissa kartor är tillkomna före 1782, d.v.s.
de är äldre än Brandförsäkringsverket. Kartorna användes i
samband med att försäkringarna skulle tecknas och
dokumenteras. Det fysiska arkivet är deponerat hos Centrum
för Näringslivshistoria i Bromma.

Lästips
Belysning Upphängningsanordning för lampor på Drottninggatan 1910.
Ritning i trafikkontorets arkiv.

Stockholm – ett världsminne: Stadens byggnader i ritningar
1713–1913, Lennart Ploom & Per Kallstenius, Stockholm:
Max Ström, 2013.
Svensk arkitektur: ritningar 1640–1970, Henrik O Andersson;
Fredric Bedoire, Stockholm: Byggförlaget i samarbete med
Arkitekturmuseet 1986

RITNINGAR

Brandförsäkringsverket grundades år 1782 på initiativ av Gustav
III för att förnya brandförsäkringsskyddet i riket. Affärsidén var
allframtidsförsäkringar mot brand för i första hand offentliga
byggnader, men även för företag och större gårdar. Så småningom blev affärsidén omodern och olönsam och bolaget
avvecklades 2008. Istället bildades Brandförsäkringsverkets
stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.

10

KARTOR
Historiska kartor är ett ovärderligt hjälpmedel när man vill få överblick
över förändringar i staden eller på landsbygden och skapa förståelse
för tidigare livsvillkor och näringar. Kartor visar olika saker beroende på
i vilket syfte de upprättats. Vägkartor och terrängkartor är exempel på
topografiska kartor. Ekonomiska kartan, som är ett exempel på en
tematisk karta, ger information om fastigheter och bebyggelse både i
stad och på landsbygd. Olika former av stadsplanekartor kan visa
planer för stadsbebyggelse. Mer detaljerade storskaliga kartor ger en
möjlighet att hitta försvunna adresser, rivna hus med mera. De kan
visa utsträckningen och övergripande utformning för parker och
trädgårdar liksom det agrara landskapets historiska by- och ägostrukturer, markanvändning eller hägnader. Genom jämförelser mellan
dagsaktuella och historiska kartor framträder stabilitet eller kraftigare
omvandling över tid. Ibland finns textbilagor till kartorna, som
ytterligare fördjupar kunskapen.
Det är viktigt att tänka på att alla kartor inte visar stadens faktiska
utseende. Kartor kan vara förenklade, försöka dölja områden, eller
omvänt, lägga till sådant som ännu inte har byggts.

På Stockholmskällan, som drivs av Stockholms stad, publicerar ett
flertal institutioner arkivmaterial som berättar om Stockholms historia.
Här finns digitaliserat arkivmaterial i form av dokument, fotografier,
filmer, musik med mera. Det finns även ett verktyg, ”Jämför kartor”
som fungerar som ett kartöverlägg. Där kan man se hur staden har
utvecklats och förändrats genom att lägga två kartor från olika tid
bredvid varandra. Sammanlagt finns det över 100 högupplösta kartor
på Stockholmskällan.

Lästips

Stadens mönster: de historiska kartorna berättar, Nils Ahlberg.
Stockholm: RAÄ, 1998.
Sveriges nationalatlas. Sveriges kartor, red Ulf Sporrong och
Hans-Fredrik Wennström. Lantmäteriverket Stockholm, Sveriges
Nationalatlas, 1990.

I Stadsarkivets kartsamling finns Stockholmskartor från 1600-talet
fram till slutet av 1900-talet. Här finns även Stadsbyggnadskontorets
detaljplaner (tidigare stadsplaner) fram till 1955 med handlingar samt
handritade kartor och kartböcker även över områden utanför
Stockholm och länet. En del av detta material, till exempel de
handritade kartorna och Stadsingenjörskontorets detaljkartor, samt
en del register till sådant material, finns digitaliserat på Stadsarkivets
hemsida.

”Charta öfwer Hornsbergs Ägor, På Kongsholmen”. År 1779.
Stadsarkivets handritade kartor, objektnummer HK00007.

KARTOR

På Stadsmuseet finns ett sporadiskt material av Stockholmskartor.
De är sökbara på stadsdel. Kartmaterial finns både i museets arkiv
och bland föremålssamlingar. Sökingångar finns manuellt i pärmar
och digitalt i Digitala Stadsmuseet. Det som inte är digitaliserat
behöver sökas fram med hjälp av personalen på museet.
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BILDKONST
Stadsmuseets stora bildkonstsamling med 35 000 objekt består av allt
från oljemålningar till teckningar. Här finns bildkonst som visar
stadsvyer, gatuvyer och livet i stadens miljöer. En del av konstverken
finns tillgängliga på Digitala Stadsmuseet.

Utsikt från Kornhamnstorg mot
Mariatrakten, konstnär Johan
Sevenbom år 1784-85,
inventarienr. SSM101283.

BILDKONST

Konstverk, såsom teckningar och målningar, ger precis som fotografier,
kunskap om hur en byggnad eller plats har sett ut. Man bör inte på
samma sätt som med ett fotografi utgå ifrån att avbildningen är exakt.
Konstnären eller beställaren kan ha haft olika avsikter med en målning
eller teckning. Trots det kan ett konstverk vara en värdefull källa för att
studera bebyggelsens och stadens utveckling, inte minst för tiden
innan fotografiets tillkomst på 1840-talet.

12

Dörr till vänster från Folkungagatan 141 från 1750 eller senare,
Stadsmuseet, inventarienummer SSM 6445 0.

I Stadsmuseets föremålssamling finns arkeologiska fynd och
byggnads-och stadshistoriska föremål. De arkeologiska fynden är
daterade från förhistorisk tid fram till 1800-talet. Byggnads- och
stadshistoriska föremål kommer framförallt från 1600-talet och framåt.

Samlingen består av butiksinredningar, kakelugnar, portar, skyltar,
husdekorationer av sten, tapeter, väggmålningar med mera. Mer än
16 400 poster från dessa samlingar finns i Digitala stadsmuseet.
Hos Stadsarkivet och tekniska arkivet finns ett begränsat antal föremål
som kan användas för att forska på bebyggelse. I en del församlingars
arkiv på Stadsarkivet finns exempelvis tygprover till kyrkoinventarier.

FÖREMÅL

Föremål kan användas som ett historiskt källmaterial för att beskriva
och levandegöra en bebyggelsemiljö och berätta om platsen och den
verksamhet som bedrevs där. En förutsättning är dock att föremålet i
något avseende kan knytas till en specifik plats.

Dörr till höger från Stora Nygatan 2 A-B från cirka 75-1650,
Stadsmuseet, inventarienummer SSM 6748 0.

FÖREMÅL
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Reklam för kollektivhus från 1930-talet, från Förskoleseminariet
– Socialpedagogiska seminariets arkiv.

Olika typer av skriftligt material är en självklar källa till kunskap om en
plats. De kan ge information om bebyggelse och sätta in den i en
kontext. Texter kan behandla allt från enskilda kulturmiljöer till större
landskapsavsnitt och hela städer. De kan även behandla vitt skilda
kulturhistoriska företeelser och ämnen inom exempelvis trädgårdshistoria, arkitekturhistoria eller företagshistoria. En byggnad kan vara
omskriven i ett protokoll, handlingar kan ha upprättats när byggnaden
uppfördes eller vara nämnd i en tidning. Detta gör att informationen som
vi kan få från ett skriftligt material varierar beroende på källans karaktär
och syfte. Det är viktigt att tänka på att alla texter säger någonting om
tiden de kom till i. Vad som var tillåtet eller förbjudet, vad som betraktades som fint eller fult, värdefullt eller vad som saknade värde just då.
Hos Stadsmuseet finns byggnadsinventeringar som ger kunskap om
bebyggelsen i Stockholm. Dessa innehåller information om byggår,
byggherre, arkitekt, ursprungsritningar, förändringar, tidigare ägare,
med mera. Dessutom finns det ofta rikligt med fotografier som är tagna
på plats vid inventeringstillfället. För 58 av Stockholms 97 ytterstadsdelar finns nyare information digitalt publicerad på
Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
Stadsmuseet fungerar som remissinstans i bygglovsfrågor. Museets
svar innehåller ofta relevant information om fastigheterna som
bygglovsansökningarna berör.
Stadsmuseet har dessutom en omfattande pressklippsamling som är
ordnade dels geografiskt på kvarter eller stadsdel, dels sorterade på
ämne. Det äldsta pressklippet är från 1850 och samlingen sträcker sig
fram till och med 1970-talet. Klippen finns på mikrokort och är
tillgängliga i Stadsmuseets forskarsal (Salongen).
Stadsarkivets bestånd består främst av skriftliga källor. Vissa
arkivbildare har haft mer att göra med bebyggelse än andra, till
exempel gatukontoret eller fastighetskontoret. I fastighetskontorets
arkiv finns så kallade åtkomsthandlingar, det vill säga handlingar som
bevisar ägarförhållanden för en fastighet. Denna serie sträcker sig
tillbaka till 1700-talet. Fastighetskontorets arkiv har också det underlag
fastighetskontoret samlade inför saneringarna av Gamla stan, Nedre
Norrmalm och delar av Söder på 1960- och 1970-talen. Det är både
skriftlig dokumentation och kopior av äldre ritningar.

I andra arkiv, såsom domstolar eller kommunfullmäktige, kan bebyggelse vara omnämnt och omdiskuterat i protokoll, bouppteckningar, med
mera. Andra skriftliga källor, såsom mantalslängderna, kan ge
information om vem som har bott i fastigheten.
I tekniska arkivet finns projektdokumentation från trafikkontoret och
exploateringskontoret medan handlingar från dess föregångare,
gatukontorets äldre del och fastighetskontoret, finns hos Stadsarkivet.
Gatukontorets yngre del och gatu-och fastighetskontoret är fortfarande
i tekniska arkivets vård, men finns i Stadsarkivets lokaler på
Liljeholmskajen.
Och slutligen, många gånger finns det skriftlig information att hämta i
litteraturen. Det är väl värt att söka i institutionernas välfyllda bibliotek.

SKRIFTLIGA KÄLLOR
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I detta kapitel ger vi exempel på några bebyggelsetyper som är vanligt efterfrågade av forskare, eller som kan vara
av särskilt intresse för forskning och vi presenterar förslag på källmaterial och ingångar till våra arkiv och samlingar
med utgångspunkt i de olika bebyggelsetyperna. Eftersom vi utgår från våra institutioners bestånd skapar detta
också en begränsning i vilka typer av bebyggelse som vi kan presentera här. Bebyggelsen som inkluderas finns, eller
fanns, i huvudsak inom Stockholms stad (tänk på inkorporeringarna), men till viss del också inom länet när
exempelvis församlingarna eller staden har ägt fastigheter där. En del bebyggelse inom detta område har dock
tillhört staten, vilket gör att källmaterial om detta främst finns hos Riksarkivet.
Utgångspunkten för att söka i materialet är oftast fastighetsbeteckning eller kvartersnamn. Under respektive
bebyggelsetyp ger vi förslag och tips på hur och var information om den typen av bebyggelse kan fås.

OLIKA BEBYGGELSETYPER

OLIKA BEBYGGELSETYPER
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ENFAMILJSHUS

Samtliga byggnader som byggdes inom stadens gränser krävde
bygglov efter 1736, vilket innebär att en bygglovsansökan med
ritningar behövde lämnas in till myndigheterna. En del bygglov började
lämnas in redan innan den nya lagen kom 1736, vilket gör att
bygglovsritningar finns redan från 1713 och framåt. Tänk på när du
söker efter en ritning att olika områden inkorporerades i Stockholms
stad olika tider. Innan inkorporerades räknades dessa områden som
landsortskommuner, vilket betyder att det inte fanns någon lag som
reglerade att bygglovsansökningar behövde lämnas in för bebyggelsen
där. Detta gör att få bygglovsritningar finns bevarade från innan
området inkorporerades. Ibland kan dock en fastighet tidigare ha tillhört
till exempel Stockholms stad eller en församling, vilket kan göra att
ritningar kan finnas i fastighetskontorets respektive församlingens
arkiv. För att hitta bygglovsritningar för fastigheter inom Stockholms
stad används fastighetsbeteckningen som sökingång. Bygglovsritningarna finns digitaliserade i sin helhet där bygglovsritningar för
perioden 1713 till 1874 finns via Stadsarkivets hemsida, och bygglov
från 1875 fram till idag finns via Stadsbyggnadskontorets Bygg- och
plantjänst. Stadsarkivet förvarar originalritningarna från 1713 till 1978.

Lästips

Villastäder: Enskede, Stureby, Örby, Örby slott, Älvsjö,
Kenneth Ahlborn och Håkan Arnell: Höghus förlag, 2003.

Sockenvägen, Gamla Enskede.
Foto: Lennart af Petersens/Stadsmuseet 1960. Bildnr: F 63992

ENFAMILJSHUS

Enfamiljshus betecknar exempelvis villor, småhus eller radhus.
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Trädgårdsstäderna anlades i stadens ytterområden efter engelsk
förebild. Staden köpte mark och hyrde ut med tomträtt, som
sedan bebyggdes med egnahemshus eller småhus, ofta i form
av självbyggeri med ritningar och material från stadens
småstugebyrå. Tanken var att underlätta för arbetarfamiljer att
skaffa sig ett boende med bättre standard än de annars skulle
ha råd med och därmed bekämpa bostadsbristen.
Trädgårdsstädernas tid sträcker sig från 1906, då Gamla
Enskede började byggas fram till 1939, då Stockholms sista
trädgårdsstad Södra Ängby byggdes.

Lästips

Gamla Enskede: Sveriges första trädgårdsstad
Suzanne Lindhagen: artikel, ingår i Blick: Stockholm då och nu;
nr 6 2012

TOMTRÄTT

För att arbetare och tjänstemän skulle få möjlighet att skaffa sig
en tomt och bygga ett hus infördes 1907 i Stockholm systemet
med tomträtter. Staden (genom lantegendomsnämnden, som är
föregångaren till fastighetskontoret, och senare
exploateringskontoret) köpte mark i ytterområden som Bromma,
Spånga och Brännkyrka och hyrde ut den med lång löptid mot
en hyra, så kallad tomträttsavgäld. Med denna tomträtt som
säkerhet kunde man sen låna till ett hus i Stockholms
tomträttskassa (en egen arkivbildare i Stadsarkivet), där staden
stod som garant. I början stod stadens hantverkare för
byggandet av husen, men på 1920-talet kunde man bygga huset
själv i form av självbyggeri, då tillhandahöll staden
byggnadsmaterial och typritningar. Staden stod för framdraget
vatten, avlopp och elektricitet, och gator. Många fastigheter i
staden är fortfarande tomträtter och det är exploateringskontoret
som administrerar dessa.

Den svenska trädgårdsstaden, Johan Rådberg: Byggförlaget 1994.

Ritning till radhus i Gamla Enskede 1908, arkitekt Victor Bodin.
SE/SSA/0174/NS 37 Byggnadsnämndens expedition och
stadsarkitektkontor, Bygglovsritning NS 37:A48653:6 och
A48653:11 i Stadsarkivet.

TRÄDGÅRDSSTÄDER, TOMTRÄTT

TRÄDGÅRDSSTÄDER
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Fastighetskontoret bildade 1927 småstugebyrån, som 1968 blev
småhusavdelningen, förkortat till Småa. De ritade och byggde så
kallade småhus som en del i den egnahemsrörelse som tog fart i
Sverige under slutet av 1800-talet. Det var inte bara villor utan också
radhus, parhus, kedjehus, flerfamiljsvillor, fritidshus och stugbyar som
byggdes – och det stora flertalet som självbyggeri. År 1994
bolagiserades Småa och bildade Småa AB, med staden som
tredjedelsägare. Från och med 2003 är Småa AB helt privat. Ritningar
och handlingar som tillhör Småa finns på Stadsarkivet i Stockholms
gatu- och fastighetskontorets respektive fastighetskontorets arkiv. I
gatu- och fastighetskontorets arkiv eftersöks de på två sätt: dels via
typhusbeteckningar, dels via områdesbeteckningar.
Typhusbeteckningen är den som användes först, från 1920-talet och
framåt, det är vanligtvis en romersk siffra. Områdesbeteckningen
infördes på 1950-talet, som till exempel kan betecknas ”Farsta IV”.
Båda dessa system användes parallellt. Trafikkontoret har digitaliserat
alla småhusritningar från Småa och de kan sökas utifrån typ och

område. Kontakta trafikkontorets arkiv för att få hjälp att ta fram dessa
handlingar.
Det fanns även privata entreprenörer som byggde småhus, eller så
kallade egnahemshus. Eftersom det var staden som administrerade de
områden som dessa byggdes på, så finns ritningar över dessa också i
fastighetskontorets arkiv för hus som byggdes från 1920-talet och fram
till 1960-talet. Innan detta var det lantegendomsnämnden som
administrerade bygget av egnahemshus i dessa områden, t.ex. i
Gamla Enskede. Även detta arkiv finns i förvar hos Stadsarkivet, och
innehåller många olika typer av handlingar som rör egnahemshusen,
som även dessa byggdes utifrån olika typhus. Ritningar till dessa kan i
vissa fall finnas i Bygg- och plantjänsten. Återfinns inte ritningen för
den eftersökta fastigheten kan ritningar istället hittas under en annan
fastighetsbeteckning som byggts efter samma typ (men eventuellt med
mindre variationer). I Digitala stadsmuseet finns byggnadsinventeringar
med information om vilken typritning som vilket hus är byggt efter. Där
finns också flera småskrifter från Stockholms stads småstugebyrå som
kan ge bra information om verksamheten.

Ritning över småhus från fastighetskontorets
småstugebyrå 1943.

SMÅA OCH EGNAHEMSHUS

SMÅA OCH EGNAHEMSHUS
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FLERFAMILJSHUS

Terrasshus i Sköndal, kvarteret Predikanten.
Fotograf Lennart af Petersens 1960-tal. Bildnr: S00 2377 20.

Punkthus började byggas på 1930-talet. De har bara ett trapphus i
byggnadens mitt med lägenheterna grupperade runt om. Till en början
var de oftast inte högre än fyra-fem våningar, men från 1950-talet
ökade antalet våningar upp till tio. Ofta har de använts till att markera
ytterstadsområdenas centrum, men även för att spara grönområden
genom sin koncentrerade byggnadsyta.
Andra varianter av flerbostadshus är stjärnhus, loftgångshus och terrasshus.

Sankt Paulsgatan, den första snön i november 2019.
Foto: Mattias Ek/Stadsmuseet Bildnr SSM_10037154

Det finns ritningar för flerfamiljshus som har byggts inom Stockholms
stad efter 1713. Samtliga byggnader som byggdes inom stadens
gränser krävde bygglov efter 1736, vilket innebär att en bygglovsansökan med ritningar behövde lämnas in till myndigheterna. En del
bygglov började lämnas in redan innan den nya lagen kom 1736, vilket
gör att bygglovsritningar finns från 1713. Tänk på när du söker efter en
ritning att olika områden inkorporerades i Stockholms stad olika tider.

FLERFAMILJSHUS

Flerfamiljshus eller flerbostadshus innebär en byggnad med flera
bostäder under samma tak. De kan vara gathus med fasadlivet i
gatukanten, som var den dominerande stadsbebyggelsen fram till
funktionalismens genombrott i början av 1930-talet. Då blev
lamellhusen vanliga, bostadslängor med tre våningar eller färre och
ofta fler trappuppgångar. Smalhus är en variant av lamellhus, med
genomgående lägenheter för att skapa ljusare bostäder. Varken lamelleller smalhus brukar ha hiss. Om husen har mer än fyra våningar
kallas de oftast skivhus och har då hiss. Skivhusen blev vanliga från
början av 1960-talet. Motsatsen till smalhus är tjockhus, upp till 16
meter breda byggnader, där lägenheterna oftast inte är genomgående.
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I gatukontorets yngre delarkiv (1960-1992) finns en särskild serie
med fotodokumentation, nämligen husbyggnadsbyråns besiktningsinstrument. Denna innehåller besiktningar gjorda av gatukontoret i
samband med arbeten som skulle kunna påverka byggnader och
andra konstruktioner, som murar till exempel, i framförallt byggandet av
tunnelbanan. Materialet innefattar beskrivande texter och fotobilagor.
I gatu- och fastighetskontorets arkiv finns ritningar över de byggnader
som staden har ägt från fastighetskontorets tid 1919 fram till gatu- och
fastighetskontorets tid 2005. Det kan handla om allt från redskapsbodar till palats. Eftersom staden hade så kallade lantegendomar finns
även ritningar från olika delar av länet och resten av landet. De flesta
av fastigheterna såldes i början av 1990-talet.
Mellan åren 1972 och 1985 inventerade Stadsmuseet nästan samtliga
innerstadens fastigheter. Här finns uppgifter om nybyggnadsår,
ombyggnader, utvändiga och ofta invändiga fotografier samt en
beskrivning av fasighetens utseende vid inventeringstillfället. Samtliga
inventeringar finns att läsa på Digitala stadsmuseet. Där finns även de
andra inventeringar som Stadsmuseet har gjort, till exempel
Norrmalmsinventeringen 1964-1967 och Östermalmsinventeringen
1960-1963.

Samfundet Sankt Erik inventerade mellan åren 1906–1935 delar av
Gamla Stan, Södermalm, Norrmalm, Kungsholmen och vissa
byggnader utanför tullarna. Framförallt prioriterades hus som hotades
av rivning eller ombyggnad. Rådet till skydd för Stockholms skönhet,
Skönhetsrådet, inventerade även de hotad bebyggelse i Stockholm
under 1900-talets första decennier. Dessa dokument finns tillgängliga
på Digitala stadsmuseet. Smalhusen i Stockholm finns beskrivna i de
stadsdelsinventeringar som gjordes på 1970-1990-talen. Även de
dokumenten finns i Digitala stadsmuseet. Däremot finns inte den så
kallade Ytterstadsinventeringen där. Mellan åren 2004 och 2010
genomförde Stadsmuseet en kulturhistorisk klassificering av merparten
av bebyggelsen uppförd före 1990 i Stockholms ytterstad. Det
materialet finns istället tillgängligt i Bebyggelseregistret. De
kulturhistoriska klassificeringarna är i sin tur sökbara i stadens
klassificeringskarta.

Lästips

Så byggdes husen
1880-2000: arkitektur,
konstruktion och
material i våra
flerbostadshus under
120 år Cecilia Björk,
Per Kallstenius, Laila
Reppen, Stockholm:
Formas, 2003.

Bygglov 1874, kvarteret
Bryggaren 1, 2 och 3,
Götgatan 46, SSA:s
ritningsarkiv

FLERFAMILJSHUS

Innan inkorporerades räknades dessa områden som landsortskommuner, vilket betyder att det inte fanns någon lag som reglerade
att bygglovsansökningar behövde lämnas in för bebyggelsen där.
Detta gör att få bygglovsritningar finns bevarade från innan området
inkorporerades. För att hitta bygglovsritningar för fastigheter inom
Stockholms stad används fastighetsbeteckningen som sökingång.
Bygglovsritningarna finns digitaliserade i sin helhet där bygglovsritningar för perioden 1713 till 1874 finns via Stadsarkivets hemsida,
och bygglov från 1875 fram till idag finns via stadsbyggnadskontorets
Bygg- och plantjänst. Stadsarkivet förvarar originalritningarna från
1713 till 1978. Ibland kan dock en fastighet tidigare ha tillhört till
exempel Stockholms stad, något utav stadens bolag eller en
församling, vilket gör att ritningar kan finnas i exempelvis gatu- och
fastighetskontorets, Familjebostäders eller församlingens arkiv. Även
dessa arkiv finns i Stadsarkivets förvar, och kan även innefatta
fastigheter utanför stadens gränser.
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De flesta hus i Gamla stan uppfördes innan kravet på bygglov i
Stockholm tillkom 1736, varför äldre nybyggnadsritningar till husen i
Gamla stan oftast saknas i byggnadsnämndens expedition och
stadsarkitektkontors arkiv. Ombyggnadsritningar kan finnas om
fastigheterna har byggts om någon gång efter 1713, eftersom
bygglovsansökningar även lämnades in för ombyggnationer.
Dessa är i så fall tillgängliga via Stadsarkivets hemsida eller
Bygg- och plantjänsten.

Kansliritning kvarteret Aesculapius i Gamla stan.

Fler ritningar till fastigheterna i Gamla stan kan finnas i Stockholms
gatu- och fastighetskontors arkiv, vilket också förvaras på Stadsarkivet.
Det finns också handlingar från den upprustning – eller ”sanering”
– av Gamla stan som påbörjades under 1960-talet, de så kallade
Kansliritningarna. Inför saneringen samlades information om
fastigheterna in av fastighetskontorets saneringsavdelning och
sparades i en egen serie i arkivet. Bland dessa handlingar finns
skrivelser, ritningskopior, fotografier, tidningsurklipp med mera.
Kansliritningarnas original i finns i Stadsmuseets arkiv. Kontakta
museet för att få tillgång till dem.

GAMLA STANS FASTIGHETER

GAMLA STANS FASTIGHETER
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Arkitekturdetalj Maskaron
från palatset Makalös,
Stadsmuseet,
inventarienummer
SSM 14881 0.

Högreståndsbyggnader innefattar här slott, palats, malmgårdar och
herrgårdar. Beroende på om byggnaden finns innanför eller utanför
stadens gränser, och när den byggdes, varierar möjligheterna till att
hitta material om denna. Källmaterial i Stockholms stads olika
arkivinstitutioner finns främst för de slott eller herrgårdar som
förvärvades av Stockholms stad under 1800- eller 1900-talen.
Hos Stadsmuseet finns inventeringar som behandlar alla sorters
högreståndsbyggnader i staden. Dessutom finns även fotografier,
yttranden angående bygglovsansökningar, med mera. Det kan också
finnas föremål, till exempel byggnadsdetaljer, i samlingarna. Ett
exempel är fasadstensdetaljer från slottet Makalös, De la Gardieska
palatset från 1630-talet, som låg i Kungsträdgården.

I arkiven förvaras allt från bygglovsritningar till skriftligt material om
högreståndsbyggnader. Vem som har förvaltat byggnaden avgör var
arkivmaterial om byggnaden finns. Har byggnaden uppförts inom
stadens gränser efter 1713 finns ritningar bland de vanliga
bygglovsritningarna hos Stadsarkivet samt på Stadsarkivets hemsida
och Bygg- och plantjänsten. Detta gäller dock bara om bygglovet har
sökts av medborgarna, som exempelvis är fallet med Hallwylska
palatset. En del högreståndsbyggnader har ägts och förvaltats av
staden. Då kan ritningar finnas i gatu- och fastighetskontorets arkiv.
Ofta ägs slottsbyggnader som nyttjas av Sveriges Kungahus av
Statens fastighetsverk. I dessa fall finns arkivmaterial om dessa
byggnader hos Riksarkivet och Slottsarkivet, till exempel i Statens
fastighetsverks eller Kungl. Överintendentsämbetets arkiv.

Lästips:

Malmgårdarna i Stockholm, Birgit Lindberg, Stockholm: Natur och
kultur, 1985.
Bygglov för ombyggnation av Riddarhuset. Stadsarkivet, byggnadsnämndens
expedition och stadsarkitektkontor, bygglov 29:1870.

Makalös: Fältherren greve Jakob De la Gardies hus i Stockholm,
Göran Axel-Nilsson, Stockholm: Kommittén för stockholmsforskning, 1984.

HÖGRESTÅNDSBYGGNADER

HÖGRESTÅNDSBYGGNADER

22

Byggnader och fastigheter som nyttjas för olika religiösa ändamål kan
till exempel vara kyrkor inom Svenska kyrkan, katolska kyrkor,
frikyrkor, moskéer, synagogor och tempel.
Arkivmaterial rörande Svenska kyrkans kyrkor och byggnader i
Stockholm finns i respektive församlings arkiv som förvaras på
Stadsarkivet. Men ritningar för vissa kyrkor kan även återfinnas bland
vanliga bygglovsritningarna i byggnadsnämndens expedition och
stadsarkitektkontors arkiv. Dessa finns tillgängliga via Bygg- och
plantjänsten. I detta arkiv kan även andra byggnader i vilka religiös
verksamhet bedrivs också finnas. Precis som med andra byggnader
beror detta dock på vem som har förvaltat byggnaden. Har
verksamheten inrymts i ett flerfamiljshus så finns byggloven i
byggnadsnämndens arkiv, medan till exempel de kungliga
slottskyrkorna har förvaltats av Kungliga hovstaterna, vilket gör att
handlingar förvaras på Slottsarkivet.
Material rörande begravningsplatser som har förvaltats av Stockholms
stad finns i Stockholms stads kyrkogårdsnämnd samt i gatu- och
fastighetskontorets arkiv. Dessa förvaras på Stadsarkivet, och där finns
även Spånga kyrkogårdsnämnd och Märsta kyrkliga samfällighets arkiv
i förvar.
Hos Stadsmuseet i Stockholm finns inventeringar som behandlar både
kyrkobyggnader och begravningsplatser. Dessutom finns även
fotografier, yttranden angående bygglovsansökningar, med mera.
Svenska kyrkans skyddade kyrkobyggnader (uppförda före 1940 eller
andra som blivit speciellt utvalda) i Stockholms kommun och län finns
registrerade i bebyggelseregistret.

Ritning till Hjorthagens kyrka, arkitekt Carl Bergsten 1904,
Stockholms stadsarkiv SE/SSA/6003/NS111, 1101

Rent generellt är det ATA (antikvariskt topografiska arkivet) hos
Riksantikvarieämbetet som är den huvudsakliga ingången till
källmaterial om kyrkor och kyrkogårdar.

Lästips:

Att forska om kyrkor: Vägledning om arkiv, Ingrid Rosell, Underrättelser
från Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 1979:2,
Stockholm: Liber, 1979.

RELIGIÖSA BYGGNADER
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OCH BEGRAVNINGSPLATSER
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Material som rör byggnader i vilka olika former av skol- eller
förskoleverksamhet har bedrivits eller bedrivs kan finnas i olika arkiv
beroende på vem som byggt eller förvaltat byggnaden. Information om
skolfastigheter i Stockholms stad finns till exempel i Skolfastigheter i
Stockholm AB:s arkiv (SISAB) som har förvarats i fastighetskontorets
arkiv men som delvis har levererats till Stadsarkivet. I vissa fall finns
också ritningar i skolornas enskilda arkiv. Ibland kan också en skola
förvaltas av till exempel en församling, vilket gör att ritningar även kan
finnas i församlingens arkiv. Detta innebär också att det även kan finnas
bygglov för skolbyggnader utanför Stockholms kommun, i Stockholms
län eftersom Stadsarkivet förvarar kyrkoarkiven för hela länet.
Tänk också på att om till exempel en förskola har legat i ett vanligt
flerfamiljshus så finns handlingarna under respektive fastighet i
byggnadsnämndens expedition och under respektive fastighet bland
byggloven på Stadsarkivets hemsida.
Hos Stadsmuseet finns skolinventeringar, yttranden angående
bygglovsansökningar, fotografier, med mera. Dessutom finns en stor
mängd föremål från före detta Skolmuseet i museets samlingar.

Pjäxa avsedd för utlåning. Från Stockholmsskola.
Ingår i Stadsmuseets skolsamling. Inventarienummer SSKM12320_1

Högre allmänna läroverket för gossar, sedan 1971 Södra Latin, invigt 1891.
Foto: Okänd/Stadsmuseet 1896. Bildnr: C 1595
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För att göra en lång historia kort kan man säga att det är trafikkontoret
och dess föregångare som förvaltat gator och torg. Ritningar över gator
och torg finns i tekniska arkivet, det som lite slarvigt kallas gaturitningar.
Egentligen omfattar dessa inte endast ritningar över gator utan i själva
verket en hel rad anläggningar och konstruktioner såsom broar, gator,
tunnelbana, VA-planer, stödmurar, terrasser, trappor, räcken, parker,
plaskdammar, geoteknik, fundament för belysningsstolpar och fastigheter. För att sammanfatta, alla slags ritningar kan finnas i det tekniska
arkivet.
I det tekniska arkivet finns även ritningar över gatubelysning som
härrör från arkivbildaren Stockholms Elektricitetsverk.
När det gäller parker och grönytor är det lite annorlunda. Från 1920
till 1969 sköttes de av gatukontorets parkavdelning. År 1970 bröts
parkavdelningen ut ur gatukontoret och blev en egen förvaltning med
namnet parkförvaltningen. År 1979 ombildades sedan parkförvaltningen
till fritidsförvaltningen med alternativnamnet Fritid Stockholm. Samtliga
dessa förvaltningar är egna arkivbildare hos Stadsarkivet. År 1996
flyttades ansvaret för parkerna till gatu- och fastighetskontoret och
respektive stadsdel. Parkritningar som hör till denna arkivbildare har
sorterats enligt ett geografiskt kartbladssystem efter den så kallade
registerkartan som gavs ut av lantmäterimyndigheten i Stockholm.
Vänd dig till trafikkontoret om du vill ha hjälp att söka i dessa ritningar.
En annan viktigt område som har beröringspunkter med konstruktioner
som broar, viadukter, trafikleder och liknande är det som kallas
geoteknik. Det är en specialiserad disciplin som rör det som finns i jord
och berg och dess byggnadstekniska egenskaper. Tekniska arkivet
har en stor mängd geotekniska handlingar. Dessa handlingar är
framförallt till för utbildade experter inom området. Nyare geotekniskt
material finns i Geoarkivet på stadens hemsida.

Ritning till trappa i Kammakaregatan, Stockholms stads
byggnadskontor, u.å., tekniska arkive
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Lästips:

Norrbro och Strömparterren, Klas Lundkvist, Stockholm: Trafikkontoret/
Stockholms stadsmuseum, 2006.
Stockholms broar, Gunnar Hedin, Stockholm: AB Svensk byggtjänst,
1998.
Stockholms parker, innerstaden, Bertil Asker, Stockholms tekniska
historia, Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad 62:II,
Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1986.
Trafik, broar, tunnelbanor, gator, Arne Dufwa, Stockholms tekniska
historia, Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad 62:I,
Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1985.
Vårt gröna Stockholm: Parker, parklekar, promenader och konst,
Bengt Edlund, Stockholm: Stockholmia, 2018.

Plaskdamm i Grynkvarnsparken belägen i grönområde norr om Skulptörvägen
och sydost om Huddingevägen i Johanneshov. Vy mot Huddingevägen.
Foto: Ingemar Gram 1964. Stadsmuseet, bildnummer DIA 13528.

GATOR, TORG, PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN

Stadsmuseet och trafikkontoret har fotografier som rör gator, torg,
parker och grönytor. I museets samlingar finns föremål från parker,
parkleken, gatunamnskyltar, butiksskyltar med mera. Inventeringar och
arkeologiska rapporter över parker och andra grönområden och
kyrkogårdar kan också hittas i Digitala stadsmuseet.
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I staden ansvarade fastighetskontoret (1919-1992) för
koloniträdgårdsverksamheten från 1921. Handlingar rörande
koloniträdgårdar finns i dess arkiv på Stadsarkivet. Ritningarna är
skannade och tillgängliga på stadsbyggnadskontorets Bygg- och
plantjänst. Originalritningar förvaras på Stadsarkivet, medan
Stadsmuseet och trafikkontoret har fotografier.
Fastighetskontoret ansvarade för koloniträdgårdsverksamheten och
det finns därför en hel del ritningar över områden och stugor. Dessa
övertogs 1992/1993 av stadsbyggnadskontoret. Ritningarna är därför
skannade och sökbara via stadsbyggnadskontorets Bygg- och
plantjänst. Det finns flera sätt att söka efter ritningar, men ett sätt
beskrivs i faktarutan här intill.

Såhär kan du söka efter koloniträdgårdsritningar:
På stadens hemsida start.stockholm går du allra längst ner på
sidan under rubriken Mer om staden: E-tjänster. Gå in under
Bygga, bo och leva hållbart och sen Bygglov. På Bygg- och
plantjänstens sida går du sedan in under fliken Ärenden och
handlingar. Klicka där på länken Information för att söka andra
slags handlingar från arkivet. Under rubriken Ange sökkriterier
klickar du på fältet Handlingskategori och välj där
Koloniträdgårdar – Ritningar över stugor och områden (19071992). Välj sedan ett område i fältet Områden (endast
koloniträdgårdar) och tryck på Sök.

Ritning till kolonistuga 1922. Typ 4b på 22 kvm. Trafikkontorets ritningssamling.

Lästips

Stadsodlingens historia: kålgårdar, kolonier & asfaltblommor,
Ulrika Flodin Furås: Votum, 2019.
Koloniträdgårdar och planterade gårdar Anna Lindhagen, Stockholm:
Norstedt, 1916.
Kolonistugor i Tanto, c.a 1975, från trafikkontorets
fotosamling, fastighetskontorets fotografier.

Stockholms koloniträdgårdar tillkomst – utveckling – nuläge – framtid,
red. Anders Cassel: Stockholms fastighetskontor 1990.

KOLONILOTTER OCH KOLONISTUGOR

KOLONILOTTER OCH
KOLONISTUGOR

27

TEKNISKA BYGGNADER

Staden har även byggt och förvaltat byggnader och anläggningar som inte var bostäder, till exempel
sopförbränningsanläggningarna i Lövsta och Högdalen och reningsverken i Norsborg, Lovö,
Nockeby, Henriksdal och Loudden. Staden byggde även saluhallar, slakthus, garage och skyddsrum.
Ritningar till sådana byggnader kan finnas i gatukontorets och gatu- och fastighetskontorets arkiv
samt i tekniska arkivet. I Stadsmuseets samlingar finns fotografier och inventeringar.

Svinen på Lövsta soptipp får sig ett gott mål när sopvagnar lossas.
Foto: Carl Johan Gimberg/Stadsmuseet 1897. Bildnr FA 12208.

TEKNISKA BYGGNADER
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Material om Stockholms hamnar finns framför allt i de arkiv som
förvaras på Stadsarkivet. Där finns bland annat projekthandlingar,
ritningar och fotografier. Dessa är sorterade under flera olika
arkivbildare beroende på hur organisationen för Stockholms hamnar
sett ut och utvecklats under de två senaste århundradena. Mellan
1813-1908 är handlingarna insorterade under Hamnfogdeinspektören,
Hamnkaptenen och Hamnpolisen, och från 1909 heter arkivbildaren
Stockholms hamnstyrelse, vilken är indelad i fyra perioder (1909-1920,
1921-1946, 1947-1967 och 1968-1990).

Lästips

BEBYGGELSE RUNT
KOLLEKTIVTRAFIK

Ritningar över tunnelbanan förvaras i tekniska arkivet, eftersom
gatukontoret byggde tunnelkropparna. Här finns huvudritningar och
översiktsritningar på tunnelbana, broar, tunnlar, stödmurar, spår och
typritningar. I tekniska arkivet finns även ritningar över tunnelbanestationer, men byggloven är sökbara via Bygg- och plantjänsten.

Lästips

Stockholms tunnelbanor 1975: Teknisk beskrivning, Bertil Asker (red.),
Stockholm: Stockholms läns landsting, 1975.

Stockholms hamn under 1900-talet, Björn Hallerdt, Stockholm:
Stockholms hamnar 1993.

Huvudvattenledning läggs ner i Norrström. I fonden Kungliga Slottet och
till vänster är Riksdagshuset under byggnad på Helgeandsholmen.
Till höger bakom byggnadsställning skymtar stadens cellfängelse.
Fotograf okänd, Stadsmuseet. Bildnr. CF 796

HAMNAR, BEBYGGELSE RUNT KOLLEKTIVTRAFIK
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Staden har ägt lantegendomar och skogsfastigheter runt staden och
även på andra ställen i landet, till exempel hade staden en fastighet i
Tjärna, Hedemora som användes som sanatorium för barn. De flesta
egendomarna låg runtom staden och användes till lant- och skogsbruk,
senare köptes fastigheter även för fritidsändamål, den mest kända
kanske är Nackaegendomen (Nackareservatet), som köptes 1939.
Handlingar, kartor och ritningar rörande lantegendomarna återfinns
framförallt i fastighetskontorets och gatu- och fastighetskontorets arkiv.
Det finns sällan ritningar på äldre byggnader utanför stadsgränserna.
Regelverket för bygglov gällde tidigare främst bebyggelse i städerna.
1947 ålades alla kommuner att ha en byggnadsnämnd och först 1972
inskränktes den fria bebyggelsen på landsbygden. Det innebär att det
kan vara svårt att hitta ritningar och annan dokumentation kring dessa
byggnader. I vissa fall kan inventeringar ha gjorts. Denna information
kan i så all sökas främst hos stads- eller regionala museer eller ibland
hos kommunen. Under 1930- och 1940-talen publicerades bokverket
Svenska Gods och Gårdar i cirka 50 delar. Här finns fotografier på
gårdarna och en kort beskrivning av ålder och storlek samt uppgifter
om ägare vid tillfället för respektive dels utgivning.
På Stadsmuseet finns en samling med ihopsamlad uppgifter om torp
och gårdar i och runt Stockholm. Materialet är inte skannat, så
kontakta museet för mer information, men ett register över materialet
finns publicerat på Digitala stadsmuseet.

Lästips

Svenska gods och gårdar, Carl-Eric Ohlén, Waldemar von Sydow &
Sten Björkman, (red.), Uddevalla, 1935-1946

Farsta. Magelungsvägen - Ågesta Broväg, stadsäga 3946.
Foto: Ola Ehn/Stadsmuseet 1965. Bildnummer: F 76500

TORP, GÅRDAR OCH LANTBRUKSBYGGNADER
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Material om byggnader som inrymmer någon form av offentlig
verksamhet kan finnas på olika ställen beroende på exempelvis vem
som förvaltat byggnaden, vem som har ansökt om bygglov eller om
någon inventering har gjorts av byggnaden. Det kan handla om
badhus, idrottsplatser, biografer, teatrar, museer och konsthallar.

En del offentliga byggnader byggdes ursprungligen av en privat aktör,
vilket gör att bygglovsritningar finns i byggnadsnämndens expedition
och stadsarkitektkontors arkiv på Stadsarkivet. Därmed är de sökbara
på Bygg- och plantjänsten. Många offentliga byggnader i Stockholm
har dock byggts eller förvaltats av Stockholms stad. Då kan relationsritningar eller andra typer av ritningar finnas i gatu- och fastighetskontorets arkiv. Beroende på vilken av stadens förvaltningar eller bolag
som har brukat eller brukar fastigheten kan även information och
handlingar om denna finnas i de olika förvaltningarnas arkiv, till
exempel Fritidsförvaltningen eller Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).
Beroende på materialets ålder och organisationsförändringar inom
stadens förvaltningar så är arkiven i olika utsträckning levererade till
Stadsarkivet. Annars finns de fortfarande hos förvaltningen eller bolaget.
I vissa fall finns det väldigt fina samlingar av ritningar på offentliga
byggnader. Stockholms stadshus är ett sådant exempel där många
ritningar finns – både av det stadshus som byggdes, men också av
flera förslag till hur stadshuset skulle se ut. Dessa finns i förvar hos
Stadsarkivet och sorterar under Stadshusnämndens arkiv. I Stadshusnämndens arkiv finns också skisser på till exempel mosaikerna i
Gyllene salen, interiörer och konstutsmyckningar i Stadshuset.
Arkivhandlingar om de offentliga byggnader i Stockholm som tillhör
staten finns istället hos Riksarkivet.
Stadsmuseet har en stor samling fotografier, i vissa fall från byggnadstiden. Det finns också ett stort antal byggnadsinventeringar och
bygglovs- och planärenden med information.

Lästips:

Rättvisans borg: Rådhuset 100 år, Ann-Sofie Arvidsson, m.fl.,
Stockholm: Stockholmia, 2015.
Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg: drömmen och
verkligheten, Ann Katrin Pihl Atmer, Natur & Kultur, 2011.

OFFENTLIGA BYGGNADER

Stadshusets under uppförande omkring 1920. Foto: Henry B Goodwin/Stadsmuseet Bildnr: E 30263.

OFFENTLIGA BYGGNADER
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Många byggnader har uppförts för att stå en begränsad tid. Det kan
vara utställningsbyggnader, nödbostäder, baracker, verkstäder, garage,
redskapsbodar och förråd med mera.
I Stockholm byggdes åren 1917 till 1924 cirka 2 500 nödbostäder,
ibland ritade av kända arkitekter som Gunnar Asplund, Sven Erik
Lundqvist, Gustaf Larson och Axel Wetterberg. Idag finns endast ett
fåtal kvar, de flesta revs på 1930 till 1960-talen, eftersom de var
menade som tillfälliga bostäder. Stadsmuseet har en del fotografier av
dessa byggnader, och på Stadsarkivet finns ritningar, till exempel i
Stockholms stads byggnadskommittés arkiv.
Olika typer av ekonomibyggnader kan också vara av mer tillfällig
karaktär. Ritningar kan finnas i gatu- och fastighetskontorets arkiv och i
tekniska arkivet (Husbyggnadsbyråns ritningar) men även på
Stadsarkivet.

”Förslag till industrihall” av Fr. Lindskog. Allmänna konst- och
industriutställningen 1897, objektnummer 278:46.

Olika typer av utställningar som Allmänna Konst och
industriutställningen 1897 och Stockholmsutställningen 1930 har också
satt avtryck i arkiv och samlingar. Stadsmuseets samlingar innehåller
framför allt fotografier medan Stadsarkivet har en stor mängd ritningar
från dessa utställningar.

Lästips:

Stockholmsutställningar, John Chrispinsson: Stockholm: Historiska
Media, 2007.
När tiden var ung: arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851,
1866, 1897, 1909, Ulf Sörenson: Monografier/utgivna av Stockholms
stad; 140, Stockholm: Stockholmia, 1999.
Stockholmsutställningen 1930: modernismens genombrott i svensk
arkitektur, Eva Rudberg, Monografier/utgivna av Stockholms stad; 141,
Stockholm: Stockholmia, 1999.
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Att söka i arkiv och samlingar kan vara svårt på många sätt. För att
hitta den information som efterfrågas behövs kunskap om var
informationen finns och hur man söker i den. Denna guide är ett försök
att hjälpa till i sökningen. Viss grundläggande kunskap om arkivens
eller samlingarnas uppbyggnad samt vilka sökvägar som finns
underlättar. Detta kan variera från institution till institution. Nedan
presenteras både mer generella och institutionsspecifika beskrivningar
av olika sökvägar och söknycklar.
Vilka sökord kan man då använda för att hitta det man söker? De
vanligaste är kvartersnamn, fastighetsbeteckning, stadsäga,
populärnamn och gatunamn.
Stadsmuseet
Stadsmuseet har alltsedan starten på 1930-talet samlat föremål och
fotografier under kvarter i första hand. Kvartersnamnen förändras
mindre än gatunamn och -nummer och underlättar därmed registrering.
Framför allt fotografier kan dock även hittas under ämnesord, såsom
”yrken”, ”allmänna utsikter”, ”kök”, ”nöjesliv”, ”gatuliv” med mera, men
även under stadsdel.
I Digitala Stadsmuseet kan man även prova att fritextsöka, då många
dokument är OCR-skannade och man därmed kan få träff inne i texter.
Stadsarkivet
Arkivmaterialet i Stadsarkivets bestånd är främst ordnat utifrån
arkivbildare. Det är därför viktigt att veta vem som kan ha låtit skapa
eller som förvaltade en viss typ av handling. I några fall har dock
handlingar tagits ur sitt sammanhang – från sin arkivbildare och sitt
arkiv – och blivit del av en samling. Ett sådant exempel är samlingen
med handritade kartor.
Stadsarkivets bestånd går att söka i på två sätt. I Stadsarkivets
Beståndsregister finns information om vilka arkivbildare som finns där,
och i vilken arkivdepå som arkivet förvaras. I NAD, se nedan, går det
också att söka i förteckningarna för respektive arkivbildare.
Vissa arkiv kan ha andra ingångar. Bygglovsritningarna har register
som är ordnade utifrån fastighetsbeteckningen, till exempel ”Båten 3”,
och mantalslängderna har register som är ordnade efter efternamn.

Nationell arkivdatabas
Nationell arkivdatabas (NAD) är en referensdatabas med information
om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige. Databasen administreras av
Riksarkivet men innehåller information inte bara om Riksarkivet (med
Krigsarkivet och landsarkiven) utan också om kommun- och
landstingsarkiven, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv,
museer, bibliotek, med mera. Informationen inkluderar både
kontaktuppgifter till arkivinstitutionerna och ofta utförliga förteckningar
och beskrivningar av arkiven.
Trafikkontoret och exploateringskontorets tekniska arkiv
Ritningar i det tekniska arkivet kan och måste sökas brett. I register
kan man söka på fastighetsbeteckning, gatuadress, gatunamn,
områdesnamn, byggnadsnamn, tunnelbanelinje, tunnelbanesträckning,
tunnelbanestation eller någon annan relevant beteckning, allt beroende
på vad du söker. I detta arkiv behöver du få hjälp av arkivpersonal.
Boka gärna ditt besök i förväg så får du bästa hjälp.
Epost:arkivet.tk@stockholm.se
Bygg- och plantjänsten
På Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset och i den
digitala tjänsten Bygg- och plantjänsten finns digitala kopior av
bygglovsritningar från 1875 och framåt. Där finns dessutom skannade
ritningar från koloniområden. Bygglovsritningarna nås genom
inloggning med e-legitimation eller stadens tjänstekort.

SÖKNYCKLAR
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Där får man upp en ruta uppe till vänster där man kan skriva in
adressen, till exempel Hornsgatan 1. Man kommer då till adressen i
kartan och kan se kvartersnamnet genom att zooma in i kartan med
plusknappen nere till vänster. Då syns kvartersnamnet, i det här fallet
Jupiter Större. Fastigheten är även numrerad med en tvåa. Det
betyder att fastighetsbeteckningen är Jupiter Större 2.
Ibland stämmer inte adressen eller så verkar inte adressen finnas.
Förmodligen betyder det att den inte längre är aktuell. Ett sätt är då att
använda Jämför kartor på Stockholmskällan. Där finns två kartor
bredvid varandra. Dagens uppdaterade karta och kartor från olika
epoker, alltifrån 1600-talet. Om man har en adress från till exempel
1880-talet, kan man leta i 1885 års karta och se var man hamnar i
dagens karta bredvid, som kommer att följa med allt eftersom du åker
runt i den äldre kartan. Kartorna fungerar alltså som ett överlägg med
två olika tidsnedslag. Du kan då se om kvarteret eller gatan har bytt
namn och om numreringen har förändrats. När du sedan söker i
arkiven är det oftast dagens kvartersnamn du behöver.
Om du inte hittar vare sig kvartersnamn eller adress kan du göra en
sökning i Stockholmskällan.
Ett exempel är Västra kvarngränd på Kungsholmen. Den finns inte
kvar, men det finns material i form av bland annat fotografier som man
får träff på om man söker på adressen. Vid respektive post i
Stockholmskällan finns information om plats, i det här fallet både den
gamla adressen/kvarteret och nuvarande kvartersnamn. På det sättet
kan man hitta kvartersnamnet och sedan söka efter fotografier och
dokument.

Källa: Stockholm utanför tullarna.
Nittiosju stadsdelar i ytterstaden.
Red. Göran Söderström. Stockholm 2003.

Hur hittar man ett kvartersnamn?
Många gånger är det kvartersnamn man skall söka på när man letar
material, bilder och dokument om en fastighet i Stockholm. Har man
bara en adress finns det flera vägare att gå. Det enklaste, om adressen
är aktuell, är att använda Stockholms stads klassificeringskarta.

Det händer att man inte kan reda ut hur en adress har ändrats eller
när, till exempel. Ett tips är då att söka i Kommunfullmäktigetrycket.
Här kan man både fritextsöka och söka på årtal.
Sök vidare
Det finns många andra institutioner som förvaltar material som kan
vara av nytta i bebyggelsehistorisk forskning, både i och utanför
Stockholm. Nordiska museet, Kungliga biblioteket, Riksarkivet med alla
landsarkiv, Krigsarkivet och Ark Des (Arkitektur- och designcentrum)
för att nämna några.

INKORPORERINGAR

Inkorporeringar
I över hundra år har Stockholm köpt mark utanför stadens gränser och
på så sätt utvidgat det territoriella utrymmet. Allteftersom har dessa
stadsdelar blivit en del av Stockholm administrativt. Som illustrationen
nedan visar har processen pågått ända sedan Norra Djurgården
införlivades 1868 till dess Norra Hansta blev en del Stockholms
kommun 1981. Vid viken tidpunkt en stadsdel blev en del av
Stockholms stad, påverkar härmed vad som finns i arkiven.
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Länkar
Arkitektur och designmuseet, Ark Des https://arkdes.se/biblioteksamlingar/
Brandförsäkringsverkets arkiv http://cfnonline.se/sv/soksidor/sokbyggnadsvarderingar-och-kartor/?hide=1
Bygg- och Plantjänsten Stockholm https://etjanst.stockholm.se/
Byggochplantjansten/start
Digitala stadsmuseet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se
Djurgårdsförvaltningen och Slottsarkivet https://riksarkivet.se/omslottsarkivet
Kommunfullmäktigetrycket 1863-2009 https://sok.stadsarkivet.
stockholm.se/Kommuntryck/
Krigsarkivet https://riksarkivet.se/krigsarkivet
Kungliga biblioteket https://www.kb.se/hitta-och-bestall/om-samlingaroch-material.html
Nationalmuseum https://www.nationalmuseum.se/forska-och-studera
Nordiska museet https://www.nordiskamuseet.se/om-samlingarna/
arkivet
Riksarkivet/Nationell Arkiv Databas (NAD) https://sok.riksarkivet.se/nad
Stadsarkivet https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/
Stockholmskällan https://stockholmskallan.stockholm.se/
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