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Projekt 2015-2018 Topografiskt 
arkiv Riksarkivet = Tora 

• Totalt beviljat c:a 4, 7 milj. inom programmet ”Samlingarna och forskningen” 
– Finansiärer: Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond 

– Motfinansiering motsv. ca 30% av beviljat belopp 

– Pilotstudie: två häraden i Uppland (Våla och Tierp) 

• Riksarkivet (anslagsförvaltare) Flera delprojekt 

– Den centrala TORA-funktionen 

– Bokserien Det medeltida Sverige (digitalisering och Tora-registrering) 

– Kartprojekten (Georg och Karl) 

• ISOF 
– Bokserien ”Sveriges ortnamn” (digitalisering och Tora-registrering) 

• Uppsala universitet 
– Databasen ”Sveriges herrgårdar” (Tora-registrering) 

• Stockholms universitet / Sveriges lantbruksuniversitet 
– Jordbrukets tegskiften 

 



Många olika historiska databaser på gång alla med sina särdrag. 

Uppgiften: 

Att skapa ett centralt bebyggelseregister uppbyggt av X.Y-koordinater, 

som rumsligt relaterade objekt kan inordnas i 



Kammararkivet ”alltings ursprung” 

Unikt i sin systematik och fullständighet av 

historisk-topografisk info 

Byggstenarna i landets agrara  

bebyggelse (byar, storgårdar enstaka 

Hemman) 

Hög grad av kontinuitet över tid  

(från vikingatid till agrara revolutionen  

och Industrialismen vad gäller ägodo- 

mänerna omfattning 



Varför koordinater? 

Varför inte slutna polygontåg? 

Vilken rumslig nivå? 

Arbetstiden begränsad?  

Varför inte hemman? 

Varför inte socknar? 

Utgångspunkt: Krångla inte till det i onödan 



TORA/Samlingarna och forskningen 

 

Hur hantera samordningen av humanistisk infrastruktur? 

Samlingarna och 

Forskningen 

Våla o Tierps  

härader 

DAG 

KB 



Gamla Älvsborgs fästning, Majorna, (Kungs)Ladugården 

Hur strukturera och  

hantera denna 

disparata information? 

X,Y = TORA 

Punktobjekt x,y 

 



Bebyggelsekoordinater X,Y 

Tematiska objekt koordinater x,y 

Fritextfil. Originalstavning 

Vissa kvantitativa data (åkerareal, lass hö,  

antal humlestänger) kan exporteras till Excel 



Återstår cirka 10-15 000 TORA 

Koordinater inom nuv Sverige 

Motsvarar ca 50 000 hemman  

(Finland ej medräknat) 

 

Antalet TORA-enheter är ändligt 

(Cirka 30 000)  

RIKSARKIVET.SE/GEOMETRISKA 

TORA-koordinater 

Plus kordinater 

Tematiska objekt 



Inlagda N=15 000 

Ntot = ca 30 000  

TORA-registret 



Sueciaprojektets mål är att göra hela denna unika bildskatt,  

bestående av skisser, teckningar, gravyrer m.m., fritt tillgänglig i en helt ny  

digital bildbank från och med den 24 maj i år - och samma dag inviger  

KB en utställning om och kring Sueciamaterialet.  

 

Samarbete med KB, Sueciamaterialet har fått TORA-koordinater 

Där så har varit möjligt. (cirka 1000 TORA-koordinater var knappt  

200 nya koordinater. 



sökresultat (slottet Tre kronor)  

TORA 



katalogposten för en av sökträffarna  



Högupplöst pdf-fil som man kan ladda ned direkt från katalogposten.  

KB kommer även att fritt tillgängliggöra högupplösta filer i andra format. 



Tematiska objekt Ingång delprojekt DMS 

Registrering och databas-bygge (Tierps och Våla härader) 

GEORG 



Tierps härad 

Små prickar: TORA-koordinater från GEORG  

Stora prickar: tillskott TORA-koordinater DMS 

Tämnaren 

Tierps sn 

Tolfta sn 



Söksida för SDHK (Svenskt diplomatariums huvudkartotek, n = 43 000) 



Tre steg för databas DMS 

1. Söksida  



 Sökning: Bebyggelsenamn ”Broby” Härad ”Ydre” 
2 träffar. 
 
 
1. 
Broby, Sunds sn, Ydre hd, Östergötland 
1384 Broby (LSBp 19/2). 
SmH 2 ky (1551 1 ky). 
         1 fr (1562 Björn Pedersson /Bååt/). 
          
2.  
Broby, Torpa sn, Ydre hd, Östergötland 
1404 Broby (SD 462), 1447 Broby torp (RAp 20/1). 

Visa på karta 

2. sökträffar 



Läs hela DMS 4:6 

Sunds sn, Ydre hd, Östergötland DMS 4:6 s 117 

3. Pdf från tryckta häftet 



TORA 

Suecian 

(KB) 

OGB 

(DAG) 

Nystart för bebyggelse- 

Historisk forskning 

4 avhandlingar 

Flera veten- 

skapliga  

artiklar 




