
Husby 
begravda på gravfältet strax norr om 
gårdstomten. 

N amnet Husby har en lång histo
ria. "Husbyar" var under för

historisk tid och medeltid kungliga 
magasin för de skatter in natura som 
bönderna betalade till kungen. På 
husbygården bodde en kunglig tjäns
teman, bryten, som hade som sin 
uppgift att samla in smör, fläsk och hö 
m m. Sådana gårdar fanns ett 70-tal i 
hela Sverige: Hus betyder just stor 
gård. 

I ungefär 900 år var trakten en 
renodlad jordbruksbygd med stora 

bondgårdar såsom Ärvinge, Akalla, 
Kista, Eggeby och Husby. Den gård 
som givit denna tunnelbanestation 
sitt namn är emellertid en av de yngsta 
på norra Järvafältet, från början av 
1800-talet. 

1905 köpte staten in marken för 
militärt ändamål. Nu blev Järvafältet 
ett övningsområde med förband, sko
lor, verkstäder och skjutfält. Ingen 
utom militären fick bygga nytt i om
rådet, som därmed behöll sin mellan
svenska jordbrukskaraktär ända fram 
på 60-talet. 

Militärövning på Järvafältet 1965. Foto Per Bergström, Stockholms stadsmuseum. 

Stockholms stad var under 1960-
och 70-talet i stort behov av mark 

för att bygga bostäder. Blickarna kas
tades först mot södra Järvafältet, där
efter mot norra delen. När politi
kerna till slut blev ense om utbyggnad
ens inriktning utlystes arkitekt
tävlingar. Vis av erfarenheten från 
södra Järvafältet, där man haft inte 
mindre än 22 olika byggherrar, be
slöts det att sex byggföretag skulle ra 

För 1000 år sedan bodde en man vid namn Björn här i Husby. 
Beviset finns på den runsten han lät runmästaren Visäte 

uppföra till minne av sin broder. Minnesstenen står västnordväst 
om Husby gamla tomt, som ligger söder om Husbystigen. Stenen 
visar också med sitt kors och texten "Gud hjälpe hans ande" att 
Björn och hans bror var kristna. De båda bröderna ligger kanske 

uppgift att ta sig an detta viktiga ptojekt. Just i Husby byggde AB 
Svenska Bostäder loftgångshusen i 5 våningar, grupperade runt 
större och mindre gårdar. I själva centrum byggdes service- och 
pensionärsbostäder i det 8 våningar höga huset. 

Tunnelbanestation Husby invigdes 1977. 

Stockholms Spår är ett samarbetsprojekt mellan 


