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Figur 1. Undersökningsområdet med planområdets gräns. Illustration: Botkyrka kommun.
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Inledning 

Det har under lång tid funnits planer på ytterligare exploatering kring Hallunda gård. 
Idéerna har förändrats över tid och ännu finns inga säkert fastlagda planer för hur en 
exploatering skulle kunna se ut. Området är tänkt att utredas för detaljplaneläggning 
och med anledning av detta har Stiftelsen Kulturmiljövård av Botkyrka kommun fått i 
uppdrag att göra en bedömning av befintlig bebyggelsemiljö inom området. Arbetet är 
utfört av byggnadsantikvarierna Tobias Mårud och Helén Sjökvist.  
 
 

Nuvarande skydd av kulturmiljön 

Översiktsplan 
Det finns ingen gällande detaljplan för området. I översiktsplanen för Botkyrka är 
Hallunda gård utpekad som en värdefull kulturmiljö. Man nämner att kommunen vill 
utveckla området kring Hallunda gård för bostäder i en småskalig attraktiv miljö, men 
att hänsyn måste tas till de kulturhistoriska värdena(ÖP 2014 s 102).  
 

 
Figur 2. Utsnitt ur Botkyrka ÖP 2014 med markerade värdefulla kulturmiljöer. 
 

Riksintresse 
Hallunda gård ligger delvis inom riksintresse för Kulturmiljövården Bornsjön AB16. I 
fallet med riksintresset täcks inte hela bebyggelsemiljön vid gården. Gränsen mot väster 
är dragen så att exempelvis vagnslider, ladugård, tegelbod och hönshus/brandbod 
hamnar utanför.  
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Figur 3. Riksintresset (här skrafferat med rött) täcker ett större område där Hallunda utgör en 
mindre del.  
 
 
Motivering till riksintresset: 
Herrgårdslandskap utmed Mälaren och runt Bornsjön och sjön Aspen, som präglas av 
ett sedan bronsåldern utvecklat jordbruk, kommunikationerna på vatten och till lands, 
den tidiga medeltidens sockenindelning och de stora herrgårdsanläggningarna. 
(Fornlämningsmiljö, Kommunikationsmiljö). 
Uttryck för riksintresset: 
Stenåldersboplatser och bronsåldersmiljöer, främst det delvis undersökta 
boplatskomplexet vid Hallunda med husgrundsterrasser, skärvstenshögar och gravar. 
Fornborgar och stora gravfält från järnåldern, bl. a ett gravfält med stora högar vid 
Norsborg, vilket kan kopplas till de övergivna enheterna Borg och Hundhamra. 
Botkyrka kyrka med äldsta delar från 1100-talet, samt tillhörande boställen och andra 
byggnader. Gamla vägsystem samt bryggor och hamnplatser som speglar 
kommunikationerna på vattnet. Det av storgodsdriften ända sedan förhistorisk tid 
präglade landskapet med en rad herrgårdsanläggningar, parker, alléer etc., bl.a. 
Norsborgs herrgård och Sturehov med tidiga industriella verksamheter. Äldre lantlig 
bebyggelse. (Miljön berör även Salem och Södertälje kommuner). 
 
 

Kulturmiljöprogram  
Botkyrka kommuns kulturmiljöprogram antogs i kommunfullmäktige 2014-05-22 och 
ersatte då den tidigare kulturmiljöinventeringen från 1988. Programmet pekar ut 
Hallunda gård som en av flera bevarandevärda miljöer i kommunen. Den gränsdragning 
som gäller för Hallunda gård gör att hela bebyggelsemiljön inkluderas. Man lutar sig 
emot den äldre inventeringen från 1988 i vilken man särskilt lyfter fram Hallunda gård 
nedre Hallunda som varandes omistliga, Grindstugan och Parkstugan som värdefulla 
och Lugnet som intressant. Värderingen bygger på Länsstyrelsens/Länsmuseets 
byggnadsinventering från år 1978.  
 
Kulturmiljöprogrammet ställer upp följande riktlinjer för Hallunda gård: 

 Bronsålderslämningar och järnåldersgravfält skyddas från närgången 
bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.   
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 Kulturlandskapets indelning mellan in- och utägor som markeras med 
stenmurar värnas.  

 Äldre byggnader i området bevaras. Befintliga äldre byggnadsdetaljer såsom 
grundmurar, socklar, fasadpaneler, knutlådor, fönster, fönsterluckor, 
knutlådor, trappor m.m. bibehålls. 

 
 

  
Figur 4. Avgränsningen i Botkyrka kommuns kulturmiljövårdsprogram. Karta: Botkyrka kommun 
2013. 
 

Historik för Hallunda gård 

Hallunda gård ligger strategiskt placerat i ett böljande landskap med talrika 
fornlämningar - i form av boplatser, gravhögar, hägnadssystem, hällristningar m.m. - 
från främst bronsålder och järnålder. I det historiska materialet nämns Hallunda dock 
först 1442, det intilliggande och till Hallunda senare tillhörande Skarpbrunna nämns 
1331, som del av S:t Botvids prebende. Vetskapen om Hallunda gårds historia börjar 
utkristalliseras först efter medeltiden.  
 
Under 1500-talet kom Hallunda att delvis tillhöra kronan, sedan Per Lax år 1527 skänkt 
ett hemman1 till kung Gustav Vasa. Det är dock osäkert om Hallunda då utgjordes av 
ett eller flera hemman. I 1547 års jordebok finns endast en skattebonde i Hallunda, 
möjligen rör det sig om den år 1540 nämnda Raffual Olson. Namnet framkommer i 
uppräkningen av de hemman som var anslagna slottshållningen. Det framgår även att 
han var en fullsutten bonde genom att han erlade 1 sätting skatt, dvs sjättedelen av en 
gärd, ett mått av skatt som tillsammans betalades av sex fullsuttna bönder. Samma år, 
år 1540, framgår att det inom samma rågång finns ytterligare ett hemman, brukat av 
”Olaff i Halunda”. Det är dock ett s.k. stadge- eller sämjehemman2 och var initialt 
skattebefriat, fram till att marken uppodlats i större omfattning. Troligen förblev det ett 

                                                      
1 Ett hemman kan sägas vara en jordbruksfastighet som gav tillräcklig avkastning för att brukaren 
skulle kunna försörja sig och sin familj och betala skatt. 
2 Ett stadge- eller sämjehemman uppodlades inom andra hemmans rågång eller på allmänning. 
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stadgehemman fram till efter 1547. Denna uppdelning av Hallunda i två gårdar 
redovisas på karta från 1636 och lever kvar in på 1700-talet. 
 
Så gott som all skattejord i Botkyrka socken kom under senare delen av 1500-talet samt 
1600-talet att ägas av adeln. Endast ett hemman, Hamra östergård, förblev ägt och 
brukat av bönder, och förblev så fram till mitten av 1800-talet. Den av adeln och kronan 
ägda marken brukades i regel av landbor3 vilka betalade avrad, vilket i princip kan liknas 
vid senare tids arrendesystem. En som regelmässigt nyttjade landbor på sina förläningar 
var den förmögne handlaren och borgaren Erik Larsson, adlad von der Linde, som bl.a. 
erhöll ett hemman i Hallunda som förläning för sina tjänster och inte minst betydande 
lån till kronan och Gustav II Adolf. Von der Linde erhöll den västra gården på Hallunda 
år 1631, vilken han brukade under sitt gods Malmvik på Lovön. Efter Erik von der 
Lindes död 1636 ärvdes västra Hallunda av hans dotter Elisabeth von der Linde, sedan 
1624 gift med landshövdingen Peder Hammarsköld. Sedan hon avlidit 1652, innehades 
hemmanet av maken till år 1668, då han sålde det till assessorn Olof Starenflycht på 
Elvesta. Efter Olof Starenflycht död 1679 innehades det av hans änka Gertrud Trotzig 
fram till 1703 då det reducerades4. 
 
Den östra gården på Hallunda låg öde 1645, då angivet som 2/3 mantal krono5. Gården 
upptogs då av Erik Eriksson Dryselius på frihet. Dryselius, notarie vid Svea hovrätt och 
sedermera assessor och lagman, adlades år 1653 med namnet Lagerqvist. Han lät 
bebygga hemmanet med en mer ståndsmässig manbyggnad. Gårdens säterirättigheter6 
prövas år 1679 och beskrivs i häradets dombok som bestående av två gamla stugor och 
en mindre nybyggnad förutom 2 logar, fähus, stall och fårhus. Nybyggnaden var 20 alnar 
lång och 16 alnar bred med sal och fyra kamrar. Byggnaden var ”upphuggen” till och 
med bjälklaget men ännu inte inredd. Det är oklart om säterirättigheter utfärdades men 
då gården blev föremål för räfst och underkändes som säteri vid Karl XI:s reduktion 
talar mycket för att säterirättigheter utfärdades. Vid reduktionen underkändes gården 
dels genom att byggnaden ansågs oduglig, dels för att jorden brukades av en bonde med 
egna dragare. Hemmanet reducerades med 1683 års ränta, men Lagerqvist och hans 
hustru fick förfoga över gården under deras livstid. Hemmanet drogs slutligen in år 
1692. 
 
Sett till beskrivningen av gårdens bebyggelse och 1699 års karta är det mycket möjligt 
att Lagerqvists nya manbyggnad uppfördes på höjden bakom nuvarande ”klockhuset”. 
På 1699 års karta finns de båda gårdarna markerade tillsammans med en tydligt utritad 
manbyggnad norr om östra gården. Den upphöjda platsen har en terrassliknande 
utformning och är väl lämpad för en manbyggnad.  
 
Att säteribildningen blev så livlig i Stockholmstrakten berodde till stor del på en 
centralisering av riksstyrelsen under Gustav II Adolf, med organiserandet av en fast 
rådsinstitution och kollegiala ämbetsverk i huvudstaden. Inrättandet av Riddarhuset 
bidrog att göra Stockholm till adelns naturliga samlingsplats. De många riksråden som 
nu blev tvungna att vistas i Stockholm under större delen av året behövde dels ha 
bostäder inne i staden och helst även säterier belägna i stadens närhet. De nya gårdarna 
utformades inte som tidigare med tanke på försvar, utan placerades gärna på platser där 
byggnaderna var väl synliga och där man hade vidsträckt utsikt. 
 
Kritik uppkom mot den periodvis ohämmade säteribildningen och farhågor luftades 
om att Sverige riskerade bli en feodalstat. Som exempel kan nämnas Värmdö i 
Stockholm som vid mitten av 1500-talet hade ett säteri för att hundra år senare, vid 

                                                      
3 Landbo är en benämning på icke självägande bonde. 
4 Reduktion, även kallat ”räfst”, är kortfattat ett återtagande av statlig egendom. 
5 Krono eller kronohemman, fastighet på jord ägd av kronan. 
6 Innebär att gården är befriad från skatt. 
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mitten av 1600-talet, ha hela 42 säterier. Adeln hade dock inte bara säterier utan även 
strögods, hemman från vilka den uppbar inkomster. Vid mitten av 1600-talet omfattade 
adelns gods nära 2/3 av alla Sveriges hemman. Det är ett tungt vägande skäl till den 
efterföljande reduktionen. 
Äldre gods och stora säterier undgick reduktion medan de s.k. strögodsen drabbades 
hårt och mindre säterier gärna drogs in och nyttjades som boställen åt officerare och 
ämbetsmän.  
 
Åren under och efter Karl XII:s regering avyttrade kronan på olika sätt en del av de 
reducerade hemmanen, däribland båda gårdarna på Hallunda. Den östra gården, vars 
besittningsrätt först blev tillagd kaptenen vid Livgardet Carl von Numers (gift med prins 
Carls piga, Christina Påhl), kom snart i rådmannen, sedermera borgmästaren i 
Stockholm Axel Aulaevills ägo genom panträtt vilken han löste den 16 dec 1701. 
Aulaevill hade även panträtt Hallundas västra hemman och kom efter köp av detta 17 
feb 1704 att äga båda gårdarna i Hallunda. År 1719 godkänns flytt av säterirättigheterna 
från Rissne i Spånga socken till Hallunda gård. Vid Aulaevills död 1728 övergick 
Hallunda genom arv till hans dotter i första giftet Sara Aulaevill, som 1720 ingått 
äktenskap med dåvarande kanslisten Carl Arnell, vilken möjligen var den som stod 
bakom uppförandet av nuvarande huvudbyggnad. (Castegren s 264).  
 
Under såväl Aulaevills som Arnells tid brukades Hallunda av arrendatorer till omkring 
mitten av 1700-talet. Därefter tycks Arnell själv varit bosatt på Hallunda och troligen 
hade han då byggt klart dagens manbyggnad. Arnell sålde gården 1761 till översten, 
friherre Carl Ehrensvärd. År 1770 avled Ehrensvärd varvid hans änka i andra giftet, 
Anna Antoinette Gyllenborg, pantsatte Hallunda till rådmannen Pehr Qviding, som 
kort därefter överlät förpantningen på löjtnanten Bengt Reinhold Ribbing. Sedan 
Ehrensvärds arvingar avstått alla anspråk på Hallunda sålde Ribbing egendomen 1783 
till Carl Axel Wachtmeister, sedermera riksråd och riksdrots. Gården var då 
utarrenderad men arrendatorn Johan Engström flyttade ut år 1784. Greve Wachtmeister 
brukade själv gården och hade i början bl.a. 4 stattorpare i tjänst, dessa utökades inpå 
1800-talet till 7, varav 6 var gifta. Wachtmeister lät som troligen första gård i socknen 
införa cirkulationsbruk7 vid Hallunda efter 1803. Familjen Wachtmeister vistades dock 
troligen endast undantagsvis på gården. Efter grevens död 1810 brukades gården av 
grevinnan med hjälp av en fogde. Det söder om Hallunda belägna Skarpbrunna såldes 
år 1666 av dåvarande ägaren Fabian Carlsson Wrede till innehavaren av Fittja gästgiveri 
Gustav Mattsson. Han bytte, med ägarna av Hallunda assessorerna Lagerqvist och 
Starenflycht, Skarpbrunna mot en utjord i Fittja, vilken då tillhörde Hallunda. I 1706 års 
jordebok anges Skarpbrunna ha blivit avhyst och underlagt jorden i Hallunda. Gården 
utgjorde då 2/3 mantal. År 1859 uteslöts slutligen Skarpbrunna ur jordeboken. 
 
Under 1700-talets senare del anlades den engelska parken vid Hallunda och vid början 
av 1800-talet utgjorde gården en representativ herrgårdsmiljö. Av 1802 års karta kan 
man utläsa att mangården var belägen på en höjd med vacker utsikt. Den låg inhägnad 
tillsammans med den så kallade Sjöträdgården. Ladugården med dess åbyggnader 
(brukar översättas med stall, ladugård) låg inhägnade för sig. Trädgården sydöst om 
mangården beskrivs innehålla, förutom den öppna jorden med köksträdgårdsväxter, 
flera äkta och oäkta fruktträd, bär- och rosbuskar. På östra sidan fanns en parkmiljö 
med mycket lövskog, engelska gångar och ”täcka lövsalar”.  Sjöträdgården norr om 
mangårdsbyggnaden beskrivs ha god gräsväxt som bärgades årligen samt en stor andel 
lövträd. Man nämner även att man nyligen anlagt gångar också i denna trädgårdsdel. Då 
gården beskrivs på 1870-talet noteras att den dåvarande ägaren hade låtit uppföra två 
sommarhus för uthyrning vid sjöhagen/Nedre Hallunda, samt att han år 1870 låtit odla 
upp resten av hagen till trädgård (Palmquist 1878:94).   
 
                                                      
7 Åkerbruk som är ordnat så att ombyte av växtslag regelbundet genomförs på de olika åkrarna. 
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På 1830-talet uppfördes en kvarn på en av de högsta punkterna (KMV-program s 59). 
Kvarnen kom sedermera att monteras ned och såldes till Färentuna i slutet av 1800-talet 
(Botkyrkabygd 168). År 1935 lät den dåvarande ägaren till Hallunda, Per Wåhlin, åter 
sätta upp en väderkvarn på samma klippa vid gården, men denna var aldrig i drift. Denna 
kvarn köptes så småningom av Botkyrka hembygdsgille som tänkt sätta upp den vid 
Trädgårdstorp i Tullinge, något som inte tycks ha blivit genomfört.  
 
Vid 1900-talets början fanns enligt folkräkningen ett antal statarfamiljer som var 
anställda i jordbruket samt rättare8 och en trädgårdsmästare (folkräkning). År 1922 
skildrades gården i publikationen ”Svenska hem i ord och bilder”, där den beskrivs som 
”gammaldags stilla och idyllisk”. Manbyggnaden beskrivs ligga framför en sandplan. 
Verandorna uppges vara överväxta med vildvin och kaprifol. Åt sjösidan låg en liten 
terrasserad plantering som ledde ned mot en ”naturpark” med vilda och planterade 
växter. Trädgårdsanläggningen i sydost uppges vara omfattande samt omgärdad av 
stenmurar och kastanjeträd. På sydvästra sidan om mangården låg fägården med 
ladugård, stall och lador.  
 
Gården inköptes år 1929 av bankdirektör Per Wåhlin, men driften av lantbruket sköttes 
av befallningsman Per Christensson (Gods och Gårdar 1940). Arealen utgjordes i mitten 
av 1940-talet av totalt 125,5 ha varav 4,8 ha hustomt och trädgård, 67,7 ha åker, 51,5 ha 
skogs- och hagmark (Castegren 1948:260). Man hade förvisso infört traktordrift på 
gården, men hade fortfarande 5 hästar, 2 kor, 2 svin, 40 höns samt gäss och kalkoner 
(Gods och gårdar 1940). Man hade med andra ord inte någon särskilt stor animalisk 
produktion på gården vid denna tid. Ladugård och stall användes emellertid in på 1950-
talet.  
 
Under 1930-talet och 1940-talet kom gårdens bebyggelsestruktur och omgivningar att 
delvis förändras. Dåvarande ägaren Per Wåhlin tycks ha haft ett stort intresse för äldre 
byggnader samt för gårdens historia i stort. I en brevväxling med dåvarande 
Riksantikvarie Sigurd Curman från år 1936 föreslår han exempelvis en undersökning av 
gårdens gravminnen. Om man kunde göra denna undersökning på ett för gården 
intressant sätt lämnade han även öppet för att bidra till en del av kostnaderna. Han lät 
även flytta ett antal historiska byggnader till gården från olika håll i Södermanland och 
Uppland. Bland annat rör det sig om magasin, loftbod, lusthus och en kvarn. Samtliga 
kan sägas vara karakteristiska byggnader som har en ålderdomlig prägel. Något som väl 
stämmer överens med exempelvis hembygdsrörelsens strävan under tidigt 1900-tal. 
Även andra byggnader som uppfördes nya under denna tid har en utformning med lätt 
historiserande drag som samstämmer med annan bebyggelse på gården, exempelvis 
genom spröjsning av fönster, användande av enkupigt tegel, takfallens utformning mm. 
De restaureringar av byggnaderna som utförts under 1930-talet visar även de på en 
bevarandevilja från ägarens sida. Man har, enligt uppgift från nuvarande ägare, sökt efter 
äldre byggnadsdetaljer såsom fönsterluckor för att komplettera och i viss mån återställa 
befintliga äldre byggnader på gården.  
 
I likhet med gården i stort kom även trädgården och parken att restaureras under 1930-
talet. För detta arbete anlitades en av tidens mest framstående trädgårdsarkitekter Emma 
Lundberg som tillsammans med sin son, restaureringsarkitekten (och sedermera 
professor) Erik Lundberg, genomförde en omfattande upprustning av befintliga miljöer 
(Westerlund 1997:117). Emma Lundberg hade i sin trädgårdskonst utgångspunkt i den 
engelska Arts- and Craftsrörelsen. Grundtanken med trädgård och park i Hallunda var 
att bevara och betona befintliga vegetationstyper, bergs- och skogspartierna, ängsglänta, 
snår och klyfta. Man ville samtidigt strama upp och få fokus på byggnaderna genom att 
ställa ett lusthus ovan en anlagd bäck. Detta lusthus flyttades till Hallunda från 
Nyckelviken och skulle samspela med ett annat lusthus längre norrut i parken, vilket 
                                                      
8 Äldre titel på förman. 
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flyttats från Uppland (Stockholms länsmuseums inventering 1978). Däremellan 
planerades en damm och regelbundet planterade äppelträd (Westerlund 1997:117). Idag 
kvarstår endast det mindre lusthuset från Nyckelviken. Det norra lusthuset har sålts och 
flyttats från gården på grund av problem med skadegörelse. Orangeriet kan troligen 
även det sättas i samband med Emma och Erik Lundbergs restaurering av 
trädgårdsanläggningen. På gården bedrevs handelsträdgård, åtminstone under en period 
på 1900-talet.  
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Figur 5. Hallunda 1699. Lantmäteriet akt A9-9:1.  
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Figur 6. Arealavmätning av Hallunda gård 1802.  
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Figur 7. Gårdsmiljön vid Hallunda 1926 då den dokumenterades av Nordiska museet.  
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Figur 8. Anläggandet/restaureringen av trädgården på 1930-talet utfördes i huvudsak av Emma 
Lundberg tillsammans med sonen Erik Lundberg. Ritning ur: Svensk Trädgård 1941.  
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Befintlig bebyggelse 

Inventeringen av byggnaderna är utförda vintern 2016/2017. Byggnaderna har endast 
setts exteriört och skadebilden är inte komplett.  
 

 
Figur 9. Byggnadsnumrering i KM:s inventering nedan.  
 
 

Byggnad: 1, Mangårdsbyggnad/Corps de logis 
Nuvarande funktion: Bostadshus 

Ursprunglig funktion: Bostadshus. 

Historik: Byggnaden är troligen uppförd vid 1700-talets mitt. På fotografier från 
omkring sekelskiftet 1900 kan man ana mörkare fönsterbågar samt ljus kulör på vinds- 
och takkuporna. Södra verandan har förändrats. På bilder från 1901 och 1922 anas en 
äldre verandakonstruktion med pulpettak samt räcke med korslagda ribbor, trappan är 
breddad efter 1922 års foto. Även norra fasadens veranda har tillkommit efter 1922 års 
foto.  

 

Figur 10. Södra fasaden 2016. Foto: Tobias Mårud. 
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Figur 11. Norra fasaden 2016. Foto: Tobias Mårud. 
 

 

Figur 12. Hallunda gård avbildad 1901. Man kan ana huvudbyggnadens mörkare fönsterbågar 
samt något av verandans utformning. Foto Sigvard Kinell. Källa: Stockholmskällan.  
 

 

Figur 13. Mangårdsbyggnaden avbildad 1922. Fönsterbågarna är vitmålade. Verandan har ett 
pulpettak samt är övervuxen av grönska. . Foto: Almberg och Preinitz. Ur: Svenska hem i ord och 
bilder. 
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Figur 14. Norra fasaden sedd från parken år 1922. Baksidans veranda hade vid denna tid 
sadeltak. Foto: Almberg och Preinitz. Ur: Svenska hem i ord och bilder.  
 

Beskrivning: 

Grund: Sten, spritputs, gul 

Trappor: Trä, fyra steg vid huvudentré, ek (?), omålad, på baksidan: stentrappa, fem 
steg, en del av stegen har fasad kant i form av en stigande karnisprofil 

Stomme: timmer 

Fasad: träpanel, locklist, varierande bredd, gul. Lister, fotbräda, hörnkedjor, foder 
m.m. vita. 

Fönster: trä, nedre våning – två luft, tre rutor per luft, fönsterbeslag av 1700-tals typ, 
lite ovanlig detalj är de mellersta beslagen vilka finns p.g.a. fönstrens storlek, 
fönsterluckor av snedställda falsspontade bräder, profilerat foder, bläck över och under, 
det undre av plåt, det övre av trä, grå. Övervåning – i mittrisalit: två luft, två rutor per 
luft, fönsterbeslag av 1700-tals typ, foder med upphöjd omfattning krönt av fronton, 
vita. I gavlarnas övervåning, samt mot baksidan, har fönstren samma utformning med 
undantag av rakt avslutat foder. Takkupor: stickbågeformade, två luft, sex rutor per luft, 
fönsterbeslag av 1700-tals typ, plåtbläck över och under, inget foder, istället går 
takkupornas plåtinklädning in över fönsterkarm, fönster vita, plåt svart. Två 
generationer plåt (minst). I vindskupa: stickbågeformat, enluft, två rutor, bred mittpost, 
hörnbeslag, inget foder, istället går takkupornas plåtinklädning in över fönsterkarm, 
fönster vita, plåt svart. Två generationer plåt (minst). Tillbyggnad, östra gaveln: 
ospröjsade, enluft av modernt utförande. 

Portar/dörrar: Framsida – pardörr, fältindelad med ovala fönster i övre fälten, spegelfält 
centralt (helfranskt?) och utbyggt nedre fält. Klassisk omfattning med profilerat foder 
och triglyf försett överstycke. Smidda hak, intrikat utfört trycke, dörr målad röd, 
omfattning vit. På baksidan finns en pardörr med enklare fältindelning, centralt ställd 
spegel och nedtill ett utskjutande fält med utanpåliggande bräder. Dörrbladen är 
försedda med utsirade beslag, saknar trycke då de endast öppnas inifrån. Dörrfodret är 
profilerat. Dörrblad och foder är vita. Innanför finns en glasad pardörr, de yttre 
dörrbladen ställs upp likt fönsterluckor och dörrbladens fältindelning är mer definierad 
på baksidan då de är tänkta att synas utåt i uppställt läge. Modern dörr i tillbyggnad mot 
öster, vit med mönsterställd panel. Vinkelställd lucka över källarnedgång på östra 
gavelns norra sida (luckan fattas, täckt med träfiberskiva). 
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Tak: Halvvalmat mansard tak, enkupigt lertegel, indraget vid gavlar, vindskivor av trä, 
täckplåt utformade med tanke på avvattning (täcker även ytan mellan vindskiva och det 
indragna teglet), nockplåt, plåt kring tak- och vindskupor, svartmålad plåt i små format. 

Takavvattning: Hängrännor, infällda plåtrännor för avvattning av mittrisalitens tak, 
stuprör i plåt med skarpa vinklar. Förlängd täckplåt är en del av takavvattningen. 

Skorstenar och takventilation: Två plåtklädda skorstenar med utkragade krön (troligen 
två skift). 

Övrigt: Förstukvist på framsidan under rektangulärt plåtklätt tak och halvcirkelformad 
veranda under dylik formad balkong på baksidan. Förstukvisten hålls upp av fyra 
parställda kolonner av trä (toskanska kolonner), golvet är lagt med grå och röd kalksten. 
På verandan hålls balkongen upp av två smala kolonner av trä (korintiska kapitäl), 
balkongen är försedd med räcke av metall (troligen gjutjärn), frisen är försedd med 
tandsnitt i överkant. 

Översiktlig skadebild exteriört: Visst putsbortfall på grunden. Flagande färg på 
fasaden. På taket syns ett fåtal pannor som är sneda eller trasiga. Fönster uppvisar 
flagande färg, kittbortfall samt rost på fönsterbleck. Plåtdetaljerna på tak- och 
vindskupor är i stort behov av underhåll, flagande färg och rost, konditionen i övrigt 
okänd. Dörrar är i relativt bra skick, i huvudsak mindre färgbortfall. Virkesskador i 
kolonner, även flagande färg på kolonner. Skador i trappa på baksida. Putsbortfall och 
en djupare skada i förstukvistens underdel. 

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden är utpekad som omistlig i länsmuseets 
inventering från 1978. Tillsammans med övriga herrgårdar i Botkyrka kan den på ett 
tydligt sätt berätta om den rika jordbruksbygd som detta har varit. Bebyggelsen ger en 
bild av den sociala ställning som ägaren haft. Byggnaden har en relativt välbevarad 
prägel med äldre fasadpanel och snickeridetaljer. Även senare tillkomna detaljer såsom 
norra och södra verandan är utförda med stor omsorg om byggnadens äldre ursprung. 
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Byggnad: 2, Västra flygeln 
Nuvarande funktion: Bostadshus 

Ursprunglig funktion: Bostadshus(?), flygel. 

Historik: Byggnaden är troligen uppförd vid slutet av 1700-talet. Enligt Svenska gods 
och gårdar 1940 är flyglarna tillkomna 1792. På bilder från 1922 har byggnaden verandor 
i söder och öster. Dessa har senare avlägsnats. Troligen har man strävat efter att 
återställa byggnaden till ett ”äldre” utseende. Detaljer som fönster, dörrar och 
fönsterluckor är sig dock fortfarande lika. 

 

Figur 15. Byggnaden sedd från öster 2016. Foto: Tobias Mårud. 
 

 

Figur 16. Västra flygeln 1922. Foto: Almberg och Preinitz. Ur: Svenska hem i ord och bilder. 
 

 

Figur 17. Byggnaden sedd från väster 2016. Foto: Tobias Mårud. 
 

Beskrivning: 

Grund: sten, inslag av tegel, mot öster (gårdsplan) och söder spritputs, rosa/röd, mot 
norr och väster rest av slätputs, spår av avfärgning i rosaaktig ton. Mot norr och väster 
är grundmuren hög, full våningshöjd eller mer. 
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Trappor: stentrappa i tre steg framför huvudentrén på östra sidan, halvcirkelformad 
med kvarnsten som vilplan 

Stomme: timmer 

Fasad: träpanel, lockpanel, varierande bredd, röd slamfärg. Knutlådor. Snedställda 
heltäckande fotbrädor på gavlarna. Vattbrädor nedtill. 

Fönster: trä, vita, nedre våning – två luft, två rutor per luft, fönsterbeslag av 1700-tals 
typ, fönsterluckor av stående bräder med liggande bräder på insidan. De liggande 
bräderna är enkelt ornerade med en rits parallellt med över- och nederkant (får närmast 
ett utseende av bred pärlspont).  Oprofilerat foder, bläck över och under, båda av trä 
med ett plåtbleck på det nedre. Övervåning – stickbågeformade, två luft, sex rutor per 
luft, fönsterbeslag av 1700-tals typ, plåtbläck under, enkelt foder med stickbågeformad 
överdel, under fodret ett fönsterbleck av trä, korta uppställningshakar. Takkupor- 
stickbågeformade, två luft, sex rutor per luft, fönsterbeslag av 1700-tals typ, plåtbläck 
över det östra fönstret, inget foder, istället går takkupornas plåtinklädning in över 
fönsterkarm, fönster vita, plåt svart. I båda gavlarnas grundmur: ospröjsade, enluft av 
modernt utförande, blå-gröna. 

Portar/dörrar: Framsida – pardörr, vit, liggande panel med enkelt ornering, likt 
fönsterluckorna med en rits parallellt med över- och nederkant (får närmast ett utseende 
av bred pärlspont). Profilerat foder, låsbleck i plåt, trycke av järn(?), plåtbleck över 
omfattning, vitmålat foder. Port i norra gavelns grundmur, vinkelställd falsspontad 
panel, panelen möts i mitten så ett spetsigt mönster bildas. Spår av tjära eller mörk färg, 
mörkbrun eller svart. Stickbågeformad överkant. Smitt, utsirat handtag. Del av 
låsfunktion i murverk bredvid dörr. 

Tak: Halvvalmat mansardtak, enkupigt lertegel, snedställda heltäckande fotbrädor på 
gavlarna, nockplåt, plåt kring takkupor, svartmålad plåt i små format. Takstege på södra 
takfallet. Raft på yttersta tegelraden för att hålla tegelpannorna på plats. 

Takavvattning: Endast på östra sidan. Stuprör i plåt med skarpa vinklar, runda trattar 
med sarg, hängränna, svarta.  

Skorstenar och takventilation: Två putsade skorstenar med utkragade, plåtbeslagna krön 
(två skift). Rester av rosa avfärgning. 
 
Övrigt: - 

Översiktlig skadebild exteriört: Grunden uppvisar visst putsbortfall på södra och 
östra fasaderna, kraftigt putsbortfall mot norr och väster, murverket i synbart bra skick. 
Fasaden är i behov av ommålning, fukt och torkskador i panel och fotbrädor, mekaniska 
skador i panel – bl.a. från fåglar. Fuktskador främst intill trappan på östra sidan. Ett 
fåtal takpannor är sneda eller trasiga. Fönster med flagande färg, kittbortfall. Rost på 
fönsterbleck. Källarfönster på södra gaveln delvis under mark till följd av höjd 
marknivå. Plåt på takkupor är i begränsat behov av underhåll, flagande färg och rost, 
konditionen i övrigt okänd. Dörr mot öster är i bra skick, dörren i norra gaveln har 
algpåväxt, mekaniska skador i form av försvunnen och trasig panel samt är i behov av 
ommålning/tjärstrykning.  

Kulturhistorisk kommentar: Flygelbyggnaden har en välbevarad karaktär och utgör 
ett omistligt inslag i herrgårdsmiljön. Fasadpanel och snickerier är välbevarade liksom 
takets utformning och täckning. Den höga stengrunden mot väster utgör en viktig del i 
byggnadens uttryck.  
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Byggnad: 3, Östra flygeln 
Nuvarande funktion: Bostad 

Ursprunglig funktion: bostad (?), flygel 

Historik: Byggnaden är troligen uppförd vid slutet av 1700-talet. enligt Svenska gods 
och gårdar utgiven 1940 har flyglarna tillkommit 1792. På bilden från 1922 syns att 
byggnaden hade en veranda i väster vid denna tid. Det fanns vid samma tid även en 
veranda mot söder vilken bland annat ska ha inrymt ett dass. Verandorna har senare 
avlägsnats, möjligen för att återställa till ett äldre förmodat utseende. Fönster och 
dörrsnickerier liksom fönsterluckor är sig emellertid lika sedan 1922.  

 

Figur 18. Östra flygeln, västra fasaden 2016. Foto: Tobias Mårud.  
 

 

Figur 19. Östra flygeln, östra och norra fasaden 2016. Foto: Tobias Mårud.  
 

 
Figur 20. Östra flygeln 1922. Foto: Almberg och Preinitz. Ur: Svenska hem i ord och bilder. 
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Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: sten, inslag av tegel, mot väster (gårdsplan) och söder spritputs, rosa/röd, mot 
norr och väster rest av spritputs, spår av avfärgning i röd och rosaaktig ton.  

Trappor: stentrappa i form av halvcirkelformad kvarnsten, västra fasaden. 

Stomme: timmer 

Fasad: träpanel, lockpanel, smala lock på gavelrösten, varierande bredd, röd slamfärg. 
Knutlådor. Snedställda heltäckande fotbrädor på gavlarna. Vattbrädor nedtill. 

Fönster: trä, vita, nedre våning – två luft, två rutor per luft, ett fönster med korspost, 
fyra luft, ospröjsade rutor. Fönsterbeslag av 1700- och 1800-tals typ, delvis återanvända 
beslag på modernare bågar, fönsterluckor av stående bräder med snedställd panel på 
insidan, finns på tre fönster (två på västra och en på östra fasaden). Panelen är enkelt 
ornerad med en rits parallellt med över- och nederkant.  Oprofilerat foder, bläck över 
och under, båda av trä med ett plåtbleck på det nedre. Övervåning – stickbågeformade, 
två luft, sex rutor per luft, fönsterbeslag av typ från andra hälften av 1800-talet (söder) 
och från 1700-talet (norr), plåtbläck under, enkelt foder med stickbågeformad överdel 
(saknas mot söder), under fodret ett fönsterbleck av trä. Takkupor- stickbågeformade, 
två luft, sex rutor per luft, fönsterbeslag av 1700-tals typ, plåtbleck över fönster, inget 
foder, istället går takkupornas plåtinklädning in över fönsterkarm (minst två 
generationer plåt), fönster vita, plåt svart. 

Portar/dörrar: Framsida – pardörr, vit, liggande panel med enkelt ornering, likt 
fönsterluckorna med en rits parallellt med över- och nederkant (får närmast ett utseende 
av bred pärlspont). Profilerat foder, smitt handtag och klyklås, plåtbleck över 
omfattning, vitmålat foder.  

Tak: Halvvalmat mansardtak, enkupigt lertegel, snedställda heltäckande fotbrädor på 
gavlarna, nockplåt, plåt kring takkupor (minst två generationer plåt), svartmålad plåt, 
delvis i små format. Takspång på östra takfallet. Raft på yttersta tegelraden för att hålla 
tegelpannorna på plats. 

Takavvattning: Endast på västra takfallet, hängränna på norra takfallet. Stuprör i plåt 
med skarpa vinklar, runda trattar med sarg, hängränna, svarta. 

Skorstenar och takventilation: putsad skorsten med utkragat, plåtbeslaget krön (två 
skift). Rester av rosa, vit och ljusröd avfärgning. 

Övrigt: - 

Översiktlig skadebild exteriört: Grund: Kraftigt putsbortfall på norra och östra 
fasadens grundmur, skada i murverket på norra fasadens östra del. Alger på södra 
gaveln. Fasad i behov av ommålning, fukt och torkskador i panel, vissa mekaniska 
skador i panel. Fuktskador främst intill armaturen på östra fasaden. Äldre skada från 
tidigare takdropp på norra gaveln. Ett fåtal takpannor som är sneda eller trasiga. 
Flagande färg och kittbortfall på fönster mot söder samt på fönster i takkuporna. Plåt 
på takkupor är i begränsat behov av underhåll, flagande färg, konditionen i övrigt okänd.  

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden utgör en omistlig del av herrgårdsmiljön. 
Fasadmaterial och snickerier är välbevarade liksom takfall och taktäckning. Även 
takavvattning av äldre typ.  
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Byggnad: 4, Trädgårdsmästarbostaden 
Nuvarande funktion: Bostadshus 

Ursprunglig funktion: Bostadshus 

Historik: Byggnaden finns med på häradsekonomiska kartan från 1901-06, men 
däremot inte på 1802-års karta. Den innehöll i början av 1900-talet två bostäder. Under 
1940-talet kom man istället att uppföra ”långa längan” och trädgårdsmästarbostaden 
gjordes om för endast en familj. Den exteriöra trappa som funnits på baksidan togs bort 
liksom den västra entrén till bottenvåningen. Istället tillkom nuvarande entré på östra 
sidan. På Nordiska museets fotografier från 1926 framgår att fönstren då hade två lufter 
med två rutor i varje luft. Byggnaden hade även rödmålad panel samt ljusare 
omfattningar kring fönstren.  

 

Figur 21. Trädgårdsmästarbostaden 2016. Foto: Tobias Mårud.  
 

 

Figur 22. Trädgårdsmästarbostaden 1926 med entré från väster. Foto: Selling. Nordiska museet.  
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Figur 23. Trädgårdsmästarbostaden 1971 då den västra entrén försvunnit och man har satt in 
småspröjsade fönster. Foto: Selling. Nordiska museet.  
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: sten 

Trappor: Trätrappa med två steg upp till förstukvisten, norra sidan. 

Stomme: Liggtimmer, utknutar, exponerad mot norr och väster. Spår av 
fönsterförändringar och/eller skador vid fönster (bild från 1926 visar att tidigare fönster 
var större än nuvarande). 

Fasad: Liggtimmer, utknutar, röd slamfärg, panel med locklist på östra och södra 
fasaderna, där även knutlådor. Liggande panel på förvandring på nederdelen av 
förstukvisten, svart. 

Fönster: trä, vita, moderna. Nedervåning – två luft, åttarutor per båge. Övervåning – 
två luft, sex rutor per båge. Samtliga foder oprofilerade, de vertikala bräderna skjuter ut 
lite nedtill, undervåningens fönster har ett överliggande bleck av trä med plåt på 
ovansida, samtliga fönster har ett plåtbleck i underkant. I förstukvistens södra fasad – 
ett liggande fönster, en luft, åtta rutor.  

Portar/dörrar: pardörr, fältindelad med ovala fönster i övre fälten, spegelfält centralt 
(helfranskt?) och romb mönstrat nedre fält, vit. Ingen omfattning. Till källare, södra 
gaveln – liggande falsspontad panel, bandgångjärn, stenkolspigmenterad tjära eller mörk 
färg (svart/mörkbrun). Ursprunglig entré var mot väster, nu igensatt och ersatt med ett 
fönster. 

Tak: valmat sadeltak, enkupigt lertegel, nockplåt, taklucka 

Takavvattning: hängrännor med infällda stuprör med skarpa knän, svarta hängrännor, 
röda stuprör. 

Skorstenar och takventilation: skorsten murad av tegel, rester av puts, utkragande krön 
i två skift, plåtbeslaget krön. 

Övrigt: förstukvist mot öster, delvis med panel (troligen med inbyggd farstu eller 
förråd). 

Översiktlig skadebild exteriört: Grunden är i behov av fogstrykning på delar av 
grundmuren, hög marknivå intill norra gaveln. Vissa virkesskador finns i stommen, dels 
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fuktrelaterade, dels mekaniska, vissa skadedjursangrepp. Främst syll/nedersta 
stockvarvet, skada i nedersta stockvarvet i norra fasaden delvis till följd av hög 
marknivå. Visst behov av målningsunderhåll. Enstaka skador från fågel i panel. Bortfall 
av fotbräda på södra fasaden. Ett fåtal takpannor som är sneda eller trasiga. Betydande 
putsbortfall på skorsten, flagande färg på plåtsvep på tak kring skorsten samt på 
taklucka. Flagande färg på fönster. 

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden är mycket viktig för förståelsen för gårdens 
sociala struktur. Den kallas i Nordiska Museets dokumentation av gården 1926 för 
boningshus respektive statbostad. I Länsmuseets inventeringsdokumentation 1978 
kallas den istället Trädgårdsmästarbostaden. Byggnaden kan alltså ses som en del i den 
äldre bostadsförsörjningen för gårdens arbetare. Byggnaden har ett stort miljöskapande 
värde och trots förändringar under 1900-talet upplevs den som en välbevarad byggnad.  

 

Byggnad: 5, Loftbod 
Nuvarande funktion: bod 

Ursprunglig funktion: bod 

Historik: Byggnaden är flyttad till platsen på 1930 – 40-talet som bod för familjerna i 
trädgårdsmästarbostaden. I FMIS (Riksantikvarieämbetets fornlämningsinventering) 
nämns två byggnader med loft som flyttats till gården. Av dessa anges en vara hämtad 
från Sparreholm i Södermanland. Vilken av byggnaderna 5 eller 20 som avses med detta 
är osäkert.  

 

 

Figur 24. Loftboden sedd från sydväst 2016. Foto: Tobias Mårud. 
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Figur 25. Loftboden fotograferad 1967. Foto: Selling. Nordiska museet.  
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: vilar på enskilda grundstenar. 

Trappor:- 

Stomme: Liggtimmer, utknutar, röd slamfärg 

Fasad: Se stomme. 

Fönster: små fönster i båda gavelröstena – en luft, fyra rutor, svartmålade bågar. Rester 
av board eller annan skyddsskiva som spikats för fönstret i södra gaveln. Omfattning av 
rödmålade oprofilerad bräder.  

Portar/dörrar: två parallella dörrar i den indragna delen av västra fasaden, under loftet. 
Enkla bräddörrar, gles panel, varierande bredd på bräder, bandgångjärn med ornerade 
avslut, smidda klyklås, stenkolstjärade eller målade i mörk färg – svart/mörkt brunt. 
Omfattning av rödmålade oprofilerad bräder. 

Tak: Åstakskonstruktion. Sadeltak, enkupigt lertegel, nockbrädor, vindskivor och 
överliggare i trä, samtliga trädetaljer omålade utom undre vindskiva som är äldre och 
målad med röd slamfärg. 

Takavvattning: Saknas 

Skorstenar och takventilation: saknas 

Övrigt: fågelholk överst på södra gavelröstet 

Översiktlig skadebild exteriört:  

Stommen har virkesskador i knutar, i synnerhet västra delen av den norra gavelns 
utskjutande väggparti. Taket var snötäckt vid inventering, ser ut att vara i bra skick. 
Fönster i södra gaveln saknar en ruta, kitt och färgbortfall. Dörrar uppvisar vissa 
virkesskador, färgbortfall från klyklås.  

Kulturhistorisk kommentar: Loftboden är flyttad till platsen från en annan ort. Den 
saknar på så sätt en direkt koppling till lokal byggnadstradition i Hallunda. Som objekt 
kan den dock, på samma sätt som byggnader som flyttats till en hembygdsgård, ändå ha 
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ett byggnadshistoriskt värde som exponent för äldre byggnadskultur. Den representerar 
även ett behov som vid tiden för flytten fanns på gården av att upplåta tillräckliga 
förvaringsutrymmen för arbetarna. Den ger en bild av hur man medvetet flyttat äldre 
byggnader till gården under 1930- 40-talet, möjligen på grund av ett intresse för äldre 
byggnadskultur. Byggnaden har även ett tydligt miljöskapande värde.  
 

Byggnad: 6, Långa längan 
Nuvarande funktion: bostadshus 

Ursprunglig funktion: bostadshus, arbetarbostäder 

Historik: Byggnaden tillkom troligen under 1940-talet som en del i förbättrandet av 
lantarbetarnas bostadssituation. År 1938 utkom, till följd av en proposition i riksdagen, 
publikationen ”Utredning och förslag till förbättring av bostäder för lantarbetare”. 
Denna innefattade en tioårsplan för förbättring av lantarbetarbostäderna, vilken bifölls 
av 1939 års riksdag. Möjligen kan de förbättrade bostäderna på gården även sättas i 
samband med statarsystemets upphävande 1945. Längan lär ha inrymt två bostäder.   

 

Figur 26. Långa längan, västra fasaden 2016. Foto: Tobias Mårud.  
 

 

Figur 27. Arbetarbostaden avbildad 1967. Foto: Selling, Nordiska museet.  
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Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: gjuten, målad svart 

Trappor: två omålade trätrappor upp till entréerna på västra sidan, den norra med två 
steg plus vilplan, den södra fyra steg plus vilplan, båda med grönmålat träräcke, på norra 
sidan av vilplanet på den norra trappan och på den södra trappan utmed trappan och 
på södra sidan av vilplanet. Räckena har en utformning med krysslagda brädor som 
praktisk utsmyckning mellan stolparna. 

Stomme: Troligen regelstomme. 

Fasad: Stående locklist, fotbräda, knutbrädor, röd slamfärg. Takstege monterad på östra 
sidan. 

Fönster: trä, vita. Två luft, två rutor per båge, plåtbleck i underkant, oprofilerade foder, 
röd slamfärg. 

Portar/dörrar: två entrédörrar i västra fasaden, båda med grönmålad liggande panel, 
profilerad. Oprofilerat dörrfoder, röd slamfärg, plåtbleck i överkant. Ovalt liggande 
fönster i övre delen av dörrbladen, dörrkläpp av metall, i form av en hand på norra 
dörren och i form av en ring på södra, trycke av metall med mönsterbearbetad 
nyckelplåt. Källardörr i utskjutande entréparti på södra fasaden, grönmålad pardörr 
klädd med profilerad mönsterlagd panel, panelen bildar successivt växande romber från 
mitten och ut när dörren är stängd. Dörr mot altan i södra delen av östra fasaden, 
grönmålad dubbeldörr med två fönster per dörrblad i överdel och karosseripanel på 
nedre halvan. 

Tak: sadeltak med enkupigt lertegel, nockbrädor och överliggare omålat virke, 
vindskivor i trä, rödslamfärg, vindskivan på östra takfallets norra sida är tjärad eller 
möjligen rödtjärad. 

Takavvattning: hängrännor med integrerade stuprör, stuprör med skarpa knän, 
rödmålade, hängränna på östra sidan av svart fabriksmålad plåt. 

Skorstenar och takventilation: tre skorstenar, två putsade, den mellersta i plåt, samtliga 
vita och med utkragat krön i två skift, plåtbeslagna krön. 

Övrigt: Tak över entréerna på västra sidan, sadeltak med enkupigt lertegel på öppen 
läkt, röd slamfärg. Altan på södra delen av östra fasaden, grönmålat räcke med 
figursågad fyllning/balustrad. 

Översiktlig skadebild exteriört: Grunden har färgbortfall på främst östra fasaden. 
Visst behov av målningsunderhåll av fasaden. Omålad takfot på östra sidan. Fästen till 
takstegen har lossnat. Fönster har visst färgsläpp på bågar och bleck. Blekt färg på alla 
dörrar utom källardörren. Virkesskada i södra trappan på västra sidan 

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden är mycket viktig för att förstå lantarbetarnas 
boendevillkor på gården. Den är mycket välbevarad exteriört vad gäller tak, snickerier, 
verandor och fasadmaterial. Det lite historiserande uttrycket kan möjligen vara ett 
uttryck för intresset för äldre byggnadskultur.   
 

Byggnad: 7, Magasin 
Nuvarande funktion: Förråd. 

Ursprunglig funktion: Magasin. 

Historik: Byggnaden är flyttad till platsen omkring 1940. Enligt uppgifter i 
Länsmuseets inventering från 1978 är den flyttad från Salems socken. Salems 
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hembygdsförening omnämner den med ord och bild i sin hembygdstidning 2006:1. Det 
framgår där att den tidigare stått vid allén som leder upp till Bergaholms gård i Salems 
socken.  

 

Figur 28. Magasinet sett från sydöst. Foto: Tobias Mårud.  
 

 

Figur 29. Magasinet på bild från 1967. Foto: Selling. Nordiska museet.  
 

 

Figur 30. Detalj av port på norra långsidan. Foto: Tobias Mårud. 
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Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: gjuten, putsade skivor av träullcement utvändigt, näver mellan grundmur och 
syll 

Trappor: - 

Stomme: Liggtimmer, utknutar, röd slamfärg.  

Fasad: Lockpanel på östra gaveln, röd slamfärg.  

Fönster: Igensatt lunettfönster i gavelrösten samt igensatta små, runda fönster i 
gavelröstena. Östra gavelns paneldörr flankeras på vardera sidan av ett enluftsfönster 
med sex rutor. Liggande fönster i grunden. Fasadernas traditionella gluggar har satts för 
invändigt. 

Portar/dörrar: Dörr på gaveln med diagonalställd panel. Tjärade? På norra långsidan 
dubbeldörr med dekorativa, profilerade romber, tjärad. På södra långsidans vindfång 
sitter en plåtklädd dubbeldörr, förstärkt med bandjärn, svartmålad.  

Tak: Åstak med ryggås. Mansardtak med enkupigt lertegel, nockbrädor, vindskivor och 
överliggare av trä, spår av mörk färg eller tjära på vindskivor, vindflöjlar i form av 
drakhuvuden stansade med årtalet 1775.  

Takavvattning: hängränna på södra sidan, saknas i övrigt 

Skorstenar och takventilation:  

Övrigt: Två följare på norra respektive södra fasaden. På norra sidan äldre 
armatur/lykta.  

Översiktlig skadebild exteriört: Grunden har en skada vid dörren i norra fasaden, 
troligen som resultat av regnstänk – träullcementskivan buktar utåt och har spruckit. 
Förhöjd marknivå i nordöstra hörnet samt intill dörröppningen på södra fasaden. Några 
av stommens utknutar är skadade. Vissa fuktrelaterade skador på norra fasaden av 
regnstänk från framförliggande sten Ett fåtal trasiga takpannor. Flera av luckorna för 
fasadöppningarna är i dåligt skick med virkesskador och lösa bandgångjärn. Överlag så 
behöver luckor och omfattningar tjäras/målningsunderhåll. Behov av 
fönsterrenovering, någon trasig ruta. Dörren, med omfattning, i norra fasaden påverkas 
av regnstänk från framförliggande sten. Dörren i norra fasaden behöver 
tjäras/underhåll. 

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden är flyttad till platsen under 1940-talet från 
Bergaholm i Salems socken. Byggnaden står alltså inte i en ursprunglig kontext och 
speglar inte heller helt sanningsenligt gårdens byggnadskultur. Byggnaden som objekt 
kan dock vara en god representant för Sörmländsk byggnadskultur som sådan. Trots 
flytten utgör den ett viktigt miljöskapande element i gårdsmiljön idag. Placeringen är 
möjligen vald delvis med tanke på att ekonomibyggnaderna delvis varit belägna i detta 
läge vid 1800-taletsbörjan. Den utgör en del i gårdens 1930 – 40-talshistoria.  
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Byggnad: 8, Vagnslider 
Nuvarande funktion: Förvaring 

Ursprunglig funktion: Vagnslider. Senare två traktorgarage på norra gaveln.  

Historik: Enligt 1802 års karta fanns då en byggnad av samma omfång på platsen. 
Enligt uppgifter från ägaren skulle nuvarande byggnad ha flyttats till platsen, eller rustats 
upp, på 1930-talet.  

 

 

Figur 31. Vagnslider 2016. Foto: Tobias Mårud.  
 

 

Figur 32. Vagnslider 1967. Foto: Selling. Nordiska museet.  
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Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Stenplintar 

Trappor: Saknas,  

Stomme: Troligen stolpverk. 

Fasad: Stående, slät panel, avfärgad med falu rödfärg.  

Fönster: igensatta lunettfönster i gavelrösten.  

Portar/dörrar: Dubbelportar med slät panel och bandgångjärn. Över porten ett halvrunt 
parti som tjärats för att ge portarna ett än mer högrest uttryck. De tjärade partier som 
på håll tycks utgöra portarnas utsträckning stämmer inte alltid helt överens med 
verklighetens öppning.  

Tak: Sadeltak, enkupigt lertegel 

Takavvattning: saknas 

Skorstenar och takventilation: saknas 

Armaturer: saknas 

Övrigt: Vindflöjel med året 1822 samt en tupp.  

Översiktlig skadebild exteriört: Enstaka skadade taktegel, förhöjd marknivå, 
rötskador i nederkant panel, smärre skador i snickerier.  

Kulturhistorisk kommentar: Byggnadsläget tycks ha gamla anor. Exakt hur gammalt 
det befintliga vagnslidret är svårt att säkert avgöra. Vagnslidrets storlek visar dock på 
gårdens stora behov av förvaringsytor för vagnar och andra redskap i åkerbruket. 
Byggnadens exteriör uttrycker också en vilja att ytterligare framhäva storleken genom 
att göra portarnas omfattningar större än själva dörrbladen. Även symmetrin i portarnas 
placering har varit så pass avgörande att man på den norra gaveln gjort vissa justeringar 
i färgsättningen av portarna för att på håll ge intrycket av symmetri. Pollarna i hörnen 
är till för att skydda från påkörning då man rundar byggnaden med vagnarna. Portarna 
är placerade på båda långsidorna för att möjliggöra att köra in ekipaget samt spänna från 
hästen och därefter kunna leda ut denna på andra sidan. Traktorgaragen är en intressant 
del för att tydliggöra motoriseringen av lantbruket. Byggnaden upplevs välbevarad vad 
gäller material och har en viktig funktion för att förankra gården i sitt äldre agrara 
sammanhang. 
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Byggnad: 9, Tegelbod 
Nuvarande funktion: Förvaring av taktegel 

Ursprunglig funktion: Förvaring av taktegel. 

Historik: Byggnaden är uppförd på 1970-talet av virke som återanvänts från en äldre 
loge, som tidigare låg söder om fägården.  

 

 

Figur 33. Tegelboden 2016. Foto: Tobias Mårud. 
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Betongplintar 

Trappor: - 

Stomme: Troligen regelverk. 

Fasad: Lockpanel, röd slamfärg 

Fönster: Enluftsfönster med tio rutor, liggande format. Tjärad omfattning 

Portar/dörrar: Tjärade brädportar respektive rödfärgade med smidda bandgångjärn.  

Tak: Valmat tak. Enkupigt lertegel, nockbrädor 

Takavvattning: -  

Övrigt: - 

 

Översiktlig skadebild exteriört: Fasad med viss påväxt och behov av 
bättringsmålning, enstaka virkesskador i panel. Behov av justering och komplettering av 
tegelpannor. ”Nockbräda” över möte södra takfallet och östra valmningen är borta. 
Behov av fönsterrestaurering. Dörrar i behov av bättringsmålning/tjärning, restaurering 
av bandgångjärn. 

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden har inte någon särskilt hög ålder. Den har 
dock tillsammans med övriga byggnader på gården ett visst miljöskapande värde.  
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Byggnad: 10, Brandbod/hönshus 
Nuvarande funktion: Förvaringsbod 

Ursprunglig funktion: Brandbod/hönshus 

Historik: Byggnaderna finns inte med på karta över gården från 1926 men däremot på 
ett flygfoto från 1936. Det rör sig egentligen om två separata byggnadskroppar som i 
senare tid sammanförts under samma tak. Den mindre byggnaden har fungerat som 
brandbod och den större som hönshus. Av bilder från Länsmuseets 
byggnadsinventering 1978 att döma så var södra fasadens fönster då större. På taket 
fanns även tre ventilationsskorstenar.  

 

Figur 34. Utsnitt av flygbild från år 1936. 
 

 

Figur 35. Utsnitt av flygfoto från 1967. Foto: Lars Bergström. ATA.  
 

 

Figur 36. Hönshus/brandbod sedd från sydöst 2016. Foto: Tobias Mårud.  
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Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Äldre betonggrund. 

Trappor: saknas.  

Stomme: Stolpverk eller regelverk 

Fasad: Lockpanel, röd slamfärg 

Fönster: Enluftsfönster med tio rutor i varje båge, liggande format.  

Portar/dörrar: på gaveln svartmålad dörr med liggande panel. På södra långsidan portar 
med rödfärgad lockpanel. På norra sidan mindre luckor, rödfärgade.  

Tak: Valmat tak, enkupigt lertegel, nockbrädor. 

Takavvattning: saknas 

Skorstenar och takventilation: saknas  

Övrigt: - 

Översiktlig skadebild exteriört: Rötskada i syll på norra fasaden. Fasad i behov av 
bättringsmålning, rötskadad panel på norra fasaden, i övrigt enstaka virkesskador i 
panel. Behov av justering och komplettering av tegelpannor. Visst behov av 
fönsterrestaurering. Dörrar i behov av bättringsmålning/tjärning, restaurering av 
bandgångjärn. Skador i nederkant av panel på luckor till hönshus i norra fasaden. 
Förhöjd marknivå vid norra fasaden, träd nära byggnaden vid västra gaveln och norra 
fasaden 

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden har sin bakgrund i gårdens agrara produktion 
samt i ett behov av att själv ta ansvar för gårdens brandskydd. Den har genomgått flera 
förändringar under 1900-talets sista del. Fönster har förminskats och taket har förlängts 
för att täcka båda de äldre byggnadskropparna. Den har på så sätt mist delar av den 
ursprungliga karaktären. Den har fortfarande ett visst kulturhistoriskt värde som del i 
en miljö och som bild av ett diversifierat jordbruk.   

 

Byggnad: 11, Ladugård och stall 
Nuvarande funktion: Tvättstuga, snickarbod i det gamla fähuset,  

Ursprunglig funktion: ladugård, stall, foderförvaring. 

Historik: En byggnad i ungefär samma läge finns med på 1802 års karta. På kartan från 
1926 finns byggnaden med, nämnd som ladugård. Den finns även med på 
Häradsekonomiska kartan från 1901-06. Längst norrut låg stall och sadelkammare. 
Direkt söder om denna låg fähuset. Enligt beskrivningen i ”Svenska Gods och Gårdar” 
utgiven 1940, är ladugården uppförd i början 1800-talet vilket även kan stämma med 
det faktum att stommen delvis har utknutar. I Länsmuseets byggnadsinventering 
från1978 kan man läsa att byggnaden då hade gula fönsteromfattningar.  
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Figur 37. Byggnaden sedd från sydöst 2016. Foto: Tobias Mårud. 
 

 

Figur 38. Byggnaden sedd från nordväst 2016. Foto: Tobias Mårud. 
 

 

Figur 39. Ladugården fotograferad 1967. Foto: Selling. Nordiska museet.  
 
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Natursten. 

Trappor: saknas 

Stomme: Liggande timmer med utknutar i norra delen, södra delen stolpverk med 
liggande timmer. 

Fasad: Lockpanel på södra gaveln, norra delen av östra fasaden samt nedre delen av 
norra gaveln, i övrigt liggande timmer, röd slamfärg 

Fönster: flera olika typer.  
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Portar/dörrar: Dörrarna är panelklädda och tjärade. Vissa har snedställd panel och vissa 
liggande panel.    

Tak: Sadeltak, enkupigt tegel,  

Takavvattning: saknas, utom för del av östra takfallet (centrala delen) 

Skorstenar och takventilation: saknas 

Armaturer: två äldre fasadmonterade lyktor.  

Övrigt:  

Översiktlig skadebild exteriört: Byggnaden är i generellt sett dåligt skick. Tycks finnas 
omfattande skador i taklag, skador i syll och liggtimmer samt i utknutar. Behov av 
målningsunderhåll, åtgärder av virkesskador i liggtimmer, syll och panel. Stora problem 
med takläckage. Fönster och dörrar i behov av restaurering. Förhöjd marknivå på östra 
sidan, träd/buske intill östra fasaden 
 
Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden är en av de äldre ekonomibyggnaderna på 
gården och är av mycket stor vikt för att förstå gården som agrar enhet. Den har 
uppförts på platsen under 1800-talet och ingår som en del i den äldre agrara enheten. 
Gården tycks under 1900-talet inte haft någon större animalisk produktion. På 1940-
talet fanns exempelvis endast 2 kor på gården. Detta kommer troligen till uttryck i att 
man inte haft någon anledning att uppföra någon modernare ladugård. Den norra delen 
av byggnaden upptogs av häststall, vilket fortfarande har kvar delar av inredningen. 
Byggnaden är exteriört relativt välbevarad med enkupigt tegel, äldre lockpanel och 
snickerier såsom fönster och dörrar.   

 

Byggnad: 12, Dass 
Nuvarande funktion: Övergivet, förfallet. 

Ursprunglig funktion: Dass 

Historik: Finns inte med på kartan från 1926, men skulle kunna vara bortglömt.    

 

Figur 40. Dasset 2016. Foto: Tobias Mårud 
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Stenplintar. 

Trappor: saknas 

Stomme: Stolpverk eller regelverk. 
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Fasad: Stående locklist, röd slamfärg.  

Fönster: saknas 

Portar/dörrar: bräddörrar med bandgångjärn från kortsidan, halvrund överdel på 
dörrbladet.  

Tak: pulpettak. Enkupigt lertegel, 

Takavvattning: saknas 

Skorstenar och takventilation: 

Övrigt: - 

Översiktlig skadebild exteriört: Byggnaden är mycket förfallen. Sydöstra delen av 
byggnaden är borta och taket delvis inrasat 
 
Kulturhistorisk kommentar: Utedasset är den del av herrgårdsmiljön och visar på hur 
även högreståndsmiljöerna hade enkla utedass innan vattenklosetternas tid. Skicket på 
byggnaden är dock väldigt dåligt.  

 

Byggnad: 13, Lusthus 
Nuvarande funktion: Lusthus 

Ursprunglig funktion: Lusthus 

Historik: Byggnaden finns inte med på kartan från 1926. Enligt Länsmuseets 
inventering från 1978 har lusthusets flyttats till platsen från Nyckelviken. Det kan sättas 
i samband med Emma och Erik Lundbergs restaurering av parken och trädgården vid 
Hallunda gård (Westerlund 1997:117).  

 

 

Figur 41. Lusthuset 2016. Foto: Tobias Mårud. 
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Natursten, uppbyggd som en del av terrasseringen mot väster 

Trappor: Gjutna block 

Stomme: Okatagonal form.  

Fasad: oljefärgsmålad, hyvlad slät panel? 
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Fönster: Tvålufts fönster med tio rutor i varje båge. Äldre gångjärn (1700-tals modell), 
möjligen återanvända.  

Portar/dörrar: Glasade dörrar, dubbla dörrblad, fjorton spröjsade rutor per dörrblad 

Tak: Tälttak täckt med kopparplåt samt krönt av kula och vindflöjel.  

Takavvattning: - 

Skorstenar och takventilation:  

Övrigt: vindflöjel 

Översiktlig skadebild exteriört: Fasad med patina, bättringsmålning endast om 
byggnaden riskerar att skadas. Fönster och dörrar i behov av restaurering, rostiga bleck 

Kulturhistorisk kommentar: Park- och trädgårdsmiljön har överlag, åtminstone sedan 
1700-talet, varit viktig vid högreståndsmiljön vid Hallunda gård. Lusthuset har 
tillkommit under 1930-talet som en mycket medveten del i Emma Lundbergs 
gestaltning av trädgård och park. Den stod till en början som pendang till ytterligare ett 
lusthus, vilket idag är försvunnet. Ursprungligen har lusthuset stått vid Nyckelviken, 
men med tanke på att den ingått i en medvetet planerad park vid Hallunda får den ändå 
sägas ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde i detta, nu omkring 80 år gamla, 
sammanhang. Byggnaden har också tydliga miljöskapande värden i den gamla parken. 
Möjligen har man genom att ta en gammal byggnad velat ge en mer historisk förankring 
i den gamla parkmiljön vid herrgården. Byggnaden är välbevarad och ger en god bild av 
de övre samhällsskiktens bruk av sina trädgårdar och parkmiljöer.  

 

Byggnad: 14, Bod 
Nuvarande funktion:  

Ursprunglig funktion: Hundgård? 

Historik: enligt ägaren uppfört på platsen på 1980-talet. Finns därmed inte heller med 
i Länsmuseets inventering från 1978.  

 

 

Figur 42. Byggnaden 2016. Foto: Tobias Mårud.  
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Stenplintar 

Trappor: saknas 
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Stomme:  

Fasad: Lockpanel, röd slamfärg 

Fönster: Enluftsfönster med en ruta i vardera.  

Portar/dörrar: Liggande, profilerad panel, oljefärgsmålad. 

Tak: Tälttak, enkupigt lertegel, nockbrädor 

Takavvattning: saknas  

Skorstenar och takventilation: - 

Övrigt: - 

Översiktlig skadebild exteriört: Saknad nockbräda, enstaka takpannor skadade eller 
ur läge. 

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden har tillkommit i sen tid men har en 
historiserande stil. Ringa kulturhistoriskt värde. 

 

Byggnad: 15, Klockhuset 
Nuvarande funktion: Bostad 

Ursprunglig funktion: Östra Hallundas manbyggnad eller möjligen det äldsta säteriets 
manbyggnad, osäkra källor. Senare statarbostad samt inspektorsbostad 

Historik: Delar av byggnaden kan härstamma från östra Hallundas manbyggnad, eller 
utgöra det äldsta säteriets manbyggnad. Byggnaden uppges senare ha inrymt 
statarbostad respektive inspektorsbostad. Nordiska museets bilder från 1926 visar att 
byggnaden då hade tvåluftsfönster med två rutor i varje båge. Möjligen hade man även 
en annan dörr. Övervåningen inreddes på 1930-talet.  

 

 

Figur 43. Klockhuset sett från sydöst 2016. Foto: Tobias Mårud.  
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Figur 44. Klockhuset 1926. Foto: Selling. Nordiska museet.  
 

 

Figur 45. Klockhuset avbildat 1964. Foto: Alf Nordström, Stockholms länsmuseum.  
 
Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Natursten, hög stenfot 

Trappor: Stentrappa  

Stomme: Liggande timmer med utknutar. 

Fasad: Stående locklistpanel (delvis synligt liggande timmer på västra fasaden). 
Lockpanel på gavelrösten. Faluröda knutlådor. Två följare på östra gaveln 

Fönster: på norra fasaden fönster med kopplade bågar och utan spröjs. På övriga fasader 
tvåluftsfönster med sex rutor i varje luft.  

Portar/dörrar: Dubbeldörr av 1700-tals typ, utskurna dekorationer, pepparkaksbeslag. 
Nedgången till källaren har en tjärad bräddörr. 

Tak: Södra takfallet enkupigt tegel, norra takfallet tvåkupigt tegel. Undertak av spån. 
Taklucka av plåt nedanför noch på norra takfallet. 

Takavvattning: Hängrännor men ej stuprör. 
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Skorstenar och takventilation: Två skorstenar, putsade, profilerat krön. Plåtbeslag. 
Ventilationsrör av plåt i norra takfallets nedre östra del. 

Övrigt: Vällingklocka under huv på taket över västra gavelröstet 

Översiktlig skadebild exteriört: Fasaden har anfrätt panel från regnstänk på södra 
fasaden intill källarnedgångens överbyggnad. Enstaka takpannor ligger snett eller är 
skadade. Putssläpp på främst östra skorstenen, underhållsbehov av skorstenarnas 
plåtsvep. Småskador på dörrar. 

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden har en mycket intressant historia och kan 
representera flera olika berättelser och skeden. Byggnaden har av vissa tolkats som 
mangårdsbyggnaden till den östra hemmansdelen i Hallunda. Den skulle möjligen även 
kunna vara den äldre sätesbyggnad från 1600-talet som omnämns av Castegren s 261. 
Byggnaden kan på så sätt vara av stor vikt för förståelsen för hur gården vuxit fram som 
herrgårdsmiljö. Den har senare använts som bostad för gårdens inspektor och även för 
statare. På så sätt kan den förmedla en historia om gårdens sociala skiktning. Byggnaden 
upplevs som välbevarad och har fasad och snickeridetaljer som är av stor vikt för 
upplevelsen av byggnaden.  
 

Byggnad: 16, Orangeriet 
Nuvarande funktion: Övergivet 

Ursprunglig funktion: Orangeri 

Historik: Orangeriet hör samman med den omfattande trädgårdsanläggningen. Det 
ersatte en äldre, enklare trädgårdsbod. Byggnaden finns inte med på häradsekonomiska 
kartan. Enligt uppgift från ägaren har mittpartiet flyttats från en rivningsfastighet i 
Uppsala. Möjligen har arkitekten Erik Lundberg, som var bekant med dåvarande ägare 
av Hallunda, varit engagerad för att utforma byggnaden i övrigt. Hans mor Emma 
Lundberg var trädgårdsarkitekt och engagerades tillsammans med Erik Lundberg på 
1930-talet för att restaurera trädgård och park vid Hallunda (Erik Lundberg har också 
ritat familjen Wåhlins gravkor vid Botkyrka kyrka). På 1951 års karta är ett relativt stort 
område markerat som trädgård. Anläggningen vid orangeriet har flera nord-sydligt 
orienterade byggnader söder om nuvarande byggnad. På kartan samt på bilden från 1967 
ser man ett flertal växthus liknande de man idag ser rester av utmed södra fasaden. 
Växthusen fanns fortfarande kvar då Stockholms länsmuseum inventerade Hallunda 
gård 1978.  

   

Figur 46. Hallunda gård fotograferad från öster 1967. Den omfattande handelsträdgården med 
växhus syns centralt i bilden. Foto: Lars Bergström. ATA. 
Figur 47. Utsnitt av ekonomiska kartan 1951. Vid pilen syns orangeriet och växthusen. Prickad 
mark utgör vad som kartlagts som trädgårdsodling.   
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Figur 48. Orangeriets centrala entréparti. Foto: Tobias Mårud.  
 

 

Figur 49. Orangeriets södra sida med spår efter växthusen. Foto: Tobias Mårud.  
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Gjuten betonggrund.  

Trappor: 

Stomme: Möjligen regelverk. 

Fasad: Stående slät, spontad panel. Mittpartiet artikuleras av en magnifik entré, försedd 
med tympanon och två kolonnrader med vardera fyra kolonner. Mittpartiet är 
oljefärgsmålat i en grön kulör, sidobyggnaderna laserade. 

Fönster: tvåluft, spröjsade, dels med två rutor per båge, vissa med beslag uppkomna vid 
1930-talet andra utan beslag, dels med åtta rutor per båge, vissa med beslag av 1700-tals 
typ (sekundärt monterade) 

Portar/dörrar: panel på garagedörrar mot söder, med vinklade bandgångjärn typiska för 
tiden för folkhemsarkitekturen 

Tak: Enkupigt tegel 

Takavvattning: Galvad, skarpa vinklar 

Skorstenar och takventilation: en hög tegelskorsten samt plåtinkädda ventilationshuvar. 
Tegelskorstenen var tidigare vitputsad.  

Övrigt: består av flera sammanbyggda byggnadskroppar, rester av växthus på södra 
sidan, centralt orangeri 
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Översiktlig skadebild exteriört: Byggnaden är i ett generellt sett dåligt skick. Flagande 
färg på entréparti, behov av målningsunderhåll/tjärning av fasader. Putsen på skorsten 
i stort borta. Fönster i behov av restaurering. Dörrar med flagande färg, vissa 
virkesskador, rost på beslag. Omfattande skador i glaspartier (orangeriets två delar och 
bevarat växthus) 
 
Kulturhistorisk kommentar: Orangeriet utgör ett mycket intressant inslag i Hallundas 
modernare historia. Den har ingått som en viktig del i den av Ellen och Erik Lundbergs 
restaurering av park och trädgårdsmiljön vid Hallunda gård på 1930-talet. Den har även 
utgjort en del av den handelsträdgård som utgjort en del av verksamheten vid Hallunda 
under åtminstone delar av 1900-talet. Fasadutformningen har en mycket karakteristisk 
prägel och kan vara skapad av Erik Lundberg. Det centrala partiet, som flyttas till platsen 
från en rivningsfastighet, ger byggnaden en historisk prägel. Också de modernare, lägre 
längorna har försetts med småspröjsade fönster vilket även det ger ett äldre intryck.  

 

Byggnad: 17, Höns- och svinhus 
Nuvarande funktion: Bod 

Ursprunglig funktion: f.d. trädgårdsbod. Har senare använts för höns och grisar. 

Historik: Byggnaden har enligt nuvarande ägare sitt ursprung i en trädgårdsbod. 
Möjligen kan det vara den redskapsbod som är markerad i sydöst på Nordiska museets 
karta från 1926. Byggnaden flyttades enligt ägaren till nuvarande plats i samband med 
att det nya orangeriet tillkom på 1930-talet. På den nu aktuella platsen finns dock en 
vedbod och en ladugård markerad på 1926 års karta. Grunden av betongstenar ger dock 
ett relativt modernt intryck vilket styrker att den tillkommit i sitt nuvarande läge på 
1930- 40-talet. Platsen nordöst om trädgården har även bebyggelse på 1802 års karta.  

 

Figur 50. Byggnaden sedd från väster 2016. Foto: Tobias Mårud.  
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: betong hålsten av äldre typ?? 

Trappor:- 

Stomme: liggande timmer, laxknutar. 

Fasad: stående lockpanel med vankant, gavelröste stående slät panel, östra fasaden 
locklist utom tillbyggnad mot norr som har stående slät panel. Delvis synligt timmer. 
Gavelsvale mot norr. 
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Fönster: liggande, enluft, spröjsat med åtta rutor i västra fasaden, liggande, enluft, 
spröjsat med fyra rutor i östra fasaden. Kvadratiskt fönster, enluft, spröjsad med sexton 
rutor i södra gaveln 

Portar/dörrar: dörr med liggande falsspontad panel i norra gaveln, innanför svalen. 
Luckor med liggande panel för höns, en i västra fasaden och två i östra fasaden. 

Tak: Sadeltak, enkupigt lertegel 

Takavvattning:  

Skorstenar och takventilation: Takventilation i plåt. 

Övrigt: - 

Översiktlig skadebild exteriört: Rötskada under fönster i södra gaveln, skador i 
nederkant på östra fasadens panel – mest påväxt. Avsaknad av några taktegel. Fönster i 
behov av restaurering. Förhöjd marknivå intill östra sidan, en del ris/buskar nära 
byggnadens östra fasad.  
 
Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden lär vara flyttad från trädgården, möjligen blev 
den överflödig då orangeriet tillkom. Byggnaden kan förstås i ett sammanhang där 
behovet av självhushållning fortfarande var ett viktigt inslag på landsbygden. I synnerhet 
under 1940-talets krigsår fanns det behov av att hålla höns och grisar på gårdarna. Det 
finns lång kontinuitet för ekonomibyggnader på platsen vilket gör att den i viss mån 
spridda gårdsbilden är av värde för förståelsen av en äldre struktur.  

 

Byggnad: 18, Garage 
Nuvarande funktion: Förråd. 

Ursprunglig funktion: Garage och förråd 

Historik: Byggnadens ålder är okänd. Av stengrunden att döma kan den möjligen vara 
uppförd före de förändringar som genomfördes på gården under 1930 – 40-talet. 
Eventuellt under sent 1800-tal. På 1926 års karta finns det två större byggnader i detta 
bebyggelseläge; en ladugård i söder och ett brygghus strax norr om denna. Vilken av 
dessa byggnader garaget skulle vara är inte helt säkert då kartan inte är helt exakt ritad.  

 

Figur 51. Garaget sett från väster 2016. Foto: Tobias Mårud.  
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Natursten. 

Trappor: -  
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Stomme: okänd 

Fasad: Lockpanel, röd slamfärg 

Fönster: liggande, enluft, fyra rutor i västra fasaden, ett igensatt fönster i norra gaveln 

Portar/dörrar: två dubbla garageportar i södra gaveln, lucka i södra gavelloftet, samtliga 
med slät stående panel och bandgångjärn (panelen är fasspontad på garageportarna och 
gles på luckan) 

Tak: Sadeltak, enkupigt tegel på ena takfallet och tvåkupigt på andra takfallet. 

Takavvattning: -  

Skorstenar och takventilation: 

Övrigt: - 

 

Översiktlig skadebild exteriört: Taket har virkesskador i vindskivor m.m., samt 
saknade och trasiga taktegel.  

Kulturhistorisk kommentar: Redan på 1802 års karta finns ekonomibebyggelse 
markerad i det aktuella bebyggelseläget. Byggnaden är sålunda en exponent för en i viss 
mån spridd gårdsmiljö som funnits sedan länge.  Byggnaden är delvis ombyggd för att 
inrymma garage men har fortfarande kvar ett äldre uttryck genom sin lockpanel och 
enkupiga tegeltak. Den symboliserar eventuellt även ett tidigt behov av garage på 
gården.  

 

Byggnad: 19, Magasin 
Nuvarande funktion: Bod 

Ursprunglig funktion: Magasin 

Historik: Byggnaden har flyttats till platsen under 1930-40-talet. Av Nordiska museets 
karta från 1926 att döma låg gårdens magasin tidigare i ungefär samma läge men något 
annorlunda orienterad.  

 

Figur 52. Magasinet sett från söder. Foto: Tobias Mårud. 
 



 

48

 

 

Figur 53. Byggnaderna avbildade 1967. Magasinets gavel syns längst till höger i bild. Foto: Selling. 
Nordiska museet.  
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: betongplintar 

Trappor: nedrasad trätrappa med tidigare tre steg.  

Stomme:  

Fasad: Lockpanel, röd slamfärg, två följare på samtliga fasader 

Fönster: Små luckförsedda öppningar för luftning istället för fönster. 

Portar/dörrar: diagonalställd panel 

Tak: Sadeltak, enkupigt tegel 

Takavvattning: 

Skorstenar och takventilation: 

Övrigt: hissanordning i västra gavelröstet. 

Översiktlig skadebild exteriört: Skador i betongplintar, troligen på grund 
frostsprängning. Virkesskador i panel, målningsbehov. Taket har vindskivor i delvis 
dåligt skick, någon enstaka takpanna är ur läge. Luckor och dörrar i behov av 
tjärstrykning 

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden lär vara flyttad till platsen på 1930-40-talet. 
Placeringen av byggnaden antyder att man utgått från gårdens gamla magasinläge (med 
viss justering) då man valt platsen. Byggnaden har ett visst värde som byggnadshistoriskt 
dokument, men det saknar större anknytning till platsen. Det utgör dock en del i 
berättelsen om gårdens förändringar på 1930-talet. Den kan även ses som en symbol 
för ett spannmålsinriktat jordbruk.  
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Byggnad: 20, Bod 
Nuvarande funktion: Bod med loftgång på gaveln. 

Ursprunglig funktion: Bod med loftgång på gaveln. 

Historik: Byggnaden har flyttats till platsen under 1930-40-talet. I FMIS 
(Riksantikvarieämbetets fornlämningsinventering) nämns två byggnader med loft som 
flyttats till gården. Av dessa anges en vara hämtad från Sparreholm i Södermanland. 
Vilken av byggnaderna 5 eller 20 som avses med detta är osäkert.  

 

Figur 54. Byggnaden sedd från sydväst. Foto: Tobias Mårud.  

 

Figur 55. Byggnaden 1967. Foto: Selling. Nordiska museet. 
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: hörnstenar 

Trappor: utvändig trätrappa vid södra gaveln 

Stomme: Liggtimmer, troligen endast södra fasaden i övrigt stolpkonstruktion (?). 
Utskjutande stolpändar är utformade i en fornnordisk touch. Hörnstolpar, mot söder 
som del i bärande konstruktion för svale, mot söder delvis inkorporerat i fasad (övre 
våningen) och dels frilagda. 

Fasad: Lockpanel, undantaget södra gaveln där liggtimmerstommen är exponerad, röd 
slamfärg 

Fönster: fönsteröppning i norra gaveln, för satt med en lucka av liggande panel, med 
beslag av 1700-tals typ. Två fönsteröppningar i östra fasaden, båda igensatta med 
hönsnät. 
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Portar/dörrar: mönsterlagd panel på de två dörrarna i södra gaveln, båda ser ut att vara 
återanvända och äldre än byggnaden. Undervåningens dörr med bred fiskbenslagd 
falsad panel, tjärad, övervåningens dubbeldörr är lagd med två parställda stående 
kvadrater i undre halvan och liggande panel på förvandring i den övre halvan. I norra 
gaveln finns en liknande dörr som i södra gavelns undervåning. Två dörrar i östra 
fasaden, båda med stående lockpanel som överensstämmer med fasadpanelen. 

Tak: Sadeltak, enkupigt lertegel, vindskivor och överliggare av trä, vitmålade, rödmålade 
takfotsbrädor 

Takavvattning:-  

Skorstenar och takventilation:- 

Övrigt: -  

Översiktlig skadebild exteriört: Behov av målningsunderhåll. Taket har skadade 
vindskivor och överliggare, en del taktegel behöver justeras och kompletteras. Dörrar 
har ett visst slitage, närmast att betrakta som patina. 

Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden har flyttats till platsen och saknar på så sätt 
en tydlig byggnadshistorisk koppling till platsen. Det ålderdomliga uttrycket som 
byggnaden uppvisar ger dock ett visst byggnadshistoriskt värde, vilket skulle öka om 
man kände till dess ursprungliga kontext. Idag har den främst ett miljöskapande värde, 
samt är en del i gårdens 1930 – 40-talshistoria.  

 

Byggnad: 21, Hönshus 
 

Nuvarande funktion: obrukat 

Ursprunglig funktion: Hönshus 

Historik: Byggnaden har troligen tillkommit på 1940-talet, under och efter andra 
världskriget förespråkades självhushållning vilket bl.a. resulterade i att det blev vanligt 
med hönseri på gårdarna. Hönshuset är indelat i två sektioner. 

 

Figur 56. Hönshuset 2016. Foto: Tobias Mårud.  
 

Beskrivning (konstruktion, material, kulör och färgmaterial): 

Grund: Gjuten betong. 

Trappor:- 
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Stomme: - 

Fasad: Stående locklist, röd slamfärg 

Fönster: ett spröjsat enluftsfönster med fyra rutor i södra gaveln, vitt med beslag av 
1930-tals typ 

Portar/dörrar: dörr med stående locklistpanel och bandgångjärn infällda undet 
locklisterna 

Tak: Sadeltak, enkupigt tegel 

Takavvattning:- 

Skorstenar och takventilation: två ventilkåpor av trä med plåtsvep och plåttäckning 

Övrigt: - 

Översiktlig skadebild exteriört: Enstaka takpannor ligger snett eller saknas. 
Vindskivor och överliggare i dåligt skick. 
 
Kulturhistorisk kommentar: Byggnaden visar på behovet av självhushållning men 
även ett diversifierat lantbruk. Enligt Svenska gods och gårdar publicerad 1940 hade 
gården flera olika typer av fjäderfän vid denna tid. 

 

Diverse byggda strukturer i anslutning till 
brukningscentrum 

Gårdens höglänta läge har lett till behov av flera terrasseringar kring gårdsplanen och i 
trädgården och parkmiljön. Särskilt markant är mangårdens terrasskant mot väster, 
vilken har en stötfog mot grunden till byggnad 2. Terrasseringen söder om gårdsplanen 
har av foton att döma tillkommit efter 1922. I trädgården norr om huvudbyggnaden 
finns även där en kallmurad terrasskant med trappor som leder mot den tidigare 
engelska parken. Denna finns också markerad på kartan i Nordiska museets 
dokumentation från 1926 och hör därmed samman med ett äldre skede i trädgården.  
Den sydöstra trädgården kringgärdas delvis av en kallmurad stenmur. Denna har rasat 
ut på något ställe. Delar av stenmuren kan ha tillkommit vid olika tidpunkter. På 1926 
års dokumentationskarta från Nordiska museet framgår att den sydöstra trädgården då 
var kringgärdad av en stenmur. denna stenmur löpte utmed trädgårdens norra, västra 
och södra sida. På västra sidan avbröts muren av trädgårdsmästarbostaden. Idag löper 
muren istället direkt öster om loftboden och utgör även terrasskant för det utfyllda 
område där loftboden är placerad. Den del av den västra muren som gick söder om 
trädgårdsmästarbostaden är borta, troligen försvunnen då ”långa längan” placerats i 
dess läge. I söder kvarstår delar av muren.  
 
I gårdsmiljön finns två branddammar av okänd ålder. De finns inte med på 1802 års 
karta. Första kartan som på ett tydligt sätt visar dammarna är Nordiska museets karta 
från år 1926. De kan troligen vara tillkomna under 1800-talet.  
 
Särskilt intressanta är de strukturer som kan härledas från Emma Lundbergs 
restaurering av trädgården under 1930- 40-talet. Dessa beskrivs närmare i hennes böcker 
”Trädgården – en länk mellan hemmet och naturen” bl.a. sidorna 88 och 184 ff, samt ”Svensk 
trädgård” som till och med har en bild från Hallunda på sitt omslag. Detta bör tyda på 
att hon själv såg anläggandet av denna trädgård som ett gott exempel på sin 
trädgårdskonst. 
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Figur 57. Av bilden från 1922 framgår att partiet framför herrgårdsbyggnaden då följde backens 
naturliga form. Foto: Gottfrid Österberg/Botkyrka hembygdsgille.  
 

 
Figur 58. Marken framför gårdsplanen har fyllts upp och försetts med kallmurade terrasskanter. 
Foto: Tobias Mårud.  
 

 
Figur 59. Väster om gårdsplanen är terrasskanten ordentligt hög. Byggnadens stenfot och 
terrasskanten möts med en stötfog. Den högra muren har en något modernare karaktär med stort 
inslag av skolstenar samt utan inslag av fogbruk. Foto: Tobias Mårud.  
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Fiiigurrr 60. Trädgården norr om corps de logis med terrasskant och trappa. Foto: Tobias Mårud.  
 

 
Figur 61. Terrassering och trappa i trädgården på husets baksida. Man anar även att baksidans 
veranda tillkommit vid denna tid, jmf figur 14 . Ur: Lundberg. Trädgården en länk mellan hemmet 
och naturen. 1936.  
 

 
Figur 62. Trappa och en konstgjort anlagd bäck i trädgården på husets baksida. Ur: Lundberg. 
Trädgården en länk mellan hemmet och naturen. 1936.  
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Figur 63. Den konstgjorda bäckfåran i slänten i norra trädgården efter Emma Lundbergs plan. Ur: 
Lundberg. Svensk Trädgård 1941.  
 

 
Figur 64. Norra stenmuren i den sydöstra trädgården. Foto: Tobias Mårud.  
 

 
Figur 65. Stenmuren kring trädgården har rasat ut på några ställen, exempelvis öster om loftboden. 
Foto: Tobias Mårud. 
 

 
Figur 66. Branddammen i sydväst. Foto: Tobias Mårud.  
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Slutsatser 

Sammanfattande kulturhistorisk värdering  

I arbetet med den kulturhistoriska värderingen av området har vi utgått från de 
bedömningsgrunder som redogörs för i Riksantikvarieämbetets rapport ”Plattform 
Kulturhistorisk värdering och urval” (Génetay & Lindberg, 2015-01-19). Ett 
kulturhistoriskt värde består i de möjligheter en kulturmiljö har att förmedla kunskaper 
om, och förståelse för, olika historiska skeenden och sammanhang − samt därigenom 
människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag. Ju 
tydligare en företeelse kan bidra till möjligheten att tillgodogöra sig och kommunicera 
en bredd av kulturhistorisk kunskap, desto högre anses dess kulturhistoriska värde vara.  
 
Den samlade kulturmiljön kring Hallunda gård har ett mycket stort tidsdjup med 
lämningar från såväl förhistorisk som historisk tid. Den nuvarande gårdsmiljön har 
historiskt sett varit en agrar enhet. I samband med utbyggnaden av Hallunda under tidigt 
1970-talet kom denna agrara koppling att till stora delar att brytas. Möjligheten att 
uppleva Hallunda gård som en agrar helhet begränsas i viss mån av att åkermarken som 
tillhört gården till större delen är bebyggd. Vissa delar av åkermarken väster om gården 
kvarstår som grönytor. Delar av utmarken/skogsmarken kvarstår. Men även om de 
stora strukturerna kring gården förändrats under sent 1900-tal kvarstår en stor del av 
den äldre bebyggelsen i gårdsmiljön. Gårdens kontinuitet på platsen gör att denna 
bebyggelse kan sägas spegla flera tidsskikt och ligger till grund för ett flertal berättelser 
om gården. Bebyggelsens placering på en höjd gör att den historiskt synts väl i ett öppet 
landskap. Från jordbruksmarkerna i söder ger den ett representativt, klassiskt 
herrgårdsintryck med flyglar och lite avsides belägna ekonomibyggnader. Norr om 
herrgården ligger den privata sfären där utblicken mot Mälaren bildade fonden för 
parkanläggningen och rekreationsytorna.  
 
Gårdens huvudbyggnad med flyglar utgör en välbevarad enhet som speglar 
levnadsförhållanden för ett välbeställt, övre samhällsskikt under 1700-talet. Gårdens 
ekonomiska grund vilade dock på lantbruket och traktens bördiga åkermarker. För att 
förstå gårdens agrara funktioner är det av vikt att ekonomibyggnader kan bevaras. Stall 
och ladugård samt vagnslider är sådana byggnader som är av stor vikt för läsbarheten i 
den agrara miljön. Dessa byggnader anger även läget för den äldre fägården. Även de 
arbetarbostäder som hör till gården visar på villkoren för fler sociala skikt i detta äldre, 
agrara sammanhang. Under 1930-talet kom gården nuvarande ägarfamiljs ägo. Perioden 
därefter har i mycket kommit att prägla dagens bebyggelse och gårdsbild. Den 
dåvarande ägaren lät utföra en mängd förändringsarbeten under 1940- och 1950-talen. 
För trädgårdens utformning och restaurering anlitades Emma Lundberg som var en av 
de tongivande inom trädgårdskonst i Sverige vid denna tid. Tillsammans med sonen 
Erik Lundberg, välkänd restaureringsarkitekt, kom hon att forma trädgård och park 
efter sina idéer. De byggnader som främst kan sättas i samband med deras arbete är 
lusthuset och orangeriet. Också andra strukturer i trädgård och park härrör från denna 
restaurering. Trädgården och dess anläggningar och spår av anläggningar får sägas ha 
ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Det kan även finnas ett behov av att kartlägga 
dessa och ett eventuellt bevarat biologiskt kulturarv mer noggrant.  
 
Ägarfamiljen lät också flytta ett antal karaktärsskapande, historiska byggnader till gården 
under 1930- 40-talet vilket satt sin prägel på dagens gårdsbild. Man lät även restaurera 
byggnaderna, ibland i en lätt historiserande stil, vilket numer får ses som en viktig del 
av gårdens karaktär.  
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Figur 67. Till vänster syns dagens Hallunda med omfattande bebyggelse.  
Figur 68. Till höger syns en flygbild över Hallunda vid mitten av 1900-talet med åkrar och 
impediment. Källa: Eniro - Historiska flygbilder.  
 

    
Figur 69. Kvarvarande Lusthus från Lundbergs restaurering av trädgården. Foto: Tobias Mårud.  
Figur 70. Det norra lusthuset står inte längre kvar. Foto från 1964. Foto: Alf Nordström. 
Stockholms länsmuseum. CC BY-NC-ND.  
 

 
Figur 71. Orangeriet sett från norr. Foto: Tobias Mårud.  
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Bedömning av förutsättning för tillgänglig-
görande av byggnader och anläggningar ur 
kulturmiljösynpunkt 

Vilka myndighetskrav på tillgänglighet som kan komma i fråga för de aktuella 
byggnaderna är beroende på vilken typ av användning som är aktuell. Kommentarerna 
nedan är endast baserade på tillgänglighet för exempelvis rullstol/rullator. Till detta 
kommer förstås även andra funktionsvariationer som kan vara aktuella att anpassa för.  
 
För byggnader 1, 2, 3 och 15 bör särskild hänsyn tas vid övervägande av 
tillgänglighetsanpassning. För byggnad 1 är en ramp till huvudentrén direkt olämplig, 
tillträde skulle kunna ske via hissanordning i tillbyggnaden på östra gaveln. 
Tillgängligheten inne i bygganden kan vi inte uttala oss om med säkerhet då vi inte har 
haft tillträde, men baserat på litterära källor kan man utgå ifrån att en anpassning av 
interiörer skulle ha stor negativ påverkan på byggnadens synnerligen höga 
kulturhistoriska värden.  
 
Till byggnader 2 och 3 är tillgängliggörandet enklare, det går att lösa genom en mobil 
ramp upp till entréerna, interiört gäller dock samma sak som i byggnad 1 med skillnaden 
att de kulturhistoriska värdena möjligen inte är lika omfattande.  
Gårdsplanens grusbeläggning, i anslutning till byggnader 1, 2 och 3, gör att tillträde 
försvåras för rullstolsbundna och rullatorer. Byggnad 15 är svårtillgänglig genom 
trappan upp till entrén, en alternativ entré skulle innebära att en ny dörröppning togs 
upp vilket inte ses som rimligt. Byggnader 12, 13, 14, 19, 20 och 21 kan vara 
svårtillgängliga p.g.a. terrängen. Vissa av byggnaderna är även svårtillgängliga av andra 
orsaker, t.ex. högt placerad dörröppning.  
 
Övriga byggnader är mer eller mindre tillgängliga i dagsläget eller bör kunna 
tillgänglighets anpassas utan större problem. Dock är det viktigt att anpassning utförs 
på ett för respektive byggnad lämpligt sätt med hänsyn till dess kulturhistoriska värden. 
Anpassning bör utformas i samråd mellan tillgänglighetskonsult och 
byggnadsantikvarie.  
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