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Flygbilden ovan visar Hallunda gård från nordost. Centralt i bilden syns den stora
handelsträdgården och del av fruktodlingen. Nära kanten av trädgården står den röda
trädgårdsmästarbostaden. Mangårdsbyggnaden skymtar snett till höger om
trädgårdsmästarbostaden. Bilden är tagen 1967, innan den villabebyggelse som i dag har
ersatt större delen av åkermarken uppförts. CC: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet.
Fotograf: Lars Bergström.
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Botkyrka kommun vill utveckla området kring Hallunda gård. Området kommer att prövas för ny
bebyggelse, främst bostadshus men även verksamheter som förskola och äldreboende. Vid planeringen
är ett uttalat mål att hänsyn ska tas till de kulturhistoriska värdena, och den planerade exploateringen
bedöms dessutom kunna ge en ökad tillgänglighet till den anrika kulturmiljön.
Arkeologerna, Statens historiska museer, har på uppdrag av Botkyrka kommun gjort en
kulturmiljöutredning inför framtagandet av underlag inför detaljplan för det aktuella området,
Hallunda 4:20 och 4:34. Utredningen sker i två steg, varav denna sammanställning redovisar den
översiktliga nivån, steg 1. Kulturmiljöutredningens syfte är att övergripande beskriva områdets
historik, identifiera de viktigaste konfliktpunkterna samt att identifiera och lyfta fram värdekärnorna
för planområdet.
Resultatet i denna översiktliga utredning bygger dels på analys av äldre kartor, arkiv och litteratur,
dels på två fältbesök, 20161202 och 20170111. Pia Nilsson är ansvarig för uppdraget. I arbetet har
även Annika Helander, Arkeologerna, deltagit. Samtliga fotografier har tagits av Arkeologerna, om
ingen annan fotograf angivits.
Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården, Bornsjön [AB16] samt inom generella
riksintresseområden för kust, turism och rörligt friluftsliv. Riksintresseområden skyddas av
Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.

1. Sammanfattning
Planområdet har en rik fornlämningsmiljö, med ett pampigt bronsåldersröse och gravar och gravfält
från järnåldern som främsta kännetecken. Den välbevarade Hallunda gård, med sina kulturhistoriskt
värdefulla byggnader, har medeltida ursprung och en intressant historia som säteri. Gården åskådliggör
tillsammans med de förhistoriska gravarna på ett konkret sätt den starka platskontinuitet som präglat
området under 3000 år, från bronsålder och framåt. I närheten av planområdet, och en viktig del av
samma bronsåldersmiljö, ligger den välkända Hallundaboplatsen som är en av landets mest kända
boplats-, handels- och hantverksmiljöer från bronsåldern.
De lämningar och spår som återstår i dag är fragment av en tidigare sammanhängande och intensivt
utnyttjad miljö, från bronsåldern och fram till historisk tid. För att inte förlora de sista sambanden och
därmed upplevelsen av, och förståelsen för, det långa tidsperspektivet är det viktigt att de återstående
värdekärnorna inte utplånas eller fragmenteras ytterligare. Utifrån de tre syften som formulerats för
kulturmiljöutredningen, kan resultatet kort sammanfattas enligt nedan:

1.1 Värdekärnorna
Agrar högreståndsmiljö. Hallunda gård som med sitt dominerande terrängläge, ståndsmässiga
byggnader, karakteristiska stenmurar och parkliknande trädgård utgör ett utomordentligt gott exempel
på ett säteri från 1700-talet.
Komplex fornlämningsmiljö. I dag är de välbevarade gravarna och gravfälten från brons- och järnålder
de tydligaste spåren efter de förhistoriska hallundainvånarna. Till bronsålderns viktigaste avtryck i
området hör dessutom en mångfacetterad bo-/handels-/hantverksplats, belägen strax utanför
planområdet men med en visuell och sannolikt funktionell koppling till Hallunda gård.
Kommunikation till land och på vatten. Riksintressebeskrivningen lyfter fram de historiska
kommunikationslederna som viktiga element. För Hallunda gårds del handlar det om kopplingen
mellan den äldre väg som ansluter till Mälarviken, först med brygga och båthus, sedan med
Ångbåtsbryggan, samt sommarvillorna från förra sekelskiftet.
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1.2 Kulturmiljöns utvecklingspotential samt påverkan på fortsatt planering
Bostäder bedöms kunna byggas i delar av planområdet på ett sätt som kan tillåtas, dvs. utan påtaglig
skada för kulturmiljön och riksintresseområdet. Detta förutsätter att:
•

De identifierade kärnområdena i huvudsak undantas från exploatering.

•

Hallunda gård ges utrymme åt väster och söder för att behålla sin agrara prägel och historiska
koppling.

•

Fornlämningarna (kärnområden) ges utrymme för att kunna bevaras, upplevas och tillföra
identitetsskapande och estetiska värden som berikar området med ett tydligt tidsdjup och en
tydlig historisk kontinuitet.

•

Viktiga samband bibehålls för att värdena ska kunna bevaras och upplevas även i framtiden.

Det finns stora möjligheter att både förstärka och utveckla de kulturhistoriska värdena inom
planområdet, till gagn för såväl boende som för besökande.
Kartan nedan visar en sammanställning av resultatet av den kulturmiljöutredningen, med kärnvärdena
markerade med röd skraffering och de viktigaste hänsynsområdena med mörk skraffering. På kartan
har även de i fornminnesregistret noterade lämningarna markerats.

Figur 1. Kartan ovan är en översiktlig sammanställning av kulturmiljöutredningen. Kärnvärdena är
rödskafferade, och de viktigaste hänsynspartierna är mörkare skrafferade. På kartan finns även de i
fornminnesregistret noterade forn- och kulturlämningarna markerade, jämför figur 6. För fornlämningarna
gäller att fornlämningsområdet (skyddsavståndet) bestäms av Länsstyrelsen. Observera att
fornlämningsförekomsten och fornlämningarnas utbredning inte är fullständigt känd. Här hänvisas till
Länsstyrelsen. Pilarna i kartan markerar den siktlinje som finns mellan de två bronsåldersetableringarna
Hallunda gård och hantverks- och handelsplatsen ”Hallundaboplatsen” strax utanför planområdet åt väster.
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2. Planområdet

Figur 2. Utdraget ur fastighetskartan visar planområdet, med Hallunda gård med bostäder och ekonomibyggnader centralt
belägna. Hallunda centrum ligger någon kilometer söderut, och Mälaren angränsar i norr.

Planområdet, vars utbredning redovisas på kartan ovan, ligger en dryg kilometer norr om Hallunda
Centrum. I norr, bakom en skogklädd bergshöjd, möter Mälaren och i nordost, söder och väster
omgärdas området av miljonprogrammets småhusområden med bostadshus i en- till tvåvåningshöjd,
byggda på den flacka före detta åkermarken. En bebyggelse som avviker helt från den agrara,
jordbrukspräglade, och ålderdomliga högreståndskaraktär som präglar Hallunda gård. I öster finns en
topografisk skillnad som skärmar av gårdsmiljön.
Hallunda gård ligger centralt i planområdet, på en markerad platå i ett omväxlande och varierande
landskapsutsnitt med såväl slutna ytor omgivna av skogsklädda och bergiga höjder som öppna
dalgångar med äldre åkermark. De ännu öppna ytorna närmast gården är de allra sista spåren av det
historiska jordbrukslandskap som förr dominerade omgivningen runt Hallunda gård, med åkrar, ängar
och fruktodlingar.
Gården, tidigare by och säteri, har minst medeltida ursprung och representerar i dag en småskalig
1700-talsherrgård med bibehållen äldre karaktär trots flera ombyggnader och trots att
ekonomibyggnader kontinuerligt ersatts, tillkommit och ändrats. Gårdsmiljön av i dag omfattar såväl
mangårdsbyggnaden som ytterligare privatbostadshus (den före detta Trädgårdsmästarbostaden samt
Klockhuset, som lär vara byggt på en av de äldsta gårdarnas grund) och flera ekonomihus av olika
ursprung och karaktär. I anslutning till gården finns en igenväxande trädgårdsanläggning. Söder om
gårdstomten finns ett öppet område med äppelträd. Denna yta utgör en rest av en tidigare omfattande
fruktodling. Planområdet innehåller även ”Hallunda äng” väster om gårdstomten, de sista resterna av
de tidigare omfattande arealer odlingsmark som hört till Hallunda gård och säteri.
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Nordost om gårdsmiljön ligger Parkstugan, ett torp från 1880-talet och utanför, men angränsande till,
planområdets norra gräns finns två magnifika sommarvillor från 1800-talets mitt och Grindstugan från
1800-talets slut.
Delar av planområdet används flitigt för rekreation och motion. Tre av kommunens mest kända och
använda markerade leder berör området; Mälarpromenaden, Hälsans stig och en av Kulturstigarna. I
nordväst finns en bollplan och i söder en äppelträdslund som är ett uppskattat utflyktsmål.
Hallunda gård har stora kulturhistoriska kvaliteter och en symbolisk betydelse för området, vilket
framhålls bland annat i Översiktsplanen (2014). Gården med tomtmark och byggnader utgör
”kärnområde Hallunda gård” enligt Samrådshandling (2009).
Gården är en integrerad del av ett fornlämningsrikt kulturlandskap med talrika och tydliga lämningar
från brons- och järnålder. Tillsammans vittnar fornlämningar, odlingslandskap och bebyggelse om
områdets användning och månfacetterade betydelse under åtminstone 3000 år. För att framhålla några
fornlämningar måste det mäktiga röset (Botkyrka 70) och de välbevarade gravfälten (Botkyrka 75 och
76) nämnas, liksom det unika boplats-, handels och hantverksområde som är känt under namnet
Hallundaboplatsen (Botkyrka 69). Ovanpå denna delundersökta bronsåldersboplats ligger dessutom
gravar från järnåldern. Själva gårdstomten på Hallunda har utnyttjats sedan bronsålder och framåt
(Ählström 2011 och Andersson 2016). En viktig förklaring till varför området haft en så stor och
långvarig betydelse är goda kommunikationsläget; under förhistorisk tid fanns gott om skyddade
hamnlägen längs de viktiga vattenlederna.

Figur 3. Bilden visar ett utdrag ur den strandlinjekarta som tillhandahålls genom kartgeneratortjänsten vid Sveriges
geologiska undersökning (SGU). Det mörkare blå vattnet visar den ungefärliga vattennivån under bronsåldern, för cirka
3000 år sedan. Mycket goda hamnlägen finns både norr och söder om Hallunda, med lättillgängliga och väl skyddade vikar.
Gårdens läge har markerats med en röd stjärna. © Sveriges geologiska undersökning.

Sammantaget visar planområdet en miljö med stark och obruten platskontinuitet, med talrika bevarade
lämningar från olika tider och skilda verksamheter: boplats, odling, begravning, handel, medeltida by,
säteri, parkliknande trädgård och fruktodlingar. Genom att den visuella kontakten mellan flera av
områdets karakteristiska beståndsdelar ännu är tydlig, är sambanden läsbara och de pedagogiska
värdena höga. Utöver de kända lämningarna och de stående byggnaderna måste redan här potentialen
för förhistoriska och medeltida lämningar under mark framhållas.
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3. Definitioner och avgränsning
En vanligen använd definition av begreppet kulturmiljö, är att det omfattar alla av människan
påverkade fysiska spår i landskapet. Dessa spår berättar om de historiska händelser och processer som
skapat det landskap vi ser i dag. Det kan handla om såväl enskilda objekt som större landskapsavsnitt,
och alltifrån förhistorisk tid till dagens miljöer.
I samhällsplaneringen är kulturmiljön viktig att beakta eftersom vissa kulturhistoriska värden, vanligen
miljöer med till exempel avläsbart tidsdjup eller med ålderdomliga karaktärsdrag, kan bidra till en god
och stimulerande livsmiljö och vara en viktig resurs för rekreation, friluftsliv, turism och
besöksnäring.
Begreppet kulturhistoriskt värde kan sägas handla om all den information som finns lagrad i miljön
runt omkring oss, och på vilket sätt den är en källa till upplevelser och kunskap.
För att man i samhällsplaneringens olika skeden ska kunna ta tillvara och, om möjligt, förstärka de
kulturmiljöegenskaper som bidrar till platsens positiva värden, är det nödvändigt att dessa egenskaper
på ett tydligt sätt identifieras, beskrivs och värderas.
Kulturmiljöutredningen har huvudsakligen genomförts inom planområdet. För att kunna förstå och
beskriva planområdets historiska sammanhang och värdekärnor liksom sårbarheten för påverkan, har
även närområdet ingått i bedömningen.
Det är inte riksintresseområdet [AB16] som helhet som ska bedömas, utan uppdraget är avgränsat till
planområdet.
Bebyggelseinventering med värdering av byggnaderna ingår inte i uppdraget. Botkyrka kommun har
uppdragit åt Stiftelsen Kulturmiljövård att utföra bebyggelseinventeringen, och den redovisas därmed i
ett eget dokument. Vissa av ekonomibyggnaderna kommer sannolikt att flyttas. Såväl arkivarbeten
som fältbesök och bedömningsdiskussioner har i relevanta fall förts i samråd med Stiftelsen
Kulturmiljövård.
Arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar enligt Kulturmiljölagen har inte
ingått som del i kulturmiljöutredningen. De arkeologiska underlagen hanteras av Botkyrka kommun i
dialog med Länsstyrelsen.

4. Förutsättningar
Nedan redovisas de värderingar och skydd som redan finns formulerade för kulturmiljön inom
planområdet. Det är gentemot dessa värden som den planens konsekvenser efterhand måste ställas.
Skydden finns på såväl nationell som regional och kommunal nivå.

4.1 Riksintressen
Planområdet utgör en viktig del av ett nationellt riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Bornsjön)
enligt 3 kap, 6 § Miljöbalken (MB). För riksintresseområden enligt Miljöbalkens tredje kapitel gäller
att:
”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund
av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och
i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.”
Området ingår även i ett generellt riksintresse för kust, turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap, 1 och
2§§ MB. Här gäller att förändringar som exploateringar eller andra ingrepp i miljön inte får ske på ett
sätt som påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden (MB Kap 4, 1§).
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Gemensamt för Miljöbalkens skydd för riksintressanta miljöer är att ingrepp eller exploateringar bara
kan tillåtas i de fall de inte medför påtaglig skada på natur- eller kulturmiljöerna.
Till riksintresseområde Bornsjön [AB16] hör en motivering, dvs. en kortfattad beslutstext, samt en
något mer fördjupad text som beskriver de strukturer i landskapet som tillsammans bildar uttryck för
riksintressets motivering. Beskrivningarna lyder:
Motivering:
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.
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 Herrhamra. 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.
Av värdetexterna ovan framgår att bland huvudmotiveringarna till riksintresseförklaringen är
herrgårdsanläggning, äldre lantlig bebyggelse, kommunikationer på vatten och till land samt
bronsåldersmiljöer avgörande kärnvärden. Hallunda är ett utmärkt exempel på dessa miljöer, här
sammanfaller de dessutom och speglar olika delar av ett enda historiskt sammanhang och närvaro.

Figur 4. Den rödskrafferade markeringen visar hur riksintresseområde AB16, Bornsjön, innesluter större delen av
planområdet. Vid all planering som rör riksintresseområden för kulturmiljövården ska stor hänsyn tas till
kulturmiljövärdena, vilket även gäller planerade förändringar utanför riksintresseområdets gränser.
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4.2 Fornlämningar
Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) skyddar fornlämningar och ett till varje lämning hörande
fornlämningsområde som syftar till att dels skydda lämningen, dels tillåta att den kan upplevas och så
långt möjligt förstås i sitt sammanhang. Det är Länsstyrelsen som avgör fornlämningsområdets storlek
i varje enskilt fall. Sammanställningen på karta och i tabell nedan redovisar de lämningar som finns i
Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister (FMIS). Det har genomförts arkeologiska
utredningar (Ählström 2011; Andersson 2016), men resultaten av dessa har inte lagts in i FMIS ännu.
Dessutom planeras fortsatta arkeologiska insatser för de lämningar vars status är oklar, samt för vissa
lagskyddade fornlämningar i syfte att avgränsa dem. Redovisningen på kartan är alltså inte komplett
och de arkeologiska förutsättningarna är inte helt klarlagda. Tills vidare hänvisas till Ählström 2011
och Andersson 2016 för en komplettering av uppgifterna i FMIS.
Ytterligare ett par relevanta arkeologiska insatser nära planområdet kan nämnas: vid gravfältet 76:1
(Bennett 1975; Wertwein 2016) och av Hallundaboplatsen (Jaanusson 1981 och 1988).
Utöver fornlämningar, som skyddas av Kulturmiljölagen (KML), finns ”övriga kulturhistoriska
lämningar” inom planområdet enligt FMIS. De övriga kulturhistoriska lämningarna är normalt inte
skyddade av KML, men kan omfattas av andra lagars hänsynsparagrafer. Dock kan det ofta handla om
äldre, felaktiga, statusbeteckningar som i och med den nya KML (1/1 2014) i dag är ändrade och ska
klassas som fornlämningar. FMIS är inte uppdaterat att efter den nya lagen trädde i kraft, och en av de
viktigaste förändringarna i den nya lagen är att vissa lämningar (bland annat torpruiner och
odlingslämningar) utgör som lagskyddade fornlämningar om de är etablerade före 1850.
På nästa sida, figur 6, är planområdets registrerade fornlämningar sammanställda.

Figur 5. Det mäktiga röset, Botkyrka 70, i planområdets nordvästra del, ligger väl synligt från väster och söder.
Här finns en informativ skylt, och både en promenadled och en gångväg leder tätt förbi den stora graven. Röset är
det ovan mark tydligaste spåret efter den intensiva närvaro som funnits här under bronsåldern.
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Figur 6. Karta över de fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som för närvarande finns registrerade i
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (www.fmis.raa.se). Se tabell nedan för sammanställning. Observera att
arkeologiska utredningar har genomförts (Ählström 2011; Andersson 2016), men resultaten av dessa har inte lagts in FMIS
ännu. Dessutom planeras arkeologiska förundersökningar. Redovisningen på kartan är alltså inte komplett. Tills vidare
hänvisas till Ählström 2011 och Andersson 2016 för en komplettering av uppgifterna i FMIS.
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Här nedan har berörda samt de närbelägna forn- och kulturlämningar som redovisas på kartan ovan,
figur 6, sammanställts. Begreppet älvkvarnsförekomst i tabellen avser en skålformig typ av
hällristning. Denna hällristningstyp kan indikera bronsåldersnärvaro, men förekommer även under
yngre perioder.
Id i FMIS
Botkyrka 69:1

Typ
Gravar/boplats

Botkyrka 70:1,2,4
Botkyrka 71:1

Röse, stensättning,
skärvstenshög
Väderkvarnsgrund

Botkyrka 72:1

Parktempel, grund

Botkyrka 73:1-3

Byggnader samt uppgift
om gravfält
Gravfält och
älvkvarnsförekomst
Gravfält
Gravfält
Stensättningsliknande
lämning

Botkyrka 74:1-2
Botkyrka 75:1
Botkyrka 76:1
Botkyrka 259:1

Botkyrka 439:1
Botkyrka 565

Älvkvarnsförekomst
Båtvrak, sentida

Botkyrka 643
Objekt 5 (Ählström
2011)

Älvkvarnsförekomst
Hallunda gamla bytomt

Status
Fornlämning.
Delundersökt.
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Bevakningsobjekt
(dvs
fornlämningsstatusen
är inte klarlagd)
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Fornlämning
Bevakningsobjekt

Figur 7. Här syns mötet mellan de två promenadvägar som leder förbi röset, som syns till höger i bild. Längs
leden till löper en av de kraftiga stenmurar som är karakteristiska för den äldre odlingsmiljön nära Hallunda gård.
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Figur 8. Det stora (minst 160 gravar) och upplevelserika gravfältet (Botkyrka 75:1) från järnåldern sträcker sig in i
planområdets östra del och in i den före detta trädgården till säteriet. De tydliga gravarna är stensättningar av
flera olika varianter. De är lätta att se och förstå, dock svårfångade på bild i det svaga vinterljuset.

Figur 9. Högst upp på en bergklack i planområdets nordöstra del finns en kraftig väderkvarnsgrund kvar (Botkyrka
71:1). Den första kvarnen byggdes upp här kring 1830. Nästa kvarn restes under 1930-talet, efter att dåvarande
ägaren till Hallunda gård, Per Wåhlin, fått den som 50-årspresent. Den kvarnen syns på figur 16.
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Figur 10. Här, nedanför mangårdsbyggnaden och med god utblick över den tidigare odlade marken västerut, låg
ett Parktempel. Den gulmålade träbyggnad som nämns i FMIS (Botkyrka 72:1) och syns på flera kartor är nu
borta, men en tydlig grund finns kvar. Templet stod kvar åtminstone 1967, se fotot på figur 16.

4.3 Regional utvecklingsplan
På den regionala nivån finns sedan 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (rufs
2010), som redovisar regionens gemensamma vilja under de kommande åren fram till 2030, och med
utblickar ända mot 2050. Det för den kulturmiljöutredningen mest relevanta målet är En region med
god livsmiljö år 2030, där begreppet god livsmiljö formuleras: Stockholmarna ska ha ren luft och rent
vatten och en trygg och vacker miljö. Bland de strategier (strategi 3 och 4) och åtaganden som ska
leda till målet bör här nämnas att kulturmiljö-, rekreations- och naturvärden behöver säkras och
utvecklas, att gröna kilar bevaras och att en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden
skapas.

4.4 Översiktsplan
I Översiktsplanen för Botkyrka (antagen av kommunfullmäktige 2014) lyfts kommunens områden
med natur, sjöar och kulturmiljöer fram, och tillskrivs betydande värden. Dessutom framhålls att det
finns en potential att utveckla och använda dessa miljöer. Här lyfts Hallunda fram som
förändringsområde nummer 2 ”Bostäder vid Hallunda gård”. Särskilt nämns att tillgängligheten till
natur- och kulturmiljöer behöver ökas, genom bland annat märkta leder och bra informationsskyltar.
Bostadsnära storstadsnatur har viktiga sociala uppgifter att fylla: lek, odling, sport, bad, promenader
och picknick nämns som exempel. I områden nära stadsbygden beskrivs det vidare som särskilt viktigt
att behålla de gröna sambanden, främst för deras sociala och estetiska värden.

4.5 Kulturminnesvårdsprogram
Planområdet utgör en kulturmiljö att bevara enligt Botkyrka kommuns Kulturminnesvårdsprogram
(Del I och II, Mörkfors & Ullén 1988), och ingår i sin helhet i ”Närmiljö 2, Hallunda”. Motiveringen
lyfter särskilt fram två aspekter, dels lämningarna av den unika Hallundaboplatsen och de
välbevarade och tydliga gravarna och gravfälten, dels Hallunda gård med sina mycket välbevarade
byggnader från olika tidsepoker samt en välskött park. Miljön omges av modern bebyggelse, men i
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motiveringen framhålls att man ännu upplever en samlad bild av en typisk mellansvensk sätesgård från
1800-talets början. Närheten till den moderna bebyggelsen ger också, vid sidan av den vetenskapliga
aspekten, området ett högt pedagogiskt värde. Platsen beskrivs även som en värdefull rekreations- och
naturmiljö.

4.6 Kulturmiljöprogram
Syftet med ett kulturmiljöprogram är enligt Botkyrka kommun (www.botkyrka.se) att:
• Lyfta fram ett antal miljöer som speglar kommunens utveckling från forntid och fram till idag,
• Tydliggöra kulturhistoriska karaktärsdrag och ange riktlinjer för framtida plan- och
bygglovshantering.
• Skapa ett aktuellt underlag för den kommunala översiktsplaneringen.
I kulturmiljöprogrammet över Botkyrka (antaget 2014-05-22) poängteras särskilt att Hallunda
representerar en småskalig 1700-talsherrgård med bibehållen äldre karaktär. Gården ligger i ett
fornlämningsrikt kulturlandskap med lämningar från brons- och järnålder. Tillsammans vittnar
fornlämningar, kulturlandskap och bebyggelse om områdets strategiska läge och betydelse under
perioden 1000 f Kr t.o.m. 1800-tal.
För att behålla dessa värden har följande riktlinjer formulerats i programmet:
• Bronsålderslämningar och järnåldersgravfält skyddas från närgången bebyggelse eller andra
ingrepp i miljön
•

Kulturlandskapets indelning mellan in- och utägor som markeras med stenmurar bevaras

•

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

Kulturmiljöprogrammet avslutar med att slå fast att ”Kulturlandskapet kring gården är viktig för
möjligheten att avläsa och uppleva områdets historiska dimensioner”. Här är det sannolikt det
återstående och ännu öppna odlingslandskapet med sin ålderdomligt agrara prägel, inklusive Hallunda
säteris gårdsmiljö, och de skogbevuxna impediment och höjder där de förhistoriska lämningarna ännu
finns kvar, som avses.
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5. Kulturmiljöutredning
Utredningen ska översiktligt beskriva områdets historik genom att analysera och tolka historiska kartor
och studera skriftliga källor och litteratur, för att kunna förklara bakgrunden till de kulturhistoriska
värden som definieras i riksintressebeskrivningen och som ytterligare preciseras i kommunala planer
och program.
Huvudsyftet är, som beskrivits tidigare, att identifiera de viktigaste värdekärnorna och de känsligaste
konfliktpunkterna, och att lyfta värden och samband som inte får skadas eller brytas med tanke på
Miljöbalkens krav.
Nedan följer ett par bilder som visar Hallunda gårdsmiljö i dag. Härefter beskrivs översiktligt
planområdets historik. Sedan vidtar den kulturhistoriska bedömningen, där de identifierade
arkeologiska och kulturhistoriska värdekärnorna beskrivs. Här beskrivs även de komponenter som
bildar värdekärnorna, och för varje värdekärna följer rekommendationer för bevarande och utveckling.

Figur 11. Hallunda gård med flygelbyggnader, från söder. Mangårdsbyggnaden är från 1700-talet, men grunden påbörjades
redan i slutet av 1600-talet enligt äldre handlingar. Exteriört är huset ändrat vid flera tillfällen, men har hela tiden behållit
en tydlig herrgårdskaraktär.
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Figur 12. Stallet, en av de största ekonomibyggnaderna till gården.

Figur 13. Trädgårdsmästarbostaden till vänster i bild. Byggnaden är i dag privatbostad. Huset ligger strax nordväst om den
tidigare stora trädgård och fruktodling som brett ut sig öster och söder om Hallunda gård.
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Figur 14. Klockhuset, i dag privatbostad, ligger strax öster om mangårdsbyggnaden. Huset lär vara uppfört på en av de allra
äldsta grunderna, efter den östra av de två gårdar som Hallunda by bestod av enligt 1600-talskartorna (Mörkfors & Ullén
1988, s 59).

Figur 15. Den stora stenmursomgärdade trädgården innehåller i dag huvudsakligen äppelträd. Tidigare har här funnits en
kvartersindelad trädgård med rosor, bärbuskar, fruktträd av olika slag samt nyttovästodling. Trädgården inrättades under
säteriperioden som en engelsk park, med strikt geometrisk struktur och med promenadgångar. I anslutning till trädgården
fanns en fruktodling, som under 1800- och början av 1900-talet var omfattande. Ännu 1967 var trädgården i fullt bruk,
jämför omslagsfotografiet. På den trädbevuxna holmen strax till vänster om bildens centrum, är den västligaste utlöparen av
ett stort gravfält från järnåldern (Botkyrka 75:1).
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Väderkvarn

Parktempel

Figur 16. Flygfotot är taget år 1967, och sammanfattar mycket av det som sagts ovan. Gården med sina byggnader och
branddamm, men även delar av den välskötta trädgården till höger i bild, det gulmålade parktemplet och den rödmålade
väderkvarnen på den höga bergklacken mot Mälaren. CC: Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet. Fotograf: okänd.

5.1 Historik
Det utmärkta läget invid goda vattenleder och hamnlägen visar, tillsammans med den varierade
topografin och den bördiga marken, att planområdet varit attraktivt sedan förhistorisk tid och framåt.
De hittills undersökta fornlämningarna i närområdet berättar dessutom om att Hallunda haft en central
funktion redan under yngre bronsåldern (Rahmqvist & Janzon 2002 s 32).
Ännu i dag finns välbevarade spår efter de förhistoriska hallundainvånarna. Huvudsakligen är det
gravarna man ännu kan se tydligt. Det storslagna bronsåldersröset (Botkyrka 70:1) i planområdets
norra del och det stora och välbevarade gravfältet från järnåldern (Botkyrka 75:1), i områdets östra del,
utmärker sig särskilt, liksom järnåldersgravfältet Botkyrka 76:1 som tangerar planområdets södra kant.
Under markytan finns bevarade och minst lika intressanta och vetenskapligt värdefulla spår efter andra
delar av den förhistoriska tillvaron. Den faktiskt unika bronsåldersbosättningen något väster om
planområdet är delvis undersökt, och har visat sig innehålla både en innehållsrik boplats och
lämningar efter handel och hantverk, huvudsakligen bronsgjutning. Dessa lämningar är överlagrade av
gravar från järnåldern (Jaanusson 1971, 1981).
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Figur 17. Fotografiet är taget år 1969, under pågående arkeologisk undersökning av Hallundaboplatsen. Här har ett antal
villor redan byggts. Boplatsen med sina handels- och bronsgjutningslämningar, samt överlagrande gravar, delundersöktes
inför småhusbebyggelse. Jämför gärna omslagsfotografiet som är taget ett par år tidigare. CC: Kulturmiljöbild,
Riksantikvarieämbetet. Fotograf: okänd.

Figur 18. Hallundaboplatsen (Botkyrka 69:1) med gravar, boplats-, handels- och bronsgjuterilämningar ligger på en höjd
mellan Hallunda gård och Mälaren. När man befinner sig på platsen, vilket är fallet på bilden ovan, framgår att området
vetter mot Hallunda gård (som skymtar på höjden centralt i bilden) snarare än mot Mälaren. De två, möjligen samtida,
bronsåldersboplatserna hade god visuell kontakt med varandra. Kanske representerar de olika delar eller verksamheter i vad
som egentligen var samma boplats? Trots Hallundaboplatsens speciella och mångfacetterade karaktär, är det den andra
boplatsen (nu Hallunda gård) som kontinuerligt fortsatte att bebos och användas ända fram till i dag.
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I de bevarade skriftliga källorna nämns Hallunda från 1442 (SOFI; Rahmqvist & Janzon, 2002). Cirka
200 år senare, när bebyggelsen för första gången möter oss i kartmaterialet, var Hallunda en by med
två hemman (1636, Riksarkivet, akt C7:72). Det ena var ett frälse- och det andra ett kronohemman,
vilket betyder att kronan ägde det ena hemmanet och en adelsman det andra, och de beboddes och
brukades av arrendatorer. Termen hemman handlar om den skattlagda enheten. Ett hemman utgjordes
oftast av ett gårdsbruk, men det var inte ovanligt att ett hemman innehöll fler än en gård.

Figur 19. År 1636 upprättades den äldsta kartan över Hallunda, som då var en by bestående av ett frälse- och ett
kronohemman. Hussymbolerna, som inte visar hemmanets enskilda byggnader, är markerade med 1 på kartan. Nummer 2
och 3 avser den odlade åkern (tvåsäde). Nummer 4, två områden, är byns ängsmark och siffran 5 är en ”ödeåker”, dvs. inte
använd vid karteringstillfället. I texten till kartan har lantmätaren även noterat att det område som betecknas med siffran 6
är en utjord som ägs av Elvesta (Älvesta) säteri, som då var ”Wälborne Cammer Rådz Cunrat Falkenbärgz Sätegårdh”.
Elvesta ligger vid kanten av Tullingesjön, sydöst om Hallunda. © Riksarkivet. Akt C7:37.

Hallunda av i dag har bevarat mycket av den ståndsmässiga prägel som speglar tiden som säteri. Men
detta ligger lite längre fram i tiden. När den första kartläggningen skedde, 1636, var alltså Hallunda

Hallunda PM 2017:1 20

ingen sätesgård, dvs. en ståndsmässigt bebyggd gård som beboddes av en frälseperson som beviljats
skattefrihet, en utan var en by med två hemman och med förhållandevis stora arealer åkermark.
Säteriet Hallunda uppkom genom sammanläggning av byns båda hemman samt hemmanet
Skarpbrunna (Castegren 1948, s 260 ff). Det ena av Hallundas hemman, kronohemmanet, var öde då
det tilldelades assessorn och lagmannen Erik Lagerqvist 1645. Lagerqvist bebyggde hemmanet och
hade för avsikt att det skulle bli hans sätesgård. Vid Karl XI:s reduktion underkändes dock säteriet år
1683 bland annat på grund av att byggnaden var undermålig (a.a. samt Botkyrkabygd 1983, s 29).
Dock fick Lagerqvist och hans hustru bo kvar under sin livstid, men hemmanet drogs sedan in till
kronan 1692. Enligt ett protokoll i häradets dombok var gården på 1680-talet bebyggd med två gamla
stugor och ett nytt, påbörjat, större hus. Uthusen var två logar, fähus, stall och fårhus. En åbo, Nils
Olsson, bodde i en av stugorna, och var sannolikt hälftenbrukare av marken (Castegren 1948, s 260 f).
Här framgår därmed tydligt att kronohemmanet vid denna tid bestod av två gårdar.
Det andra av Hallundas två hemman hade 1631 upplåtits åt handlanden Erik Larsson, adlad Linde,
som brukade Hallunda under sitt gods Malmvik på Lovön. Efter en serie arv och försäljningar drogs
hemmanet tillbaka till kronan år 1703 (Castegren, s 262). Under 1700-talets första år köpte sedan
borgmästare Aulaevill båda hemmanen i Hallunda. Den västra gårdens boningshus revs ungefär i
mitten av 1700-talet. Den östra gården fick stå kvar, och är idag stommen till Klockhuset (Mörkfors &
Ullén, 1988, s 59). Vid Aulaevills död 1728 ärvdes hemmanen av dottern Sara, gift med kanslisten,
sedemera presidenten i bergskollegium, Carl Arnell (Castegren 1948, s 263; Selling 1977 s 96f).
Arnell verkar själv ha varit bosatt på Hallunda vid mitten av 1700-talet, och var den som färdigställde
den vackra mangårdsbyggnaden (a.a. s 264).

Figur 20. Hallunda gård.

I boken Botkyrkabygd (1983, s 158 f) fogas 1700-talets Hallunda in i rikspolitiken, genom den
tradition som hävdar att mordet på Gustav III planerades vid en julfest på Hallunda gård 1791. Den
dömde och landsförvisade löjtnanten Carl Fredrik Ehrenswärds far ägde tidigare Hallunda. Vid detta
tillfälle lär man ha kastat tärning om vem som skulle ta på sig dådet och Anckarström förlorade, med
känt resultat.
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Figur 21. Ovan syns ett utsnitt ur 1699 års karta över Hallunda, kompletterad med planområdet. Kartan är svår att direkt
anpassa till planområdets gränser, och läget för bebyggelsen gentemot planområdets gränser är därmed ungefärligt.
©Lantmäteriet. LSA Akt A9-9:1.

Kartan ovan visar Hallundas två hemman, men dessutom syns en stor och ståndsmässig
byggnadssymbol. Av texten till kartan framgår att rådman Axel Aulaevill förfogar över hemman A,
det högra, och det vänstra är ett frälsehemman, B. Den stora byggnadssymbolen har inte numrerats,
och är därför svår att tolka utifrån kartan. Enligt ett protokoll i häradets dombok på 1680-talet framgår
dock att uppförandet ett nytt och stort hus har inletts, så symbolen på 1699 års karta markerar snarare
den tänkta visionen av den påbörjade nya byggnaden än ett existerande hus. Framåt mitten av 1700talet verkar, enligt källor redovisade i texten ovan, den nya mangårdsbyggnaden vara färdig och tagen
i bruk som bostad.
Enligt sedvanligt mönster för herrgårdsmiljöer under den senare delen av 1700-talet anlades en
engelsk park med ett litet lusthus (Mörkfors & Ullén, 1988 s 59). Det skapades också en strikt
geometriskt indelad engelsk trädgård. Kartorna från det tidiga 1800-talet, då Carl Axel Wachtmeister
ägde gården, är inte tillräckligt detaljerade för att visa den rumsliga indelningen av parken och
trädgården. Trädgårdsområdets gränser syns dock, och texten berättar en hel del om innehållet. I 1802
års karta, se figur 22, syns samtliga gårdens byggnader och i texten står `Trädgården varuti är, utom
den öppna jorden för nödige jordväxter, mycket äkta och oäkta fruktträd, jämte bär och rosbuskar,
samt på östra sidan mycken lövskog varuti efter Engelska gångar äro angenäma promenader med täcka
lövsalar på sidorna` (LSA A9-9:2). Textakten till 1804 års arealavmätning (LMA 01-bot-41)
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beskriver trädgården på följande sätt: ´Trädgården, varuti icke allenast är ganska många äkta fruktträd,
bärbuskar och vilda träd, utan även öppen jord för nödiga rotväxter, samt å östra sidan angenäma
promenader efter Engelska gångar, med små täcka kabinetter emellan´.

Mangårdsbyggnaden

Område C=
Trädgården

Figur 22. Utdraget från 1802 års karta visar Hallunda gård med samtliga byggnader och
med trädgården (markerad med C). ©Lantmäteriet. Akt LSA A9-9:2.

En karta som tydligt visar den kvartersindelade trädgården är den Häradsekonomiska kartan från 1900talets första år. Kartan meddelar inte vad som odlades, men av utsnittet nedan syns att trädgården var
av engelsk typ och den nu var större än vad 1802 och 1804 års kartor visar. Hallundas stora och
kvartersindelade trädgård är av en helt annan skala än hos de närbelägna gårdarna, se figur 23 nedan.

Figur 23. Utsnitt ur den Häradsekonomiska kartan 1901-1906. Den stora trädgården är markerad med grönt, och den strikta
geometriska indelningen framgår tydligt. I kartbilden anas även kvarnen som en liten kryssymbol mellan Hallunda och Nedre
Hallunda, här förstärkt med en blå pil. ©Lantmäteriet. Rikets Allmänna kartverk. Blad J112-75-23.
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På den högsta bergklacken norr om gården sattes en väderkvarn upp på 1830-talet, men den såldes och
flyttades på 1880-talet. Den väderkvarn som sedan restes på samma plats på 1930-talet var en gåva till
dåvarande ägaren Per Wåhlin på hans 50-årsdag (Castegren, s 267, Mörkfors & Ullén 1988, s 59). Se
figurerna 9, 16 och 23. Ännu på 1951 års karta står ”Väderkvarn” noterat. I dag är även den kvarnen
nedmonterad, men den kraftiga stengrunden är kvar.
På den ekonomiska kartan 1951 syns gårdens samtliga byggnader liksom väderkvarnen, parktemplet
och trädgården. En omfattande restaurering och förändring av gården, parken och trädgården skedde
på 1930-talet. En stor fruktodling söder om Hallunda gård har tillkommit, den syns på kartan nedan
som en prickad gul yta. I dag återstår ett fragment av denna, det är de äppelträd som står kvar utanför
dagens stängsel som kringgärdar gården. Under en period bedrevs handelsträdgård, se omslagets
fotografi från år 1967.

Figur 24. Detalj ur den Ekonomiska kartan 1951, blad Vårby. Ännu finns ingen villabebyggelse på Hallundas
åkermark, och gårdens trädgårds- och fruktodlingar (de prickade gula ytorna) är ännu större än på tidigare kartor.
©Lantmäteriet. Rikets Allmänna kartverk. Blad 10I4d Vårby.

Figur 25. Bilden visar dagens återstående rest av den stora fruktodling och trädgård de
historiska kartorna visar. Området, i planområdets sydöstra kant, med äppelträd är ett populärt utflyktsmål.
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5.2 Kulturhistorisk bedömning och rekommendationer
Den sammantagna bedömningen är att det finns förutsättningar att skapa bebyggelse som kan tillåtas,
dvs. utan att riksintresset utsätts för påtaglig skada. Detta kräver dock att hänsyn till de nedan
beskrivna värdekärnorna och rekommendationerna tas i den fortsatta planeringen, och konkretiseras
ytterligare i kommande, fördjupad, kulturmiljöutredning med konsekvensanalys.
På nationell nivå skyddas fornlämningarna genom Kulturmiljölagen (KML) medan Miljöbalken (MB)
reglerar skyddet för landets riksintresseområden. Planområdet ingår i ett riksintresseområde för
kulturmiljövården, där relevanta kärnvärden utgörs av herrgårdsanläggningen och bronsåldersmiljön.
Inom planområdet sammanfaller dessutom värdena, och speglar olika delar av ett enda kontinuerligt
historiskt sammanhang och närvaro.
För att en förändring ska tillåtas inom ett riksintresseområde gäller att kulturmiljön inte får utsättas
för påtaglig skada” (Riksantikvarieämbetet 2014), dvs. gränsen för den lägsta godtagbara nivån för
projektets eller planens tillåtlighet måste definieras. Begreppet påtaglig skada förtydligas i
Naturvårdsverkets Allmänna råd med att ”Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en
åtgärd kan mer än obetydligt skada något eller några av de natur-, kultur- eller friluftsvärden som utgör
grunden för riksintresset” (NFS 2005:17).
På regional nivå måste planområdet kopplas till den regionala utvecklingsplanen, och främst till målet
en vacker miljö. De relevanta strategier och åtaganden som ska leda till målet är i detta sammanhang
att kulturmiljö- och rekreationsvärden behöver säkras och utvecklas, och att en attraktiv stadsmiljö
med torg, parker och grönområden skapas.
På lokal nivå finns de mål som formulerats för planområdet på kommunal nivå, dvs. i den antagna
Översiktsplanen, Kulturminnesvårdsprogrammet och det antagna Kulturmiljöprogrammet.
Övergripande finns i de nämnda dokumenten en hög ambition att värna, utveckla och använda miljöer
med höga kulturhistoriska värden. Den vetenskapliga aspekten, kopplad främst till fornlämningarnas
kunskapsvärde, lyfts fram, men lika högt värdesätts det höga pedagogiska värdet av Hallundas
kulturmiljö och att området är viktigt för rekreation. Natur- och kulturmiljöers estetiska värden
framhålls men även de sociala uppgifter som bostadsnära storstadsnatur har att fylla, till exempel lek,
odling, sport, promenader och picknick. Det finns en önskan att öka tillgängligheten till natur- och
kulturområden, med märkta leder och informationsskyltar.
Till dessa aspekter, mål och värden måste tilläggas, att alldeles oavsett lagskydd och formulerade mål
finns höga värden. De kulturhistoriska och arkeologiska lämningarna: stenmurar, fornlämningar och
den historiska bebyggelsen, tillför planområdet kvaliteter utan krav på att betraktaren har förförståelse
eller kunskap om lämningarnas ålder, betydelse, eventuella samband eller om den vetenskapliga
potentialen. Lämningarna bidrar med identitetsskapande och estetiska värden och berikar ”på egen
hand” området genom att ge ett tydligt tidsdjup och en känsla av historisk kontinuitet genom att visa
att här har människor levt, bott och arbetat långt före oss.
5.2.1 Värdekärnor

Planområdet är en del i en sammanhängande kulturmiljö vars ännu i dag läsbara spår vittnar om ett
intensivt utnyttjande från bronsålder och fram till historisk tid, dvs. de senaste 3000 åren. De
topografiska förutsättningarna liksom de kontextuella sambanden låter emellertid planområdet delas
upp i tre värdekärnor. Dessa beskrivs nedan, tillsammans rekommendationer för fortsatt planering,
samt exempel på kärnområdenas utvecklingspotential.
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Värdekärna 1. Agrar högreståndsmiljö

Beskrivning.

Hallunda gård, som med sitt dominerande terrängläge, ståndsmässiga och kulturhistoriskt värdefulla
byggnader, kraftiga stenmurar och parkliknande trädgård utgör ett utomordentligt gott exempel på en
småskalig 1700-talsherrgård med bibehållen äldre karaktär.
Gården har ett dominerande läge i planområdet och skiljer sig markant från omgivande bebyggelse.
Det höga terrängläget och de stora byggnaderna bidrar till att gården finns i blickfånget, mest slående
från söder och väster. Tåligheten för förändringar är kopplad till att gårdsmiljöns karaktär och skala
bibehålls, och att de återstående sambanden mellan komponenterna inte fragmentiseras ytterligare.
Den samlade miljön bygger på flera betydelsebärande komponenter, som tillsammans bildar
värdekärnan. Utbredningen redovisas i figur 26 nedan.
Komponenter
Mangårdsbyggnaden, trädgårdsmästarbostaden, Klockhuset samt ekonomibyggnaderna.
Den stenmursomgärdade trädgården med orangeri och fruktträd.
De kraftiga stenmurar som dels följer tomtgräns, dels löper längs vägar och ibland markerar
gränsen mellan den historiska inägo- och utmarken.
Det visuella och upplevda funktionella sambandet mellan gårdstomten och den historiska
odlingsmarken.

Figur 26. Bilden markerar den röda skrafferingen den ungefärliga utbredningen av den värdekärna som avser Hallunda
gårds agrara högreståndsmiljö. För att miljön ska kunna upplevas och för att det ska finnas möjlighet att förstå den i sitt
sammanhang, är det viktigt att den agrara kopplingen fortsatt kan uppfattas. Den sista återstoden av de tidigare
odlingsmarkerna är en remsa ängsmark söder och väster om gården. Pilarna markerar de håll från vilka gårdsmiljön är
visuellt tydlig i dag, och den yttre snedskrafferingen visar de känsligaste hänsynsområdena.
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Rekommendationer.
Utifrån värdekärnans komponenter behövs, för att miljön som helhet fortsatt ska kunna upplevas och
förstås, fortsatt öppna ytor i det känsliga partiet söder – väster om Hallunda gård,. ”Hallunda äng” är
de sista öppna partier som återstår av jordbruksanknytningen och är av flera skäl, som beskrivits ovan,
viktiga att bevara. Ängen, samt de karakteristiska stenmurarna, tydliggör den agrara kopplingen och
tillför hela miljön en historisk förankring.
På kartan figur 26 illustreras de riktningar från vilka Hallunda gård ännu upplevs som dominerande
och tydlig i sitt agrara sammanhang. I den fortsatta planeringen är öppna ytor här en förutsättning för
att värdekärnan ska kunna upplevas även i framtiden. Hänsynen innebär även att eventuell bebyggelse
anpassas till lämplig skala. En genomtänkt planering av gatunätet bidrar också till att gårdsmiljön
fortsatt hamnar i blickfånget för boende och besökande. Jämför fotografiet på figur 27.
Utvecklingspotential.
Ytor för rekreation, sport och lek kan förläggas till öppna ytor sydväst-väst-nordväst om Hallunda
gård så att upplevelsen av, och skalan för, gårdsmiljön med trädgård och fruktodling behålls och
förstärks. Den tidigare engelska trädgårdens karakteristiska kvartersindelning kan återskapas, och de
olika kvarteren skulle kunna upplåtas till odling. Val av namn till nya gator och kvarter är ett annat sätt
att låta historiska komponenter leva vidare.

Figur 27. Från väster, i den låga bebyggelse som gränsar till planområdet, är tack vare gatunätets utformning Hallunda
gårdsmiljö ännu ett dominerande och tydligt inslag i miljön.
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Figur 28. Bilden visar Hallunda gård från planområdets västra kant, dvs. något närmare gården än på figur 27 ovan. Vid
eventuell bebyggelse på den före detta åkermarken, kommer gården att vara skymd från detta håll, annat än genom väl
planerade gator. Det är av betydelse att öppna ytor åt väster och söder om gården får finnas kvar.

Figur 29. Trädgården, från öster. Jämför även figur 15, 23 och 24. Av den ståndsmässiga engelska parkliknande trädgård
som uppfördes under säteriets tid och var i bruk till tämligen nyligen, se omslagsfoto, återstår i dag fruktträd och en
gräsbeväxt yta. Här finns en stor potential och en variation av möjligheter för att återskapa/förstärka trädgårdens tidigare
karaktär.
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Figur 30. I planområdets södra del, utanför stängslet, finns en rest av den tidigare omfattande fruktodlingen kvar. Se
omslagsfotot och figur 23 och 24. Fruktodlingen och trädgården tillför tillsammans sociala värden och bidrar till miljöns
karaktär.

Värdekärna 2. Komplex fornlämningsmiljö

Beskrivning.
I dag är gravarna och gravfälten från brons- och järnålder de tydligaste spåren efter de förhistoriska
hallundainvånarna. Två välbevarade gravfält från järnåldern och ett röse från bronsåldern är de
visuellt, pedagogiskt och upplevelsemässigt tydligaste förhistoriska lämningarna. Till bronsålderns
viktigaste avtryck i området hör dessutom Hallundaboplatsen, belägen strax utanför planområdet åt
väster. Här finns lämningar efter handel, bronsgjuteri och bosättning liksom gravar. Dagens Hallunda
gård vilar även den på bronsålderns lämningar (Andersson 2016). Med tanke på det stora gravfält som
sträcker sig ända in i trädgården finns sannolikt även järnålderns gårdar i omedelbar närhet (jfr Selling
1977 s 96). Kanske var de båda platserna (Hallundaboplatsen och nuvarande Hallunda gårdstomt)
delar av samma förhistoriska bosättning, men med olika funktioner? Av någon anledning var det den
förhistoriska boplatsen vid nuvarande Hallunda gård som kom att fortsätta användas kontinuerligt
fram till i dag, medan Hallundaboplatsen med sin omfattande hantverks- och handelsverksamhet miste
sin funktion betydligt tidigare.
Fornlämningar är betydligt subtilare än säterimiljön ovan. Proportionerna och skalan gör att de är
känsliga för förändringar som stör den visuella och rumsliga upplevelsen. Fornlämningsmiljön är
flerkärnig och innehåller flera komponenter som tillsammans bildar fornlämningsmiljön, se figur 31.
Komponenter
Bronsåldersröset.
Gravfältet som sträcker sig in i trädgården.
Hallundas äldre bytomt med fornlämningar. Gården vilar på lämningar från brons- och
järnåldern.
Sambandet mellan Hallundaboplatsen och Hallunda gård.
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Figur 31. Bilden markerar den flerdelade värdekärna som bildar Hallunda gårds komplexa fornlämningsmiljö.
Kärnområdena är illustrerade med röd skraffering, medan övriga markeringar avser de fornlämningar och kulturlämningar
som finns registrerade i fornminnesregistret (jämför figur 6). Till varje lagskyddad fornlämning hör ett fornlämningsområde,
som syftar både till att skydda lämningen och till att låta den så långt möjligt upplevas i sitt sammanhang. Storleken på dessa
fornlämningsområden bestäms av Länsstyrelsen. För att fornlämningsmiljöerna även i framtiden ska kunna upplevas och
vara läsbara i sitt sammanhang, krävs fria ytor kring dem. Det finns i dag ett visuellt samband mellan Hallundaboplatsen
och Hallunda gård. På kartan illustreras sambandet med pilar. De båda platserna har en gemensam förhistoria, som
indikerar att de under bronsåldern haft olika funktioner (boplats och hantverk). Sambandet kan förstärkas genom ytterligare
skyltning vid de befintliga lederna.

Rekommendationer.

Komponenterna Hallunda gård med fornlämningar, bronsåldersröset, Hallundaboplatsen och det
omfattande järnåldersgravfältet utgör storslagna exempel på närvaro under förhistorisk och historisk
tid och utgör dominerande element i planområdet. För att besökare och boende även i framtiden ska
kunna uppleva fornlämningarna måste stor hänsyn tas till sårbarheten för visuell påverkan. Detta kan
tillgodoses genom att undvika att tillföra konkurrerande element i lämningarnas närområde, samt att
behålla det visuella sambandet mellan Hallundaboplatsen och Hallunda gård. Hur stort skyddsområde
de olika kärnområdena behöver, får diskuteras i kommande planering och i samråd med Länsstyrelsen.
I det avvägandet ingår även det arkeologiska skyddsavstånd som omfattar de lagskyddade lämningar
som bedöms finnas under mark i de synliga lämningarnas närhet (omarkerade gravar, boplats-,
odlings- och hantverkslämningar).
Utvecklingspotential: Vid fortsatt planering bör gårdsmiljön och de upplevelserika fornlämningarna
ges ett tillräckligt hänsynsområde så att de fortsatt kan upplevas i och så långt möjligt förstås i sitt
hostoriska sammanhang. Fornlämningsområden fastställs genom kontakt med Länsstyrelsen.
Planområdet tangerar flera välbesökta promenadvägar som försetts med informationsskyltar. Här kan
en bra åtgärd vara att komplettera med mer information plus tips på hur man kan fundera på
sambanden mellan planområdets kärnvärden och vad de berättar om vår förhistoriska tillvaro,
ekonomiska och sociala förhållanden, näringsfång och landskapsutnyttjande.
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Figur 32. Röset är nu mitt i blickfånget, betraktat söderifrån. Vid eventuell bebyggelse nära röset förvandlas proportionerna,
och röset ”krymper” i sin miljö. Fornlämningen kan då inte heller upplevas annat än på mycket nära håll, och tappar sitt
sammanhang i landskapet. Ett hänsynsavstånd är alltså viktigt att ta ställning till i fortsatt planering.

Värdekärna 3. Kommunikation till land och på vatten
Beskrivning
Riksintressebeskrivningen lyfter fram de historiska kommunikationslederna som viktiga element i
riksintresseområdet. Det goda läget invid förhistoriska vattenleder är, som nämnts tidigare, själva
grunden för de tidiga hallundabornas etablering här. I dag handlar det om att behålla kopplingen
mellan vattnet och den väg som noteras på kartor från 1699 och framåt. 1699 års karta visar ingen
brygga eller hamn där vägen ansluter till Mälarviken, men givetvis fanns en sådan. På 1802 års karta
har vägen till säteriet en anslutning till ”Vägen till Stockholm”. Denna karta visar även en brygga samt
ett båthus eller liknande. Den Häradsekonomiska kartan 1901-1906 visar att vägen förlängts längs
stranden åt norr, och här finns ett annat läge, som motsvarar Ångbåtsbryggan, markerat som brygga
men den äldre och mindre bryggan finns ännu kvar. Vägen och bryggan visar del av Hallunda gårds
ekonomi (fiske, torp) och transportvägar. I denna miljö, se figur 33, har även de tidstypiska
sekelskiftessommarvillorna inkluderats, trots att de ligger utanför planområdet. De är uppförda här på
grund av läget vid vattnet, och möjligheterna till rekreation och båtliv.
Komponenter
Den äldre vägen från infarten till Hallunda gård och norrut.
Sommarvillorna och torpet Parkstugan.
Anslutningen till stranden, till det historiska båtläget.
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Figur 33. Den värdekärna som innehåller väg- och vattenlederna med koppling till Hallunda gård utgörs av den äldre väg
som förbinder gården med Mälaren, och den brygga och båthus som tidigare legat i det innersta av viken. Värdekärnan
illustreras med röd skraffering. Kopplingen till vattnet har alltid varit en viktig del av Hallunda gårds försörjning och
kommunikation. För att man även i framtiden ska kunna uppleva Riksintresseområdes utvalda teman behöver fortsatt
planering lämna utrymme till den äldre vägen med kopplingen till vattnet, torpmiljöerna samt de villor som visar 1800-talets
sommarnöjen. Båda typerna av bebyggelsemiljöer tillför estetiska värden och ett historiskt djup till området, och visar
dessutom helt olika aspekter av tidens sociala och ekonomiska verklighet. Ingen bebyggelse bör ske väster om vägen, och de
känsligaste partierna är i den nu öppna markens norra och södra del, dvs. vid infarten till Hallunda gård söder om
Parkstugan, och i norr nära grindstugan (mörkt snedskrafferade ytor).

Rekommendationer
Värdekärnans komponenter; den äldre väg som löper från infarten till Hallunda gård, förbi Parkstugan
och de två tidstypiska sommarvillorna norr om planområdet, och fram till den äldre bryggan och så
småningom även till Ångbåtsbryggan, svarar mot temat ”äldre kommunikationsleder” i
Riksintressebeskrivningen. Vattenanknytningen berättar dels om Hallunda gårds ekonomi, dels om
transportvägar. Från senare delen av 1800-talet har även rekreation och sommarnöje lagts till dessa
aspekter. Värdekärnans tålighet för förändringar bedöms, med anledning av de topografiska
skillnaderna och den begränsade kontakten med Hallunda gård och med övriga värdekärnor, vara
tämligen stor. Dock bör inga förändringar ske väster om den äldre vägen eller i anslutning till torpen
och sommarvillorna. Den större delen av värdekärnan ligger emellertid utanför planområdet, som
därmed påverkas i mindre omfattning. På figur 33 visas värdekärnans utbredning samt de ytor invid
den som är känsliga hänsynsområden till värdekärnan.
Utvecklingspotential
Kopplingen till vattnet är helt avgörande till varför bebyggelse över huvud taget etablerades här under
förhistorisk tid. Den äldre vägen, torpen Parkstugan och Grindstugan samt sekelskiftesvillorna tillför
tydliga komponenter som visar karakteristiska men helt olika aspekter av 1800-talets livsvillkor. Att
lyfta denna historiska förankring tillför historiska, identitetsskapande och estetiska värden till
eventuell ny bebyggelse. Det finns goda möjligheter att ta tillvara den kunskap som vägen och miljön
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ger. Skyltning vid befintliga leder är ett sätt, val av hustyper och namn till nya gator och kvarter ett
annat.

Linköping 20170515
Pia Nilsson
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