
Hallunda 

Hallunda gård 1901. Foto Sigvard KimeIl, Stockholms stadsmuseum. 

Vår tids Hallunda sträcker sig i norr till Mälaren och Hallunda 
gård, som gett stadsdelen sitt namn. I den ovanligt väl 

bevarade gårdsmiljön ligger den vackra huvudbyggnaden från 
1700-talets mitt. 

Platsen har varit bebyggd ända sedan förhistorisk tid. Enligt 
tidens hedniska skick begravde järnålderns hallundabor sina famil
jemedlemmar intill den egna gården. Gravfältet med hundratalet 
synliga gravar ligger orört kvar öster om gården. 

Inför byggandet av det nya Hallunda upptäckte man nära 
nuvarande Bronsgjutarvägen en mycket stor boplats från yngre 
bronsåldern, ca 1000-500 f Kr. Vid den arkeologiska undersök
ningen fann man bland annat rester av två cirka 20 x 8 meter stora 
hus. Det ena var troligen ett bostadshus och det andra ett verkstads
hus med ett tiotal ugnar för bronssmältning. Av bronsen, som 
importerades från kontinenten, gjöts bland annat svärd och yxor. 

Bronsålderns hallundaborvar i första hand bönder som brukade 
sina åkrar och födde upp nötboskap, getter, får och tamsvin. 

De var också skickliga krukmakare. Man har tagit tillvara skärvor 

från minst tusen kärl, några importerade från andra sidan Öster
sjön. På hällristningen intill nuvarande BotkyrkaIeden iSlagsta 
finner man bland skepp, skålgropar och andra tecken även en ristad 
människofigur - måhända den först avbildade hallundabon. 

Enligt ett avtal mellan Stockholms stad och Botkyrka kommun 
1965 skulle 15 000 lägenheter byggas i norra Botkyrka. Hallunda 

blev en av de fYra nya stadsdelarna som växte upp här på kort tid. 
I tidningarnas annonser lockade man boende med ett klätterträd 
till varje barn och ett annorlunda inomhuscentrum. De första 
hyresgästerna flyttade in i april 1971. Genomsnittsfamiljen 1973 
bestod av förvärvsarbetande föräldrar, båda 24 år gamla, med ett 
barn. 

Dagens hallundabor kommer med tunnelbana till Stockholms 
city på drygt 30 minuter. På promenadavstånd når man lätt 
Mälarens stränder och platser där människor bott och verkat under 
3000 år! 

Tunnelbanestation Hallunda invigdes 1975. 
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