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Hallunda gård
Hallunda gård är en privatägd egendom från 1700-talet i Hallunda inom Botkyrka kommun. Gården är belägen
väster om Slagstas småhusområde nära Mälaren. Enligt traditionen planlades mordet på Gustav III på gården vid en
julmiddag 1791. Intill gården finns ett stort gravfält från järnåldern.
Hallunda nämns första gången i skriftligt källmaterial år 1442 då ortnamnet stavades Halunde. På 1600-talet var
Hallunda gård en liten by bestående av två gårdar, som rådmannen Axel Auleville sammanslog samt gjorde
egendomen till säteri i början av 1700-talet. På mitten av 1700-talet uppfördes den nuvarande gårdsanläggningen.
Vid samma tid revs troligen den västra gårdens byggnader, medan den östra gårdens huvudbyggnad bevarades.
Byggnaden utgör stommen för gårdens äldsta hus, det så kallade Klockhuset. Bostadshusen, som är timrade och
panelklädda, har brutna valmade tak. Huvudbyggnaden inreddes i sengustaviansk stil med bland annat dekorerade
kakelugnar och målade väggfält.
Under 1700-talets senare del anlades en engelsk park bakom gården och där byggdes i början av 1800-talet ett litet
lusthus med kolonnfasad. Ekonomibyggnaderna med bland annat vagnslider och trädgårdsmagasin tillkom
förmodligen i början av 1800-talet. På 1830-talet uppfördes en kvarn på den högsta platsen mot Mälaren. Kvarnen
revs på 1880-talet, men 1935 uppsattes en ny kvarn på samma plats.
Enligt en tradition planlades mordet på Gustav III på gården vid en julmiddag 1791.[1] Carl Fredrik Ehrensvärd, vars
far ägde Hallunda gård, var inblandat i mordet vilket han medgav. Han blev först dömd till döden, sedan
omvandlades dödsstraffet till livslång landsförvisning.
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