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Förord

Österåkers kommun har uppdragit åt Stockholms läns museum att utföra en kulturmiljöinventering av

området Täljöviken. Museet har tidigare, under våren 2004, utfört en kulturgeografisk analys av samma

område (Rapport 2004:5).

Syftet med arbetet är att beskriva och lyfta fram områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader och

bebyggelsemiljöer så att dessa kan användas som en tillgång för området i det fortsatta planeringsarbetet.

Kersti Lilja
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Fig 1. Utredningsområdet markerat på fastighetskartan, skala 1:25 000.
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Inledning

I takt med att staden växer omvandlas dess omgivningar. Till följd av det ökade

befolkningstrycket förtätas bebyggelsen runt städerna. Den äldre agrara bebyggelsen är

numera sällsynt i stadens närhet. Tidigare fritidshusområden i stadens omgivningar per-

manentas alltmer och omvandlas till villaområden.

Utredningsområdet omfattar Täljö, Näs samt större delen av Husby. Husby bytomt lig-

ger precis utanför det av kommunen utsatta utredningsområdet. I föreliggande rapport

har området utökats till att även omfatta Husby bytomt eftersom den är betydelsefull

för förståelsen av området. De tre byarna Näs, Täljö och Husby etablerades redan under

förhistorisk tid. Bytomterna bevarar bebyggelse från historisk tid.

Områdets bebyggelseutveckling kommer att beskrivas under de sex rubrikerna:

bybildningar från yngre järnålder, 1700- och 1800-talen - skiftenas tid, 1900-talets bör-

jan - järnvägen, sportstugeområdenas framväxt, permanentningen av sportstugeområdena

och övrig bebyggelse tillkommen under 1900- och 2000-talet. Därefter följer en be-

skrivning av den kulturhistoriska klassificeringen med förslag till skydd av bebyggelse.

Rapporten avslutas med en katalogdel där särskilt värdefulla- och kulturhistoriskt vär-

defulla byggnader och bebyggelse inom utredningsområdet beskrivs. Som bilaga (bil 1)

ligger fastighetskartan över området med en bebyggelseklassificering.

Kommunala planer

Den gällande översiktsplanen för Österåkers kommun antogs av kommunfullmäktige

år 1990. Planen blev senast aktualitetsprövad år 2002.

Sedan ett par år tillbaka arbetar kommunen med att ta fram en fördjupad översiktsplan

över området Täljöviken. Kommunfullmäktige har, 2003-06-16, godkänt en redigerad

slutversion av ”Visionen” som utgör ett underlag för fortsatt arbete med den fördjupade

översiktsplanen.

Kommunens avsikt är att den fördjupade översiktsplanen i sina huvudlinjer skall följas

upp med bindande skyddsföreskrifter i följande detaljplaner.

Bebyggelsens framväxt i Täljöviken - historik

Bybildningar från yngre järnålder

Byarna Täljö, Näs och Husby var troligen etablerade redan under yngre järnålder. Gårds-

gravfält och gravar från yngre järnålder i anslutning till bytomterna tyder på att de se-

nast har etablerats under denna period (Ambrosiani 1964:149). Seden att begrava sina

döda på gårdsgravfält frångick man först vid kristendomens införande på 1100-talet.
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Näs och Täljö bytomter är båda belägna vid det som tidigare utgjorde Långhundraledens

västra mynning.

1700- och 1800-talet -

skiftenas tid

Den första skiftesreformen, stor-

skiftet, omfattade endast åkermarken

och berörde inte bebyggelsen. Stor-

skiftet antogs 1757 och gick ut på att

man genom att lägga samman min-

dre brukningsenheter, tegar, skulle

erhålla större sammanhängande

brukningsenheter. Skiftesreformen

var inte obligatoriskt, alla byns bön-

der skulle samtycka till skiftet för att

det skulle kunna genomföras.

Nästa skiftesreform som förordnades

var det s k enskiftet vilket mest be-

rörde Skåne. Den skiftesreform som

innebar den största förändringen för

såväl brukningsmarken som bebyg-

gelsen var laga skiftet, vilket beslu-

Fig 2. Utdrag ur Fastighetskartan. Siffrorna betecknar de objekt som hänvisas till i texten. Skala 1:25 000.

Fig 3. Husby bytomt är belägen på ett impediment i den tidigare odlingsmarken.

Den obebyggda marken runt bytomten, nuvarande golfbanan, bidrar till förståel-

sen och upplevelsen av miljön. Utdrag ur ekonomiska kartans blad 10I 9h Täljö.

Skala 1:10 000.
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tades 1827. Laga skifte innebar att varje gård fick några större sammanhängande lotter

av byns åker, äng och skogsmark. Reformen fick stora konsekvenser för kulturlandska-

pet och påverkade bebyggelsen. Skiftet medförde på många håll att de traditionella by-

arna splittrades när en eller flera gårdar tvingades flytta ut från den gemensamma

bytomten. Det var i och med detta skifte som vår moderna jordbruksbygd med huvud-

sakligen ensamgårdar skapades.

Mot slutet av 1800-talet förändrades även brukningsformerna till följd av tekniska ny-

heter såsom plogens introduktion och konstgödslingen. De tekniska nyheterna med-

förde att behovet av ängsmark inte längre var lika stort, och den stora efterfrågan på

spannmål som följde efter befolkningsökningen runt 1900 ledde till att en stor del av

den gamla ängsmarken togs i anspråk som åker. Jordbrukets utveckling och mekanise-

ring påverkade gårdsbebyggelsen. Nya och större ekonomibyggnader uppfördes på de

flesta gårdar.

1900-talets början - järnvägens framdragning

År 1901 drogs järnvägen fram rakt igenom området. Slutstationen i Åkersberga var till

en början den enda hållplatsen i området.  Järnvägens framdragning påverkade framfö-

rallt jordbruket eftersom den skar igenom jordbruksmarken och bildade en barriär. Tidi-

gare hade de flesta person- och varutransporter skett vattenvägen, med ångbåt.

År 1905 avstyckades flera familje- eller egnahemsjordbruk från Täljö gård. Förutsätt-

ningen var att en familj skulle försörja sig på ca 10 tunnland jord och 20 tunnland skog.

Egnahems - eller familjejordbruken tillkom med statligt stöd genom en egnahemslåne-

fond som inrättades år 1904. Ett av syftena var att motverka den allt större emigrationen

till Amerika. På de avstyckade fastigheterna uppfördes mangårdsbyggnader och ekono-

mibyggnader. Det var endast tre av de avstyckade familjejordbruken som kom att driva

jordbruk. Dessa var Hällbacka, Björkängen och Fredsborg, belägna norr om järnvägen.

Flera av de avstyckade fastigheterna bebyggdes istället med bostadshus/villor.

År 1907 styckades området öster om Storträsket, nuvarande Gottsunda av från Täljö

gård. Området utgjordes till stor del av åkermark tillhörande torpet Gussunda som låg

under Täljö gård. Marken styckades upp i tomter för försäljning. Några av fastigheterna

bebyggdes med villor.

Sportstugeområdenas framväxt

Förbättrade ekonomiska och sociala villkor ledde till att sommarboendet blev möjligt

för en större allmänhet under 1900-talets första decennier. Från 1920-talets slut men

framförallt under 1930-talets senare del blev sportstugan den vanligaste fritidsbostaden.

En av grundtankarna med sportstugan var att den skulle vara enkel och ganska primitiv.

Modernismens ideal stod i motsatsförhållande till det sena 1800-talets pråliga sommar-

nöjen och man tog avstånd från tidigare generationers sommarliv med groggdrickande

och krocketspel. En naturlig och hälsosam livsstil med friluftsliv var de nya idealen.

Sportstugans popularitet berodde till stor del på att den var billig att uppföra i jämfö-

relse med det sena 1800-talets sommarnöjen. Fler grupper än tidigare hade råd att köpa

ett eget hus. Sportstugorna utnyttjades av stadsbefolkningen, och skulle fungera som en
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tillflyktsort året runt. Den största delen av Sveriges befolkning levde fortfarande på lands-

bygden och hade därför inget behov av en sportstuga. Från början var det främst medel-

klassen som hade möjlighet att skaffa sportstuga, arbetarklassen var hänvisad till

koloniträdgårdarna. Från senare delen av 1930-talet blev det vanligt att även den lägre

medelklassen och arbetarklassen förvärvade sportstugor.

Vid 1920-talets slut var sportstugorna ofta monteringsfärdiga. Spekulanter kunde stu-

dera de olika modellerna på sportstugeutställningar som hölls i de flesta svenska städer

på 1930-talet. Sportstugor fanns att tillgå både i allmogestil och i funktionalistisk stil.

Husens stommar var ofta uppförda av plank eller reglar. Fasaderna var klädda med panel

på förvandring, stockpanel eller locklistpanel. En vanlig färgsättning var mörkt bruna

fasader och gröna snickerier. Faluröda fasader med vita snickerier var också vanligt.

Vid sidan av sportstugeområdenas prefabricerade sportstugor var det även vanligt med

mycket enkla stugor som uppfördes av fastighetsägaren själv. I många fall användes be-

gagnade billådor som stomme.

År 1928 beslöt skogsägaren i Täljö, Olsson & Rosenlund, och markägaren till det som

skulle bli Täljö sportstugeområde (12, fig. 2), herr Norman, samt ägaren till Glimshaga,

John Alfort, att gemensamt bekosta en järnvägsstation i Täljö (Rockberg 2000:11). En

förutsättning var att Norman anlade en väg till stationen, nuvarande Täljövägen.

Efter att Täljö hade fått station började bebyggelsen sakta att växa fram. Tomterna såldes

med eller utan odlingsjord.  För en tomt med odlingsjord fick man betala 1 kr/kvm och

tomter utan odlingsjord kostade 75 öre/kvm.

Täljö sportstugeområde växte fram successivt mellan 1930- och 1950-talen. Det var

området närmast Täljövägen som först styckades upp och bebyggdes. Det första huset i

Täljö sportstugeområde var banvaktarstugan (se fig. 37) vilken uppfördes vid Täljövägen

år 1933.

Det dröjde dock till efter kriget innan byggnationen i området tog ordentlig fart. Största

delen av området styckades upp under åren 1943 och 1944. Tomterna på Tyrvägen och

Brahevägen dröjde tills i början av 1950-talet innan de styckades upp.

Det var främst lägre tjänstemän och egna småföretagare som skaffade sig sportstugor i

Täljö. Många bodde i lägenhet i t ex Vasastan eller på Norrmalm och reste på sin ledighet

ut till stugorna med tåget. Stugorna var små och bestod ofta av en storstuga med öppen

spis, kök med vedspis och två små sovhytter. En normalstuga var mellan 45 och 50 kvm

stor.

Bebyggelsen i området i dag utgörs av sportstugor (ofta om - och tillbyggda) samt ny-

byggda villor. Sportstugorna har framförallt tillkommit mellan 1930 och 1945 men

senare stugor förekommer också. De tidigaste stugorna, från 1930-talet, är små och har

ofta spröjsade fönster. Senare stugor har ospröjsade fönster och från 1940-talets mitt är

det vanligt med stockpanel på fasaderna.

Täljö sportstugeområde är kuperat och naturligt rikt på barrträd. Stugorna är ofta högt

belägna på de naturliga tomterna. Ibland ligger stugorna långt in på tomterna, dolda av

träd och syns inte från vägen. De plana tomterna har ofta fruktträd och en del bevarar

trädgårdsland. Ursprungligen har ingen utomhusbelysning funnits.
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Fig 4. Avstyckningskarta, Täljö 1:18 år 1943.
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Fig 5. Avstyckningskarta, Täljö 1:6, 1:7 och 1:18 år 1944.
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Fig 6. Avstyckningskarta från fastigheten 2:9 år 1948.
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Vägarna i området är smala grusvägar som naturligt följer terrängen. Flera av vägarna

har fornnordiska namn såsom Torsvägen, Odenvägen m m. Inom området finns ett par

allmänningar.

Det tidiga 1900-talets villabebyggelse norr om Storträsket, i Gottsunda, blev aldrig sär-

skilt omfattande. I stället dröjde det till 1940- och 1950-talen innan byggnationen kom

i gång i området. År 1948 styckades tomterna närmast järnvägen upp (se fig 57) och

bebyggdes med sportstugor.

Permanentningen av sportstugeområdena

Täljö sportstugeområde har alltmer kommit att förvandlas till ett villaområde med året-

runt- boende. Permanentningen av sportstugeområdet har tagit fart under senare år men

pågått i liten skala sedan 1980-talet. Den tidigare anspråkslösa bebyggelsen står idag

sida vid sida med stora kataloghus och herrgårdsliknande byggnader. Österåkers kom-

mun ställer sig positiv till omvandlingen men vill genom förestående planläggning styra

upp och reglera utvecklingen. En av kommunens visioner är att den permanenta bebyg-

gelsen skall ta sin utgångspunkt i områdenas egna kultur- och naturmiljöer.

Övrig bebyggelse tillkommen under 1900- och 2000-talen

År 1946 revs 1834-års mangårdsbyggnad på Näs och på grunden uppfördes dagens

arrendatorsbostad. Tidigare stod två statarlängor på platsen för dagens tre lantarbetar-

bostäder. Statarlängorna var troligen uppförda samtidigt med herrgårdsanläggningen

under 1700-talet. I samband med att LO blev ägare till Näs år 1942 revs byggnaderna

och ersattes med dagens tre längor. Lantarbetarbostäderna vittnar om en tid när stataren

Fig 7. Täljö 1:127. Nyuppförd herrgårdsliknande villa med tillhörande dubbelgarage vid sidan

av sportstuga.
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som fri lantarbetare fick flytta från statarlängan till en bostad som liknade arbetarens och

småborgarens egnahem. De tre lantarbetarbostäderna utgör en betydelsefull årsring i

Näs gårds historia. Längorna har samhällshistoriska- och socialhistoriska värden och in-

går i den bebyggelsemiljö vid Näs som har klassats som kulturhistoriskt värdefull.

År 1952 påbörjade LO bygget av en folkhögskola med tillhörande bostäder på Näs.

Runöskolan (8, fig. 2) stod klar år 1962. Runöskolan tillhör inte LO utan är en egen

enhet. Sedan 1970-talet har Persborg tillhört Runöskolan.

Fig 8. Stationsbyggnaden vid Åkers-Runö station.

Fig 9. Runö skolan. Foto: Richard Grönwall
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Nuvarande Täljö konferenshotell (9, fig. 2) anlades på 1970-talet. Lokalerna var enligt

uppgift avsedda som reservlokaler för regeringen i händelse av krig. Både Runöskolan

och Täljö konferenshotell anlades till största del på skogsmark.

Stationsbyggnaden vid Åkers-Runö station (2, fig. 2) härrör från 1930-talet. Bebyggel-

sen vid Runö företagspark och Runö industriområde har tillkommit under senare år. Ett

nybyggt område, Hagbyhöjden, har nyligen vuxit fram ett stycke sydväst om Husby

bytomt, vid Svinningevägen.

Hittills har bebyggelsen inom utredningsområdet till största del förlagts till obrukbar

mark.

Kulturhistorisk klassificering med förslag

till skydd av bebyggelse

Utredningsområdets bebyggelse har okulärbesiktigats och värderats kulturhistoriskt.

Syftet med värderingen är att den skall användas som ett underlag vid framtagandet av

den fördjupade översiktsplanen. Följande tre klasser har använts vid värderingen: Sär-

skilt värdefull bebyggelse, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljömässigt vär-

defull bebyggelse. Nedan beskrivs de olika klasserna. Som bilaga 1 ligger fastighets-

kartan över området med bebyggelseklassificeringen markerad.

Särskilt värdefull byggnad/bebyggelse (Se sid 40, bilaga 1, röd marke-

ring)

Till klassen har områdets mest välbevarade och tidstypiska äldre agrara bebyggelse förts.

Byggnaderna inom klassen är värdefulla ur ett nationellt perspektiv. De kan vara värde-

Fig 10. Täljö konferenshotell
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fulla på olika sätt. De kan t ex representera en viktig del i områdets bebyggelseutveckling,

vara välbevarade och tidstypiska eller representera en ovanlig byggnadstyp.

Enligt Plan- och bygglagen får byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kul-

turhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde

av denna karaktär, inte förvanskas (PBL 3 kap 12 §).

De byggnaderna som har klassats som särskilt värdefulla har ett så högt värde att de

kulturhistoriska egenskaperna bör vara styrande. De bör skyddas med rivningsförbud

och förses med skyddsbestämmelser i detalj- eller översiktsplan.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad/bebyggelse (Se sid 40, bilaga 1, blå

markering)

Till klassen har byggnader förts som är betydelsefulla för förståelsen av områdets histo-

ria. Byggnaderna inom klassen kan vara välbevarade eller representera en speciell

byggnadstyp. Klassen omfattar både äldre agrar bebyggelse, villabebyggelse från början

av 1900-talet samt välbevarade sportstugor från 1930 och 40-talen. Vissa byggnader

kan ha förändrats något men har ändå ett högt kulturhistoriskt värde.

Även byggnaderna i denna klass bör skyddas med rivningsförbud och förses med skydds-

bestämmelser i detalj- eller översiktsplan.

Miljömässigt värdefull byggnad/bebyggelse (Se sid 40, bilaga 1, grön mar-

kering)

Till klassen miljömässigt värdefulla byggnader har förts äldre agrar- och villabebyggelse

som trots om- och/eller tillbyggnader är värdefulla för miljön. Klassen omfattar även

om- och/eller tillbyggda sportstugor som med sin utformning, skala och placering bi-

drar till förståelsen av områdets ursprungliga bebyggelse.

Byggnaderna i denna klass bör förses med varsamhets- eller skyddsbestämmelser enligt

PBL, genom beslut i detaljplan, översiktsplangen eller genom områdesbestämmelser om

utökad bygglovplikt i kombination med rekommendationer för kommunens prövning

av bygglov.

Övriga byggnader (ej utmärkta på kartan i bilaga 1)

För all bebyggelse gäller plan- och bygglagens generella krav på varsamhet vid om- och

tillbyggnad. Ändringar av en byggnad skall enligt Plan- och bygglagen utföras varsamt

så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska-, historiska-, kul-

turhistoriska-, miljömässiga- och konstnärliga värden tas tillvara (PBL 3 kap 1 §).
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Katalog

Näs

Vid 1500-talets mitt bestod Näs by av fem hemman, vilka ägdes av två adelsmän men

arrenderades av fem brukare (Lindberg 2002:24). Den äldre bebyggelsen i Näs låg sam-

lad på sluttningen mot skogen och utgjorde ett typiskt exempel på en oskiftad by såsom

den såg ut i Östra Götaland och Svealand (se fig. 4, storskifteskarta 1756). Gårdarna låg

på rad med boningshus och uthus i grupper. Västergården låg precis som namnet anty-

der längst åt väster. I mitten låg Mellangården och öster om denna Skattegården, vilken

egentligen var två gårdar, troligen till följd av en hemmansklyvning. Längst i öster låg

Nedergården.

Vid Näs finns bebyggelselämningar på platsen för den äldre bytomten i form av terrasser

och  vallar. Väster om bebyggelselämningarna ligger två gravfält från äldre järnålder.

Vid Näs gård påträffades år 1704 en av landets största silverskatter. Skatten bestod av

drygt fyra kilo silver, varav en stor del tyska, engelska och inhemska mynt (Hatz, Mal-

mer, v.d. Meer, Rasmusson & Welin 1968:283). Det yngsta myntet var präglat år 1022

vilket anger att skatten hamnat i jorden någon gång efter detta år.

År 1756 förrättades storskifte i Näs, vilket endast påverkade marken och inte bebyggel-

sen.  Efter storskiftet kom Näs att bestå av tre hemman och fem gårdar. På 1756 års

storskifteskarta anges båtsmanstäppor till Näs i kartans sydvästra hörn. I kartans textb-

lad benämns området ”båtsmans stugutomt”. Trots att inga torpbyggnader är inritade

tyder uppgiften på att tomten var bebyggd med minst ett torp. Två torp är belagda på

platsen under 1700-talet.

Fig 11. Näs bytomt år 1756. Detalj ur storskifteskartan.
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År 1825 ägdes hela Näs av en person och år 1832 fanns bara en av de fem gårdarna kvar,

frälsehemmanet Nedergården. Något laga skifte blev aldrig aktuellt för Näs eftersom

endast en gård fanns kvar. De resterande fyra gårdarna var borta, troligen rivna. Därmed

avslutades Näs omkring 1000-åriga byhistoria.

Under 1700-talet uppfördes en herrgårdsanläggning och två statarlängor på Nedergården.

Parkvillan på Näs uppfördes under 1800-talets första hälft.

Nedre Näsvikstorp, Näs  5:1

Nedre Näsvikstorp (10, fig. 2), utgör en välbeva-

rad torpmiljö från 1700-talet som tillhört Näs. Mil-

jön består av ett putsat kubbhus med parstugeplan,

en timrad ekonomibyggnad, en jordkällare samt ett

litet uthus från sent 1800-tal. På fastigheten  finns

även ett fritidshus från 1940-talet.

Torpmiljöns byggnader har byggnadshistoriska vär-

den och kubbhuset är byggnadstekniskt värdefullt.

Miljön som är välbevarad sedan byggnadstiden är

även samhällshistoriskt värdefull eftersom den kan

berätta om hur en torpmiljö kunde se ut på 1700-

talet. Miljön har klassats som särskilt värdefull.

Fig 12. Nedre Näsvikstorp.

Fig 13. Uthus vid Näsvikstorp
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Näs gård

Direkt öster om Näs gårds södra mangårdsbyggnad

finns en bevarad miljö från 1700-talet. Miljön utgörs

av en murad stenkällare med senare överbyggnad samt

en timrad avträdesbod under tälttak.

De två byggnaderna har byggnadshistoriska värden då

de är välbevarade sedan byggnadstiden. Bebyggelse-

miljön har klassats som särskilt värdefull.

Den norra mangårdsbyggnaden vid Näs gård (5, fig.

2) är uppförd under 1800-talet på en äldre stengrund

och stenkällare. Bebyggelsen vid Näs gård karaktäri-

seras till stor del av de stora ekonomibyggnaderna upp-

förda år 1896 (södra) resp. år 1906 (norra) vilka utgör

ett mycket betydelsefullt och värdefullt inslag i land-

skapet. Ett litet hönshus med säteritak från 1910-ta-

let är beläget öster om den södra ekonomibyggnaden.

Hönshuset låg tidigare väster om den norra man-

gårdsbyggnaden.

Bebyggelsen vid Näs gård har tillkommit vid olika tid-

punkter. De stora ekonomibyggnaderna samt hönshu-

set har stora byggnadshistoriska- och arkitektur-

historiska värden och har därför värderats som särskilt

värdefulla. Hela bebyggelsemiljön vid Näs gård är kul-

turhistoriskt värdefull.

Fig 14. Avträde från 1700-talet, Näs.

Fig 16. Ekonomibyggnaderna, Näs gård

Fig 15. Norra mangårdsbyggnaden, Näs gård
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Parkvillan, Näs

Parkvillan (6, fig. 2) öster om Näs gård är en reveterad

parstuga med profilsågade snickerier och öppen förstu-

kvist från tidigt 1800-tal. Från Parkvillan finns del av

en ekallé bevarad som enligt en steninskription är plan-

terad år 1771. Allén leder söder ut, i riktning mot en

husruin, kallad Gyllenadlers fåfänga. Gyllenadlers få-

fänga (Raä 68) är belägen på en höjdplatå och utgörs

av en ca fyrtio kvadratmeter stor husgrund från senare

delen av 1700-talet. Den planerade anläggningen blev

aldrig färdigställd och under århundradena har sten-

material fraktats bort från ruinen och använts till bygg-

nader vid Näs gård.

Parkvillan är byggnadshistoriskt- och arkitektur-

historiskt värdefull då den är tidstypisk och välbevarad

sedan byggnadstiden. Parkvillan har klassats som kul-

turhistoriskt värdefull.

Persborg

Intill Parkvillan ligger Persborg (7, fig. 2). Persborg ut-

görs av en villa, två uthus och en sjöbod med brygga

som byggdes av en fiskarfamilj vid början av 1900-talet.

Villan är panelad och uppförd i två plan med glasad ve-

randa och profilerade takfotsbräder.

Bebyggelsen på Persborg har byggnadshistoriska värden

därför att den är välbevarad sedan byggnadstiden. Mil-

jön klassas som kulturhistoriskt värdeful.

Näsvik

I Näsvik ligger ett par villor, Täljö 1:43 och 1:44, från

tidigt 1900-tal mittemot Näsvikstorp. Trots byggnader-

nas förändrade ytskikt bildar de tillsammans en miljö

som klassas som miljömässigt värdefull.

Fig 18. Persborg

Fig 17. Parkvillan.

Fig 19. Täljö 1:43 och 1:44, Näsvik
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Fig 20. Täljö bytomt år 1687. Detalj ur geometrisk avmätning.

Täljö

Vid 1600-talets slut bestod Täljö by av två hemman (se fig. 5, geometrisk avmätning

1687). Byns två gårdar med dess mangårdsbyggnader och uthus låg samlade i en nord-

ostlig sluttning, på platsen för nuvarande Täljö gård. De två inritade byggnaderna på

kartan var troligen endast schabloner för gårdar och berättar därför inte hur gårdarnas

egentliga bebyggelse såg ut.

Vid Täljö gamla bytomt finns lämningar efter äldre bebyggelse. Lämningarna utgörs av

ett flertal husgrunder med tillhörande spisrösen. Lämningarna har aldrig undersökts och

kan därmed inte dateras. Norr om lämningarna finns ett stort gravfält från yngre järn-

ålder vilket som tidigare nämnts antyder att samtida bebyggelse har funnits på platsen.

Inget storskifte är känt för Täljö men laga skifte förrättades i byn år 1903. Tre torp fanns

inom Täljö år 1694. Torpen Gubbmyran, Kohlbotten och Gussunda (Gottsunda) hade

egen åker och ängsmark. Torpen fanns kvar år 1903 men ej idag. Husgrunder finns dock

kvar efter torpet Gubbmyran samt efter tillhörande uthus (torplämningarna ligger väs-

ter om Storträsket, utanför utredningsområdet).
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Fig 21. Bostadslängan, Täljö gård. Till följd av putsbortfall är

konstruktionen idag delvis synlig.

Fig 22. Stallet, Täljö gård

Fig 23. Lekstuga från tidigt 1900-tal vid Täljö herrgård.

Täljö gård, Täljö 5:4

Bebyggelsen på Täljö gård  (13, fig. 2) består av två

bostadshus, varav det ena är modernt. Det äldre huset

utgörs av en s k bostadslänga, vilken uppfördes för

arbetsledningen på gården år 1866. Längan är ett

reveterat, vitkalkat s k kubbhus i ett plan. Stallet vid

Täljö gård är uppfört på 1700-talet och ombyggt på

1880-talet. Byggnaden har en hög murad sockel och

tegeldekorationer runt fönster- och dörröppningar.

Enligt uppgift är även stallet ett s k kubbhus. Ladan

som är panelad är uppförd på 1880-talet.

Bebyggelsen vid Täljö gård har byggnadshistoriska-

och teknikhistoriska värden därför att de är uppförda i

en ovanlig byggnadsteknik. Ekonomibyggnaderna är

även arkitekturhistoriskt värdefulla. Miljön klassats

som kulturhistoriskt värdefull.

Täljö f d herrgård, Täljö 1:19

Öster om Täljö gård ligger f d Täljö herrgård (14, fig.

2). Herrgårdsbyggnaden brann tyvärr ner för ett antal

år sedan. Förutom det nyuppförda bostadshuset består

bebyggelsen av ett litet, kraftigt ombyggt bostadshus

från 1880-talet samt en lekstuga i s k jugendstil från

tidigt 1900-tal.

Av fastighetens bebyggelse är det endast lekstugan och

till viss del, det lilla bostadshuset som har byggnads-

historiska värden. Lekstugan har också arkitektoniska

värden. Hela bebyggelsemiljön har klassats som miljö-

mässigt värdefull på grund av dess långa bebyggelse-

kontinuitet.
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Fig 24. Vita stugan, f d båtsmanstorp, 1700-tal .

Fig 25. Glimshaga dragontorp, 1700-tal.

Fig 26. Torpet Mossen

Ett stycke nordväst om Täljö bytomt finns tre torpmiljöer från 1700- resp. 1800-talet.

Båtsmantorpet Vita stugan, Täljö 2:43

Båtsmanstorpet Vita stugan (18, fig. 2) utgör en välbe-

varad torpmiljö från 1700-talet. Bostadshuset är en

timrad och vitputsad enkelstuga med bakugn.

Båtsmanstorpet Vita stugan har ett stort byggnads-

historiskt värde därför att det är exteriört välbevarat se-

dan byggnadstiden. Torpet är även samhällshistoriskt-

och socialhistoriskt värdefullt eftersom det visar hur ett

torp kunde se ut på 1700-talet. Torpet har klassats som

särskilt värdefullt.

Glimshaga dragontorp, Täljö 2:45

Glimshaga dragontorp (17, fig. 2) utgörs av ett om- och

tillbyggt spritputsat bostadshus (enligt uppgift kubb-

hus). På fastigheten finns matkällare och andra senare

uthusbyggnader.

Trots om- och tillbyggnader är byggnaden och miljön

byggnadshistoriskt- och teknikhistoriskt värdefull. Mil-

jön har därför klassats som kulturhistoriskt värdefull.

Torpet Mossen, Täljö 2:44

Torpet Mossen (15, fig. 2) är ett f d torp under Täljö

gård uppfört runt 1800. Förutom bostadshuset består

miljön av ett fåtal uthusbyggnader vilka troligen mes-

tadels har tillkommit under 1900-talets början.

Torpmiljön bevarar karaktär från sent 1800-tal och ti-

digt 1900-tal. Miljön har klassats som kulturhistoriskt

värdefull.
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Fig 27. Stall tillhörande Täljö 2:8 samt Sjöstugan, Täljö 2:79

(till höger).

Fig 28. Fredsborg utgör ett välbevarat exempel på ett fa-

miljejordbruk från 1900-talets början

Sjöstugan, Täljö 2:79

Sjöstugan vid Storsträsket (20, fig. 2) uppfördes år 1899.

Vid träsket finns grunden efter ett bad- och brygghus

(tvättstuga).

Sjöstugans byggnadshistoriska värden har minskat p g a

ombyggnader och förändrade ytskikt. Tillsammans med

intilliggande stall, vilket dock tillhör fastigheten Täljö

2:8, bildas en bebyggelsemiljö vilken har klassats som

kulturhistoriskt värdefull.

Fredsborg/Falkes, Täljö 2:10

Familjejordbruket Fredsborg även kallad Falkes, (23, fig.

2) avstyckades från Täljö gård och bebyggdes år 1905.

Bebyggelsen ligger samlad på en kulle. Fredsborgs be-

byggelse består av bostadshus, uthus och ekonomibygg-

nader. Bostadshuset i två plan är uppfört i s k panel-

arkitektur med glasade verandor och kontursågade de-

korationer.

Byggnaderna på fastigheten har stora byggnads-

historiska- och arkitekturhistoriska värden och är mycket

välbevarade sedan byggnadstiden. Miljön är även värde-

full ur ett samhällshistoriskt- och ett pedagogiskt per-

spektiv då den utgör ett välbevarat exempel på ett fa-

miljejordbruk från tidigt 1900-tal. Bebyggelsemiljön har

klassats som särskilt värdefull.

Björkängen, Täljö 2:67

Familjejordbruket Björkängen (22, fig. 2) bebyggdes på

1910-talet. Miljön består av ett stort panelat bostadshus

i jugendstil, matkällare samt några senare tillkomna

byggnader.

Bostadshuset på fastigheten  har byggnadshistoriska- och

arkitekturhistoriska värden eftersom det är tidstypiskt

och välbevarat sedan byggnadstiden. Bebyggelsemiljön

har klassats som kulturhistoriskt värdefull.

Fig 29. Björkängen
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Fig 30. Bostadshuset på Hällbacka uppfördes efter ritningar

av Ragnar Östberg år 1914

Fig 31. Byggnaden inrymde lanthandel fram till på 1960-

talet

Fig 32. Täljö 2:8.

Hällbacka, Täljö 2:50

Familjejordbruket Hällbacka (19, fig. 2) uppfördes år

1914 i s k nationalromantisk stil. Det panelade bo-

stadshuset är ritat av Ragnar Östberg, en av tidens mest

kända arkitekter. Ragnar Östberg har bl a ritat Stock-

holms stadshus.

Bostadshuset på fastigheten har ett stort byggnads-

historiskt- och arkitekturhistoriskt värde därför att det

är mycket tidsypiskt och ritat av Ragnar Östberg. Bo-

stadshuset har därför klassats som särskilt värdefullt.

Täljö 2:12

År 1904 avstyckades fastigheten Täljö 2:12 (24, fig.

2) från Täljö gård. På fastigheten uppfördes en bygg-

nad som på 1910-talet inrymde lanthandel. Lant-

handeln fanns kvar ända fram till 1960-talet. Bygg-

naden finns ännu kvar men används idag som förråd.

Lanthandelsbyggnaden har ett stort samhälls- och

lokalhistoriskt värde. Lanthandelsbyggnaden ligger

tvärs över vägen från Fredsborg, Täljö 2:10 och anses

därför ingå i den bebyggelsemiljön, m a o klassad som

särskilt värdefull.

Täljö 2:8

Täljö 2:8 (21, fig. 2) bebyggdes efter avstyckning från

Täljö gård år 1907. Fastigheten är bebyggd med ett

stort putsat bostadshus samt ett flertal uthus och eko-

nomibyggnader. Bostadshuset som är högt beläget

är ombyggt på 1930-talet. Nedanför, vid Storträskets

strandkant, ligger ett stall uppfört år 1907. Övrig

bebyggelse på fastigheten har tillkommit successivt

under 1900-talet.

Bostadshuset och stallet är arkitektoniskt- och

byggnadshistoriskt värdefulla därför att de är tidsty-

piska och välbevarade sedan byggnadstiden. Miljön

som även innefattar tidigare nämnda Sjöstugan har

klassats som kulturhistoriskt värdefull.
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Fig 33. Täljö 2:47

Fig 34. Täljö 2:83

Fig 35. Solhem

Täljö 2:47 och Täljö 2:83

Öster om Storträsket (22, fig. 2) uppfördes ett fåtal vil-

lor efter avstyckningen år 1907.

En del av villorna är välbevarade sedan byggnadstiden

och har klassats som kulturhistoriskt värdefulla.

Solhem, Täljö 2:48

Solhem (25, fig. 2), ligger inklämd mellan järnvägen och

vägen i Täljö och bebyggdes år 1929. Bebyggelsen på

fastigheten består av bostadshus i två plan under brutet

tak, ett uthus från 1929 samt en del senare uthus-

bebyggelse.

Bebyggelsemiljön har förändrats till följd av om- och till-

byggnader men har miljömässiga värden.
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Täljö 2:78

Fastigheten Täljö 2:78 (16, fig. 2) avstyckades från

Täljö gård och bebyggdes år 1929. Bostadshuset i ett

plan med flyglar är ritat av arkitekten Axel Alfort.

På fastigheten har garage och uthus tillkommit under

senare tid. Bostadshusets byggnadshistoriska värde har

sjunkit till följd av förändrade ytskikt. Huset har ett

arkitektoniskt värde eftersom exteriören bevarar en klas-

sisk och tidstypisk 1920-tals karaktär. Bostadshuset har

därför klassats som miljömässigt värdefullt.

Täljö 3:3

Fastigheten Täljö 3:3 var en av de första tomterna som

bebyggdes i området. På tomten som ligger längs Täljö-

vägen uppfördes banvaktarens hus år 1933. På fastig-

heten finns även ett uthus med skorsten.

Bebyggelsen på fastigheten har byggnadshistoriska- och

lokalhistoriska värden. Miljön har klassats som kultur-

historiskt värdefull.

I Täljö liksom i många andra sportstugeområden be-

stod den tidigaste bebyggelsen av små och enkla bygg-

nader uppförda i lösvirke. I en del fall har billådor an-

vänts som stomme.

Täljö 2:55

På fastigheten Täljö 2:55 finns en liten stuga som upp-

fördes år 1939 som sommarbostad åt en familj. Stugan

kompletterades några år senare med en större sportstuga

som idag är permanentbostad.

Bebyggelsen på fastigheten har samhällshistoriska-,

socialhistoriska och lokalhistoriska värden eftersom den

kan uppvisa två steg i områdets bebyggelseframväxt. Av

samma skäl har miljön ett pedagogiskt värde. Den lilla

stugan är byggnadshistoriskt värdefull eftersom en är

välbevarad sedan byggnadstiden. Miljön har klassats som

kulturhistoriskt värdefull.

Fig 38. Täljö 2:55

Fig 36. Bostadshuset på fastigheten Täljö 2:78

Fig 37. Banvaktarens hus. Foto: Hans Rockberg
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Täljö 1:65 och - 1:88

En vanlig stugtyp i Täljö var den s k Sigtunastugan.

Sigtunastugan levererades i monteringsfärdigt skick och

fanns att tillgå i olika modeller. I området finns ett par

mycket välbevarade Sigtunastugor uppförda i början av

1940-talet. Stugorna har förstukvist, stående locklist-

panel och fönsterluckor. Invändigt finns en storstuga med

öppen spis, en kokvrå samt ett litet sovrum.

Stugorna på fastigheterna Täljö 1:65 och 1:88 har

byggnadshistoriska och samhällshistoriska värden efter-

som de är tidstypiska och mycket välbevarade. Stugorna

har klassats som kulturhistoriskt värdefulla.

Fig 39. Sigtunastuga på fastigheten Täljö 1:65

Fig 40. Sigtunastuga på fastigheten Täljö 1:88
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En del av områdets sportstugor har stockpanel. En del bevarar den tidsypiska bruna

fasadfärgen och kromoxidgröna snickerier samt fönsterluckor (se fig 41-43).

Några välbevarade sportstugor i Gottsunda  (se fig 44-46) .

Fig 45. Täljö 2:27. Fig 46. Sportstuga från 1948, Täljö 2:63.

Fig 42. Täljö 3:7. Liten stuga på trädgårdstomt uppförd år

1934.

Fig 41. Täljö 1:128. Liten stuga med faluröd panel på förvand-

ring uppförd år 1944.

Fig 43. Täljö 1:74. Sportstuga från 1943. Fig 44. Sportstuga från 1952 på fastigheten Täljö 5:1.
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Husby

Husby är omnämnt i skriftliga källor redan år 1344 som Husaby, men är troligen etable-

rad redan ett par hundra år tidigare. Vid 1600-talets senare del bestod Husby av fem

hemmansdelar. Husby utgjorde en av de största byarna i dagens Österåker. På bytomten

låg de fem gårdarna i en klunga, med mangårdsbyggnader och uthus samlade kring

varsin gårdstomt (se fig. 6, storskifteskarta 1757). Varje gård bestod av mellan fyra till

15 byggnader, inklusive mangårdsbyggnad. De största byggnaderna, ladugårdarna, låg

ofta längs gränserna mot granngårdarna. Gårdarna i Husby benämndes Norrgården,

Mellangården, Nedergården, Södergården och Danviks hemman.

I nära anslutning till Husby bytomt ligger ett gravfält bestående av femton synliga

stensättningar från äldre järnålder. Gravfältet antyder att Husby bytomt är samtida.  År

1750 brann hela byn utom Södergården.

I Husby förrättades storskifte år 1856. Då skiftet förrättades fanns åtta gårdar och ett

båtsmanstorp i byn. I övrigt hade byn och dess marker inte förändrats märkbart sedan

1600-talet. Tre av gårdarna dömdes till utflyttning från bytomten. En av gårdarna flyt-

tade söder om byn och ur denna skapades gården Johannelund (4, fig. 2). Även det

båtsmanstorp som tidigare var beläget vid bytomten flyttades till Johannelund.

Fig 47.  Husby bytomt år 1757. Detalj ur storskifteskartan.



34

En båtsmansstuga finns markerad på 1757 års karta. Stu-

gan var belägen väster om inägorna i anslutning till ett

litet område åkermark. Troligen är torpet detsamma som

”Hults båtsmanstorp” som år 1917 flyttades till Svinn-

ingevägen (26, fig. 2). Vid slutet av 1800-talet uppför-

des fastigheten Husby 2:7, ”Täppan” (30, fig. 2) (Ny-

bygget på 1903 års häradskarta).

På Nedergården i Husby (1, fig. 2) ligger en timrad och

reveterad sidokammarstuga med gavelingång och åstak.

Stugan är exteriört mycket välbevarad.

På Husby bytomt finns en timrad bagarstuga på sten-

grund vilken troligen är uppfört under 1700-talet. En

stor del av bebyggelsen på Husby bytomt har tillkom-

mit under 1800-talets andra hälft.  Däribland kan näm-

nas mangårdsbyggnaderna på Nedergården och Söder-

gården samt ett flertal ekonomibyggnader.

Husby bytomt utgör en av Österåkers mest välbevarade

bytomter med en omfattande bevarad bebyggelse från

17- och 1800-talen. Flera av byggnaderna har stora

byggnadshistoriska värden. Miljön är även samhälls-

historiskt-, och socialhistoriskt- och pedagogiskt värde-

full. Hela bytomtens bebyggelsemiljö har klassats som

särskilt värdefull.

Fig 49. Reveterad sidokammarstuga med gavelingång, Neder-

gården Husby.

Fig 48. Timrad byggnad norr om Husby bytomt.

Fig 50. F d bagarstuga, Husby bytomt.
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Fig 51. Torpet Egypten, Husby 4:3

Fig 52. Täppan

Torpet Egypten, Husby 4:3

Från 1700-talet härrör troligen även torpet Egypten (3,

fig. 2), en vitreveterad timmerstuga belägen öster om

Runö station.

Torpet Egypten har ett byggnadshistorisktvärde därför

att det är exteriört välbevarat sedan byggnadstiden. Tor-

pet har därför klassats som särskilt värdefullt.

Täppan, Husby 2:7

Fastigheten Täppan (30, fig. 2) avstyckades från Husby

och bebyggdes vid 1800-talets slut. På 1903 års härads-

karta benämns fastigheten ”Nybygget”.

De byggnadshistoriska värdena har minskat till följd av

ombyggnader. Bebyggelsen som utgörs av bostadshus

och uthus beläget på ett impediment i landskapet har

dock miljömässiga värden.
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Johannelunds herrgård, Husby 4:19, 4:12 och 4:13

Johannelunds herrgård (4, fig. 2) uppfördes efter att

Husby storskiftats år 1856. Miljön består av en stor

putsad herrgårdsbyggnad med tillhörande fägård med

välbevarade ekonomibyggnader från 1800-talets an-

dra hälft. Norr om herrgården ligger två samman-

byggda hus av vilka det ena är en f d bak- och

bryggstuga. Till miljön hör också ett litet reveterat

båtsmanstorp från 1700-talet, hitflyttat från

bytomten i samband med skiftet år 1856. Torpet är

beläget söder om herrgården. Både torpet och den f d

bak- och bryggstugan styckades av från Johannelund

på 1970-talet.

Bebyggelsemiljön har stora byggnadshistoriska-,

arkitekturhistoriska- och arkitektoniska värden. Mil-

jön har klassats som särskilt värdefull.

Fig 54. Johannelunds ekonomibyggnader

Fig 56. Båtsmanstorpet vid JohannelundFig 55. F d bak- och bryggstuga som tillhört Johannelund

Fig 53. Johannelunds herrgårdsbyggnad
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Villa Runö, Husby 3:34

Villa Runö (31, fig. 2), f d Husbyhemmet, uppfört på

1910-talet. Villa Runö är en stor putsad kvadratisk villa

under brutet tak. Väster om villan finns ett panelat ut-

hus under valmat tak. Villan har byggts om och institu-

tionaliserats under 1900-talets andra hälft.

Villan och uthuset har byggnadshistoriska- och

arkitekturhistoriska värden därför att de är tidstypiska

och exteriört välbevarade sedan byggnadstiden. Hela

miljön har klassats som kulturhistoriskt värdefull.

Gransäter, Husby 2:6

Sydväst om Husby ligger fastigheten Gransäter (29, fig.

2), vilken styckades av från Husby och bebyggdes vid

början av 1900-talet. Bebyggelsen på Gransäter utgörs

av en stor panelad villa med kontursågade snickerier. På

tomten finns tillhörande uthus från 1900-talets början.

Bebyggelsen på fastigheten har byggnadshistoriska- och

arkitekturhistoriska värden eftersom den uppvisar en väl-

bevarad bebyggelsemiljö från 1900-talets början. Mil-

jön har klassats som kulturhistoriskt värdefull. Gransäter

ligger nu inringad av det nybyggda området Hagby-

höjden.

Karlsborg, Husby 2:4

Fastigheten Karlsborg (28, fig. 2) avstyckades från

Nedergården i Husby år 1901. På fastigheten drevs en

handelsträdgård med över 200 äppelträd av vilka många

finns kvar. Miljön består av ett reveterat bostadshus med

verandor omgivet av fruktträdgård. Det nybyggda

bostadsområdet Hagbyhöjden ligger i direkt anslutning

till Karlsborg.

Bostadshuset på Karlsborg är byggnadshistoriskt- och

arkitekturhistoriskt värdefullt trots förändrade ytskikt.

Karlsborg har klassats som kulturhistoriskt värdefull.

Fig 58. Gransäter

Fig 57. Villa Runö.  Foto: Richard Grönwall

Fig 59. Karlsborg
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Husby backe, Husby 2:5

Även fastigheten Husby backe (27, fig. 2) är avstyckad

från Husby och bebyggd. Bebyggelsen består av bostads-

hus i ett plan från år 1901, uthus samt jordkällare. På

platsen låg under 1700-talet ett torp.

Fastighetens byggnader är tidstypiska och byggnads-

historiskt värdefulla. Miljön har klassats som kulturhis-

toriskt värdefull.

Hults båtsmanstorp, Husby 1:2

Hults båtsmanstorp, flyttades hit från Husby år 1917.

Bostadshuset bevarar delar av 1700-talstorpet men präg-

las till stor del en ombyggnad på 1910-talet. På fastig-

heten finns även uthus och jordkällare från år 1917.

Byggnaderna på fastigheten, speciellt bostadshuset, har

byggnadshistoriska- och arkitekturhistoriska värden där-

för att de är tidstypiska och välbevarade. Miljön har klas-

sats som kulturhistoriskt värdefull.

Fig 60. Husby backe

Fig 61. Hults båtsmanstorp
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