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Munkkulla, ett värdefullt centrum i Kyrkslätts medeltid och nutid 

 

Kullen med Munkkulla gårds gamla gårdstun, en halv kilometer söder om Kyrkslätts 

kyrka, är en kulturhistoriskt värdefull bytomt från medeltida. Det äldsta kända skriftliga 

belägget för namnet Munkkulla är från år 1415, men byns historia går ännu längre 

tillbaka till medeltiden. 

Cistercienserklostret i Padis i Estland innehade under 1300-talet jordegendomar i 

Kyrkslätt och på andra orter i Nyland. Munkarna var kända som duktiga jordbrukare 

som röjde nya odlingsmarker. 

Man har antagit att munkarna hade gårdar som odlades av arrendatorer eller 

landbönder och att de hade huvudgårdar till exempel Munkkulla som de själva eller 

deras fogdar skötte. 

Från Munkkulla kunde man på 1300-talet längs vattenvägen nå cistercienserordens 

gårdar i Näse, Edis, Skräddarby (Strömsby) och troligen Estby. År 1407 sålde abboten 

Johan klostrets sista hemman i Kyrkslätt, bland dem Laggars och Bro i Munkkulla by, 

åt slottsfogden Thord Röriksson Bonde. Denne skänkte hemmanen som ett prebende 

till kyrkan i Viborg. Bonde bestämde att den präst som fick inkomsterna från 

prebendehemmanen skulle läsa tre mässor i veckan. 

Prebendehemmanen indrogs till kronan av Gustav Vasa. Edis, Munkkulla och 

Skräddarby gavs 1576 som förläning till en livländsk adelsman Hans Richter. Förläning 

innebar att Richter fick alla de skatter som de bönder som odlade gårdarna betalade. 

Hemmanen i Munkkulla, Bro, Laggars och Erlas, förenades på 1600-talet med Överby-

hemmanen. 1728 pantsattes Erlas och Laggars hos greve Axel Wrede Sparre på 

Esbogård. Hemmanen hörde därefter under Esbogård till 1802 då de inlöstes av 

inspektor Gabriel Åberg. Därefter var Erlas och Laggars förenade i sambruk. 

Munkkulla (Erlas och Laggars) ägdes från 1881 av släkten Johansson som innehade 

gården till början av 1970-talet då Kyrkslätts kommun köpte den av Brita Hoffman, f. 

Johansson. 

Då kommunen hade köpt gården fick huvudbyggnaden, som härstammade från 1850-

talet, stå oanvänd och förfalla. På 1980-talet pågick i Kyrkslätt, en tidvis hätsk, kamp 

mellan personer som ville bevara och restaurera byggnaden och de som ville riva den. 

Museiverket skrev i ett utlåtande 1.10.1984 att huvudbyggnaden på Munkkulla med 

ekonomibyggnader är en viktig representant för det lokala kulturarvet och bör absolut 

bevaras och iståndsättas. Byggnaderna på kullen är ett bra exempel på hur det i 

Kyrkslätt har varit typiskt att uppföra bondgårdarnas byggnader på kullar. 
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Kulturnämnden föreslog att huvudbyggnaden på Munkkulla restaureras men 

kommunstyrelsen och kommundirektör Kaj Gustafsson motsatte sig förslaget. Hoppet 

om att kunna rädda huvudbyggnaden på Munkkulla förlorades i och med att huset helt 

förstöres i en eldsvåda den 22 september 1989. 

Av byggnaderna på kullen finns numera endast gårdens sädesmagasin, med 

underliggande källare, kvar. Stenfötter till den brunna huvudbyggnaden och andra 

byggnader som funnits här är kulturhistoriskt värdefulla fornminnen. På kullen som 

länge har varit bebodd finns även spår av mänsklig verksamhet i form av kulturväxter. 

Efter branden på Munkkulla har området inventerats och rapporter över kulturväxter, 

vilda växter och fågellivet på området har skrivits. 

Museiverket betonade 2006 i ett utlåtande över Munkkulla att den gamla bytomten är 

synnerligen viktig för Kyrkslätts bosättningshistoria och förutsatte att nya byggnader 

inte får uppföras på kullen och att området förses med planbeteckningen VP/s, vilket 

står för park, vars växtlighet bör skötas så att dess kulturhistoriska värde bevaras. 

Kyrkslätts kommun har för närvarande planer på att bygga höghus på Munkkulla. 

Kommunens samhällstekniska nämnd godkände den 12 december 2019 en idéplan, 

gjord av Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, som anger riktlinjerna för planeringen av 

kullen. Enligt idéplanen byggs höghus längs järnvägen och på Munkkulla, Kommunen 

räknar med att bygga bostäder för mellan 700 och 850 boende. 

Om en detaljplan utifrån de i december 2019 godkända riktlinjerna förverkligas kommer 

den kulturhistorisk värdefulla kullen helt att omges av höghus, ett av dem ett 13 

våningar högt landmärke. I mitten av kullen skulle ett ca 50 gånger 60 meter stort 

område förbli obebyggt. I praktiken skulle området med fornminnen vara stängt för 

kommuninvånarna då det skulle utgöra gårdsområde för de omgivande höghusen. 

 

Den utställning som nu visas i biblioteket i Kyrkslätt är sammanställd av en grupp 

kommuninvånare, Munkkullas vänner, som vill fästa Kyrkslättsbornas uppmärksamhet 

vid planeringen av Munkkulla. Gruppen anser att då området planeras måste dess 

historia, fornminnen och växtlighet beaktas och skyddas. På den medeltida bytomten 

borde man inte bygga höghus. Speciellt den långa byggnaden mot Klosterporten skulle 

avstänga kullen från omgivningen. Kullen borde bevaras som ett grönområde och 

göras till en historisk park och ett rekreationsområde där information om olika skeden 

i Munkkullas och Kyrkslätts historia finns tillgänglig. 

Tidigare under detta år har Munkkullagruppen röjt en stig, Munkstigen. Munkstigen är 

en kort hembygdsstig som har fått sitt namn efter cisterciensermunkar som levde här 

under 1300–1400-talet. Även hela kullen har fått sitt namn Munkkulla efter munkarna. 

Längs stigen finns 15 natur- och kulturobjekt som är försedda med guidetavlor. 

Läs mera: https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat 


