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Sammanfattning

I detta examensarbete lyfts återigen Lövstabruks köksträdgård och dess trädgårdsmästare fram 
i ljuset. Lövstabruk ligger i norra Uppland och är ett järnbruk med anor ifrån 1500 – talet. 
Bruket har ägts av den holländska adelsfamiljen de Geer sen mitten av 1600 – talet fram till år 
1986, då den nuvarande friherren Louis de Geer, bland annat skänkte herrgården och parken 
till Stiftelsen Leufsta. Sedan år 1997 ägs parken och herrgården av Statens Fastighetsverk. 
Under senare delen av 1600 – talet byggdes den första herrgårdsanläggningen med tillhörande 
trädgård i renässansstil upp. Denna trädgård ersattes kring sekelskiftet 1700- till en mer 
modern barockanläggning. År 1719 brändes bruket ner i de s.k. rysshärjningarna och byggdes 
åter igen upp under 1730-talet. Kring slutet av 1800- talet genomgick parken återigen en 
modernisering åt att bli en park i tyskstil. Inspirationen till denna park har troligtvis hämtas 
från Daniel Müllers mönsterbok för trädgårdar i denna stil. Den park som idag finns i 
Lövstabruk är en park i barockstil ritad 1969-70 av trädgårdsarkitekten Walter Bauer. 
Köksträdgården har i Lövstabruk allt sedan slutet av 1600 – talet varit placerad på samma 
plats i trädgården, och dess utveckling kan delvis följas genom ett antal äldre målningar, 
lantmäterikartor och förteckningar över bruket gjorda vid olika tidpunkter.  De första 
trädgårdsmästarna som arbetade i Lövstabruks trädgård hade vallonskt påbrå och däribland 
kan nämnas Johan Träbom vars namn har genomgått en försvenskning vid ankomsten till 
Sverige. Han arbetade i Lövstabruk kring sekelskiftet 1600-1700. Ett antal år efter honom 
arbetade trädgårdsmästare Henrich Kampff i Lövstabruk, vars son bland annat fick hjälp av 
dåvarande ägaren entomologen Charles de Geer att få praktikplats hos Carl von Linnés 
trädgårdsmästare. En mycket tongivande trädgårdsmästare/trädgårdsdirektör under 1800 – 
talet och en bit in på 1900 – talet, var trädgårdsdirektören Johan Olof Strindberg, som anlade 
och skötte om den trädgårdsanläggning i Lövstabruk som troligtvis till yta och innehåll var 
den största.
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1. Inledning

I Lövstabruk i norduppland ligger det som en gång i tiden var Sveriges största järnbruk med 
anor ifrån 1500 - talet. Detta järnbruk skulle inte bara vara en ledande industri utan också 
representera  den adelsfamilj  som ägde bruket.  Från år  1640-41 och i  tretton  generationer 
framåt, till år 1986 fanns Lövstabruk i den från början Holländska familjen de Geers ägo. År 
1986 väljer den nuvarande friherren Louis de Geer att skänka bland annat herrgården med 
tillhörande trädgård till Stiftelsen Leufsta, år 1997 tar Statens Fastighetsverk över ägarrollen. 
Lövstabruks trädgård har förändrats genom åren vilket är ganska naturligt för en icke statisk 
miljö,  dels på grund av yttre  omständigheter,  samt ägarfamiljens intresse och tidens gång. 
Sedan ett antal år tillbaka har jag arbetat som guide i Lövstabruks herrgård, där trädgården 
och parken ingår som en naturlig del. Under årens lopp har fascinationen för trädgården ökat, 
och det var just här i Lövstabruks trädgård som jag för första gången kände att jag nog ville 
bli trädgårdsmästare. Det som idag intresserar mig mest i denna anläggning är inte de delar 
som besökare först lägger märke till, vilket oftast är parken med sina barockinslag. Utan de 
delar  som  inte  uppenbart  är  imponerande,  utan  mer  ligger  och  ruvar  på  sina  gamla 
hemligheter. 
Det  finns  en  fascination  som  väcks  i  mig  när  jag  går  och  tittar  för  mig  själv  i  denna 
anläggning. Vad berättar de gamla träden, buskarna och byggnaderna, kan de viska till mig 
om de gamla trädgårdsmästarna, hur de odlade och hur de vårdade den plats de arbetade i. 
Vilka var dessa mästare i trädgården?

1.1   Syfte 

Avsikten med detta examensarbete är följande:

1. Kartlägga och redogöra för hur Lövstabruks köksträdgård har gestaltat sig genom 
åren. 

2. Ta fram information om vilka trädgårdsmästare som har varit verksamma i 
Lövstabruks trädgård fram till sekelskiftet 1900.

3. Redogöra för trädgårdsmästarnas arbetsuppgifter och arbetsliv under perioden 1700- 
1900. 

    
1.2 Avgränsningar

Eftersom de stilparker som har funnits i Lövstabruk genom tiderna är ganska välutforskade, 
och för att avgränsa arbetet något har jag valt att lyfta fram och närmare studera den del av 
trädgården som sedan gammalt har använts som köksträdgård.
Sökandet efter trädgårdsmästarna har också avgränsats till en period på ca 200 år mellan åren 
1700- 1900- talet.
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2. Metod  

Arbetet är baserat på studier av tryckta historiska källor, arkivstudier gjorda på Riksarkivet, 
Lövstabruks bruksarkiv och Landsarkivet samt interjuver.

2.1 Historiska studier 

Historiska studier har skett på tre olika arkiv, den största delen kommer ifrån Lövstabruks 
bruksarkiv beläget i Lövstabruk i gamla förvaltarbostaden. Information till arbetet har också 
hämtats från Landsarkivet i Uppsala och Riksarkivet i Stockholm.

2.2  Litteratur

En rad litteratur om Lövstabruk, samt allmän och mer inriktad park och trädgårdshistorisk 
litteratur har gåtts igenom.

2.3  Intervju

Intervjuer med Ingrid Tellin som tidigare har varit anställd som husfru på Lövstabruks 
herrgård från år 1957.

2.4  Stavning

Namnet Lövstabruk stavas på två olika sätt dels med den franska stavningen Leufsta som i 
bruksräkenskaperna introducerades på 1720 - talet, samt den mer ålderdomliga stavningen 
med ö och namnet stavades från början Lösta, Löfsta, Löffsta och Löfstadh.
I detta arbete kommer genomgående den äldsta stavningen med ö användas och stavningen 
Lövstabruk.

2.5  Var ligger Lövstabruk?

Lövstabruk ligger i Österlövsta socken, Tierps kommun, Uppsala län, och Uppland, ungefär 
7,5 mil från Uppsala. Herrgårdsanläggningen och större delar av bruket ägs idag av Statens 
Fastighetsverk, och den enskilt största hyresgästen är Stiftelsen Leufsta.
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3. Historik över Lövstabruks trädgårdar  

För att få kunskap om hur den första herrgårdsanläggningen såg ut i Lövstabruk finns bland 
annat en oljemålning troligen tillkommen någon gång under senare delen av 1600- talet och 
ett antal kartor daterade år 1687 att tillgå. Ett komplement till dessa bilder utgör en 
beskrivning gjord samma år som kartorna av förvaltaren Evert Wynhagen. 
Denna första trädgårdsanläggning på Lövstabruk lär ha tillkommit efter år 1643, att denna 
anläggning funnits tidigare än detta år är inte troligt, med tanke på dess sirliga 
renässansutseende med sina obelisker, klippta häckar och symetriskt placerade lusthus. Rent 
stilistiskt är anläggningen typiskt för Centraleuropa och dess formspråk har troligtvis tagits hit 
av den holländska bruksägaren Emanuel de Geer. 1

På målningen ser man ett bruk som ligger i ett öppet landskap, omgivet av skogsklädda kullar. 
I nord-sydlig riktning löper dammsystemet som kantas av masugn, hammarsmedjor och 
kvarnar. Målningens huvudmotiv utgörs av trädgården, på båda sidor om trädgården ligger 
hagar. Enligt en beskrivning från år 1687 var platsen ”ärnade och inhägnade till trädgård”. 
På en karta från samma år kallas den södra av dem för kryddgård och den norra för hage.2

                  
                     Figur 1. Oljemålning över Lövstabruk, från 1600 – talets andra hälft. Okänd konstnär.

I beskrivningen från 1687 står följande som stärker att trädgården tillkommit efter 1643.

” En trädgård och en blekhage med några träd kringsatta inom samma plank,
     trädgården fylld och jämkad utaf en alltför eländig mark, kärr, berg och moras,
    fyra stycken lusthus däruti, tvenne med blec beslagna och målade, tvenne eljest

              med brädplank runt omkring liksom en hög och tjock stenmur under planket 
              ända långt neder vid ån.” (Ur Bruksseminariet av Marianne Sandström - Hanngren)

 På en målning från omkring år 1700 visas en helt annat mer storslaget bruk upp än det 
föregående.

1 Selling,. G, 1980.sid 4 f.

2Lagerström,T & Suneson,.T,.1995.sid 11.
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 Istället för den ålderdomliga bruksanläggning som visas upp på målningen från 1687, synes 
nu en ny falurödfärgad herrgård och en helt nyanlagda allé som inramar trädgården. Den är 
strängt symetriskt grupperad kring den mittaxel som det bara finns antydningar av på den 
äldre målningen. 3

              
               Figur 2. Oljemålning över Lövstabruk, målad kring sekelskiftet 1700. Okänd konstnär.

Nu har herrgården blivit den dominerade mittpunkten i hela bruksanläggningen, inte genom 
storleken utan genom kompositionen av de många byggnaderna. Husen ligger på en låg 
terrass nära vattnet. På andra sidan kanalen sträcker sig trädgården fram till bruksgatan och 
upptar ungefär samma yta som den gamla trädgården. 
Närmast stora huset ligger parterren inramad av buxbom som en matta, medan fondboskéerna 
och sidoalléerna bildar väggarna. På båda sidor om trädgården ligger ett orangeri och ett 
drivhus, utanför dessa fortsätter trädgårdsanläggning. På norra sidan, till höger på målningen 
finns en inhägnad där det i rader finns planterade fruktträd, på södra sidan ligger en 
köksträdgård med regelbundna kvarter belägen. Rakt genom denna går, parallellt med 
mittaxel, en lång allé från den stora stallgården nederst till vänster upp till bruksgatan i 
fonden.4

 
Denna anläggning torde vara anlagd på initiativ av den dåvarande ägaren landshövdingen 
Charles de Geer. Enligt bruksräkenskaperna var den andra herrgården färdigbyggd kring 
sekelskiftet 1700 och det ser ut som om arbetet med trädgården pågick ungefär samtidigt med 
detta. År 1698 byggdes det i trädgårdshuset, och 1702 lämnas bidrag till Gillis Douhans 
begravning ”som av bergsprängning i trädgården dödades” Före denna tidpunkt hade 
trädgårdsmästare Johan Träbom sommaren 1700 rest på patrons ordre till Stockholm och 
Drottningholm (för att) avtaga trädgårdarna.5

Denna anläggning är troligen utförd efter en generalplan, ritad av en arkitekt förmodligen i 
samråd med dåvarande ägaren Charles de Geer. 

3 Selling,. G, 1980.sid 11
4 Selling,.G, 1980. sid 11,ff.
5 Selling,.G,.1980. sid 17.
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Det som stärker att denna anläggning också har funnits i verkligheten är bland annat en karta 
från lantmäteriverket upprättad av Jacob Braun år 1704-1707. 
Där anläggningen i stora drag stämmer överens med målningen. Byggnaderna är dock färre 
och trädgårdsanläggningen inte fullt så omfattande. 

Det finns bara ett Orangeri och den tätt planterade fruktträdgården anges på kartan vara 
blekhage, en förklaring till detta kan vara att arbetet med trädgården inte var klart år 1707 och 
att tavlan målats vid ett senare tillfälle. 6  Det finns tyvärr inte något i bruksräkenskaperna 
som avslöjar vem eller vilka arkitekter som kan ha legat bakom det bruk som fanns innan år 
1719. Det finns dock teorier om att det sannolikt är Johan Hårleman, som bland annat 
anlitades att rita Stora Wäsby, som också ägdes av familjen de Geer. Dessa två anläggningar 
har vissa gemensamma drag.7

År 1719 brändes Lövstabruk ner av ryska trupper i det så kallade rysshärjningarna och efter 
detta gjordes en förteckning av landshövdingen Charles de Geer (1660-1730). 
Under 1730- talet var nästintill hela bruket uppbyggt igen efter ryssarnas härjningar och det 
nya bruket byggdes efter samma generalplan som det föregående.  

En stor och detaljerad karta över Lövstabruk utförd kring år 1735 av lantmätaren och 
tecknaren Olof Gerdes visar att hela anläggningen var uppförd och färdig att ta emot den nya 
ägaren entomologen Charles de Geer från år 1741. Trädgården hade bevarats ungefär som 
innan även om broderiparterren förenklats en aning.8

Den franska formträdgården hade under 1800 – talet blivit ganska igenvuxen, när dåvarande 
ägaren Carl de Geer (1859-1914) beslutade sig för att rusta upp i trädgården så väljer han att 
förnya trädgården och det skapades en anläggning i tysk stil, som blev modern under 1800- 
talets senare hälft.
Anläggningen är nästan identisk med den idealplan som återges i Daniel Müllers mönsterbok 
som utkom i Sverige år 1848 och 1858. 9

6 Selling,.G,.1980.sid 12.
7 Selling,.G,.1980.sid 14.
8 Selling,.G, 1980.sid 21.
9  Lagerström, T & Suneson T,.1995.sid 29.
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     Figur. 3 Utsikt över parken från herrgården.
                   Fotografi taget kring sekelskiftet 1900.

På fotografier tagna kring sekelskiftet 1900 syns att gräsmattorna var prydda med 
blomgrupper, buskage och bladväxter så kallade tapetmönster.
Anläggningen utfördes av den vid Lövstabruk anställda trädgårdsdirektören Johan Olof 
Strindberg, han skötte den stora trädgårdsanläggningen med Orangeri, drivhus m.m. från 1880 
under mer än fyrtio år.10

Denna anläggning krävde sin trädgårdsmästare och när en restaurering av anläggningen blev 
aktuell runt 1969-70, så valde Walter Bauer i samråd med den dåvarande ägaren friherre Carl 
de Geer att i den mån det gick försöka återskapa den formträdgård som fanns i trädgården 
kring 1730 – talet.  

Walter Bauer valde att vid restaureringen med vissa modifieringar följa en planskiss av 
kusinerna, A. F Barnekow och E. de Geer, daterad den 10 mars 1769. Det är fortfarande 
Walter Bauers park som i dags dato finns och kan beskådas i Lövstabruk.11

10 Steen,. B. 1966.sid 182
11 Lagerström, T & Suneson T,.1995. sid.35
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             Figur 4. Utsikt över parken. September 2008.

       Figur 5. Vy över köksträdgården, november 2008.
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4. Köksträdgården genom tiderna vid Lövstabruk herrgård.

Fram till våra dagar har dessa nyttans trädgårdar haft en avgörande betydelse för 
självhushållet och en viktig del inte bara för den lilla trädgården, utan också för herrgårds- 
och slottsanläggningarna som försåg ägarfamiljen med ljuva och nyttiga grönsaker året runt 
inte bara på lantegendomarna. Grönsakerna fraktades också till städerna för att försörja mat- 
behovet där åt familjen. Karakteristisk för en traditionell köksträdgård/kåhlgård eller 
kryddgård är de mer eller mindre upphöjda rektangulära bäddarna. Placeringen var oftast i ett 
hörn av trädgården bakom en mur eller ett plank och man skilde oftast på skönhet och nytta. 
Utseendet på krydd/köksträdgårdarna har i stort sett varit desamma sedan medeltiden. 12

 
     4.1 1600 – talets krydd/kåhlgård i Lövstabruk

I 1600-talets Sverige skedde många förändringar, Sverige gick med Gustaf II Adolf i spetsen 
från att ha varit ett ganska anonymt litet land i kalla norden till att bli en stormakt. Detta 
påverkade bland annat att det började växa fram en kapitalstark skara adelsmän som genom 
sin bostad markerade sin klasstillhörighet. Praktfulla slott och herrgårdsanläggningar började 
byggas i rask takt runt om kring i landet, och till dem anlades också vackra och smakfull 
trädgårdar. Adeln blev det skikt som nu kom att få rollen som nyhetspridare, när det gällde 
trädgård och trädgårdsskötsel, och att vara sysselsatt med trädgårdsodling ansågs som en 
lämplig sysselsättning för unga adelsmän.
Frön och växter skickades efter ifrån utlandet, vilket var det ända sättet att få tag i dem, 
samma sak var det med trädgårdsmästarna som kom att jobba i dessa slott och 
herrgårdsanläggningar.13

Familjen de Geer var i ganska stora mått inblandade i de förändringar som kom att ske i 
Sverige under denna tid. Louis de Geer var en kapitalstark nederländsk investerare som under 
1620 -1630- talen fick en dominerande ställning inom svensk järnindustri och Lövstabruk 
blev år 1641 införlivad bland Louis de Geers övriga egendomar. Lövstabruk kom att stå 
ganska oförändrar fram till det att sonen Emanuel de Geer tar över efter faderns bortgång 
1652. Emanuel var den som lade grunden till en större herrgårdsanläggning i Lövstabruk, 
eftersom familjen var från Holland och Emanuel under stora delar av sitt liv befann sig 
utomlands, så var det självklart att anläggningen som kom att byggas upp i Lövstabruk fick en 
kontinental prägel.14

Den första kryddgården som anlades i Lövstabruk torde vara anlagd samtidigt med resten av 
bruket, någon gång kring mitten av 1600- talet. Utseendet på den trädgårdsanläggning som då 
fanns i Lövstabruk kan bland annat återfinnas på en oljemålning från ca 1660-talet. Ett par 
kartor daterade år 1687 och en förteckning daterad samma år av bruksförvaltaren Evert 
Wijnhaegen finns också att tillgå.15 I denna förteckning nämns bland annat en trää- och 
kryddgårdar.16

 I en av kartbeskrivningarna från år 1687, nämns återigen att trädgården innehåller ” trä – och 
kryddgårdar av allehanda fruktbara både in- och utländska träd, med blompottor och lusthus i 
vart hörn”. 17

12 Dunér,. K och S,. 2004.sid 190 ff.
13 Hansson,. B och M,. 2002.sid 94 ff.
14 Anfält,. T,. 1993. sid 5.
15 Selling,. G,. 1980. sid 4.
16 Lagerström, T & Suneson T. sid 12.
17 Selling,. G,. 1980. sid 10.
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      Figur 6. Målning över Lövstabruk från 1600- talets andra hälft. 

På målningen (se ovan) som enligt Gösta Selling är målad någon gång under 1660 – talet och 
låg lite längre åt söder än det nuvarande bruket, syns i tavlans mitt en stor trädgård som är 
omgärdad av ett falurött trästaket. Rakt igenom trädgården går en väg och på bägge sidor om 
denna väg ligger ett antal odlingsbäddar, troligtvis är ett antal av dessa odlingskvarter av 
nyttokaraktär. Denna trädgård har en tydlig renässansplan, den är rektangulär och indelad i 
tydliga kvarter. Gångarna är breda så att hästar och åkdon kan ta sig fram. Varje kvarter delas 
i sin tur upp i avlånga odlingssängar. Det var vanligt att det inte bara odlades grönsaker i 
dessa kvarter utan också kryddor samt vackra blommor både ett och fleråriga förekom. 18

Den första ägaren Louis de Geer (1607 -1652) hade vid sin Malmgård vid Gökgatan i 
Stockholm en trädgård som hade utpräglad nyttokaraktär. Kvarteren var enligt hans egna 
anvisningar planterade med enbart köksväxter så som sparris, ärtor, bönor, sallad och en rad 
andra grönsaker upptog jämte medicinalväxter hela området. 19

Att trädgården vid Lövstabruk var mer mixad i växtmaterialet än vad Louis de Geers 
Malmgård i Stockholm var är troligt. Eftersom denna trädgård har tillkommit senare och 
anlagts av sonen Emanuel de Geer, som lät utvidga och modernisera trädgården och bruket. 
Detta skedde då i en stil som var mer passande för en herreman i Emanuel de Geers position i 
samhället. Dock skulle denna trädgård också försörja Emanuel de Geer med grönsaker både 
vid hans vistelse i Lövstabruk och kanske också sändas till hans andra boställen, så det är 
mycket troligt att det var prydnadsväxter som kantade det stora gångarna och kvarteren längst 
den stora vägen, medan nyttoväxter och medicinalväxter var placerade längre in mot kanterna.

       4.2. 1700 –talets köksträdgård

Kring slutet av 1600 –talet fanns planer hos Emanuel de Geer (1624 - 1692) att modernisera 
bruket ytterligare och bygga en anläggning mer ståndsmässig än den som fanns där innan. 

18 Israelsson,. L,. 1996. sid 11.
19 Selling,. G,. 1980. sid 5.
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Detta blev dock inte verklighet för en nästa ägare, landshövdingen Charles de Geer tog vid 
efter Emanuel de Geers död 1692. 

             Figur 7. Del av oljemålning föreställande, köksträdgården. Omkring år 1700. Okänd konstnär.

Kring sekelskiftet 1600-1700 torde denna anläggning ha varit klar och på en målning från 
omkring denna tid ser man det nya stora herrgårdsanläggningen. Köksträdgården har nu fått 
en egen plats och är inte längre lika interagerad i trädgården på samma sätt som i den tidigare 
anläggningen. Den är nu utflyttad och placerad bredvid parken omgärdad av höga plank och 
murar. Även om trädgårdsidealet under frihetstiden förespråkade ”den goda nyttan” och 
självhushåll.20 Trots den ökade storleken och det omfångsrika innehållet fick 
köksträdgårdarna under denna tid en mer undanskymd plats i trädgården än tidigare, gärna en 
bra bit ifrån herrgården. I köksträdgården var det inte meningen att romantiska promenader 
skulle äga rum, utan det var arbetet och nyttan som var rådande där, om en stank från diverse 
gödsel läggs på detta så var det kanske inte direkt ett ställe som man gick till för att njuta av.21 

Drivhuset har också getts en annan position än vad Orangeriet innehade. Orangeriet var och är 
beläget så att dess behag i form av bland annat av citron, lager och pomeransträd visas upp i 
stora skyltfönster mot parken, medan drivhuset självklart logiskt är vänt mot söder. Vilket 
innebär att ryggen skapar en mur som ramar in parken men inte som i Orangeriets fall visar 
något av dess innehåll. 
I ena hörnet finns en tillsynes förrådsbetonad byggnad belägen, i mitten längst den norra 
kortsidan i angränsning mot parken är ett drivhus placerat, som en pendang till Orangeriet 
som ligger mitt emot på andra sidan parken. 

Bakom drivhuset finns två rödmålade träplank uppsatta, de följer hela kortsidan med undantag 
för två passager, så att man även från parken skall kunna komma in i köksträdgården. Inne i 
köksträdgården finns 6 stora odlingskvarter, 3 st aningens mindre och framför ingången till 
drivhuset ytterligare en liten odlingsyta. 
Odlingskvarteren ramas delvis in av träd som till karaktären har lite olika form och färg. 
Vattendraget som skiljer herrgårdssidan från trädgårdssidan har smalnats av och blivit en 
kanal med stensatta kajer som förbinder det två dammarna. 
I mångt och mycket stämmer nog denna tavla ganska bra med verkligheten, det som dock 
troligtvis inte fanns var drivhuset efter som Charles de Geer i sin förteckning bara nämner ett 
20 Mårtensson,.H,.2002. sid 14.
21 Hansson,.B & M,.2002. sid 113.
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pomeranshus (orangeri). Charles de Geer förteckningen gjordes efter det att de ryska 
trupperna i det så kallade rysshärjningarna brände ner hela Lövstabruk sommaren 1719, 
förteckningen är daterad den 2 november 1719 och räknar upp skadorna och det nedbrända 
byggnaderna.

Ett pomerantshus, foten af huggen sandsten och det öfriga af tegell murat, med dess 

kakelugnar stora kosteliga fönster samt panelade och målade tak, och utanföre stående 4 

stora gjutne blybilder i grund förderfwat och upbränt, jämte där brewid de andra för 

trädgården nödige rum och hus samt alla pomerant, citron, lagerbär och myrtenträd med 

flera sköna örter och gewäxter af hwilka alt war en stor myckenhet.

Kring parterren wid gården och kring wattubyggningen ett plank med balustrader 197 aln 

afbränt kring herrgården, staquetet med grofwa och stadiga stolpar samt grönt och rödt 

anstrukit gallerwerk 742 aln.
(Besiktningsprotokoll 11 november, 1719, Leufstaarkivet, Kartong 86 RA).

En detaljerad karta över Lövstabruk från år 1735 skapad av lantmätaren och tecknaren Olof 
Gerdes, visar att i stort sett hela anläggningen är uppbyggd och färdig detta år. Det finns 
fortfarande bara ett mot norr placerat orangeri. På södra sidan markeras dock ”en grund till ett  
nytt drivhus” på den plats där det på den stora målningen från sekelskiftet 1700 ligger ett 
drivhus. Den nya anläggningen som nu byggs upp följer i mångt och mycket den karolinska 
generalplanen som det föregående bruket var uppbyggt efter.22

          Figur 8. Grund Ritning Leufsta bruk år 1735.
                      Av Olof Gerdes
                     

22 Selling,.G,.1980. sid 22.
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Drivhuset som bara är markerad som grund på kartan från 1735 är färdigbyggt när Olof 
Dahlin tecknar av bruket 1745. 23 Vid denna tid ägdes Lövstabruk av entomologen Charles de 
Geer som hade ärvt Lövstabruk av sin farbror med samma namn och övertog det år 1741. 
Landshövdingen hade dock börjat uppbyggnaden av trädgården och Carl von Linné lär ha 
besökte Charles de Geer redan på 1720 – talet och använde också en rad växter från 
Lövstabruks trädgård i sitt arbete ”Adonis sive Hortus Uplandicus” även växter från de Geers 
trädgårdar vid Stora Wäsby användes till detta ändamål.24 
Den trädgård som byggdes upp efter ryssarna var enligt material som finns en aning förenklad 
än den tidigare anläggningen. Detta stämde också bra in i tidens strömningar med ett lite mer 
lättsamt och förenklat trädgårdsideal. Trädgården behöll dock sin indelning i tre separata delar 
med köksgård, trädgård och lustgård. 25

Tack vare sin nyttokaraktär och sin undanskymda plats nådde inte trädgårdsmodets 
svängningar köksträdgården i samma utsträckning som i resten av trädgården, utan den behöll 
sitt utseende med strama fyrkantiga kvarter och raka rader.  Samma sak rådde även i 
Lövstabruk vilket har gjort att även köksträdgården här har fått lämnats ganska orörd, i 
jämförelse med de ändringar som har skett i parken. Köksträdgården ligger fortfarande på 
samma plats än idag, dock lite mindre blomstrande. På kontinenten planterades träd inne i 
kvarteren för att ge skugga åt övriga växter. I Sverige behövdes solen för att grönsaker, bär 
och frukt skulle mogna, så träden planterades bara i kanten av kvarteren I Lövstabruk 
användes detta upplägg med fruktträd inplanterade bland odlingsbäddarna, detta framgår 
tydligt på målningen från sekelskiftet 1700.26

En holländare vid namn J F Drevon som besökte bruket år 1785 förvånades över trädgårdens 
prakt och rikedom på utländska växter, som vårdades i drivhus och orangerier under långa 
vintrar och ställdes ut under några korta sommarmånader. Han såg ” the most beautiful  
orange-trees, citron – trees and other productions of warm climates” han fick också smaka 
melon och ananas, vilka trots det hårda klimatet var lika fina som i Holland enligt honom.  
Vindruvsodlingen har gamla anor i Lövstabruk och detta noterades också av samme 
holländaren.27

23 Selling,. G,.1980. sid 21.
24 Swederus,. M.B,. 1886. sid 6f.
25 Mårtensson,. H,. 2002. sid 14.
26 Hansson,.B & M,.2002. sid 96.
27 Söderlund,.S,.2002.sid 25.
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                                 Figur 9. Räkning över frön, Beställda av Charles de Geer (1660-1730)

 

    4.3 1800- talets köksträdgård

Under större delen av 1800 – talet verkar det som om det inte skedde några större 
förändringar i Lövstabruks köksträdgård, för det är inte för en mot slutet av 1800–talet som 
det börjar dyka upp information, dels om parken men också köksträdgården. Från år 1880 
genomgick stilparken i Lövstabruk en del förändringar. Från att ha varit en fransk 
formträdgård mot att bli en park i mer tyskstil med Daniel Müllers mönsterbok som grund. 
Denna omläggning leddes av den då anställde trädgårdsdirektören Johan Olof Strindberg.28

I köksträdgården hade även drivhusen utökats under 1890– talet, dessa var dock av lite 
enklare modell än det drivhus som byggdes mellan 1735-45. Växthusen var fem till antalet 
under Strindbergstrid kring sekelskiftet 1900. 

28 Selling,.G,.1980. sid 28.
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Ett av dessa var uteslutande för vindruvsodling och lär ha varit rikt givande, det fanns också 
aprikosodling, denna odling ersattes dock någon gång under årens lopp med persikoodling 
istället. 29

Figur 10. Vy över delar av köksträdgården och herrgården. 
           Kortet taget kring år 1900.

Tack vare en liten killes observationer finns en del spännande material om hur köksträdgården 
såg ut under Strindbergs tid. Denna lilla kille var den då 14- årige Frits Ohlsson som jobbade 
som trädgårdsdräng åt Strindberg kring slutet av 1800 – talet. Frits berättar att öster om stora 
växthuset (drivhuset som fortfarande finns kvar) låg vinkasten, idag finns där bara en mur. 
Detta vinkast var ett stort inglasat växthus med fönster år söder. Söder om drivhuset och 
vinkastet fram till Nyvägen fanns en fruktträdgård. På andra sidan Nyvägen låg Gathagen 
omgärdat av en mur med järnstaket. 
Längs med den övre dammens sida var ett antal pilar planterade, detta kallades för gröna 
gången. På 1890 – talet byggdes ett nytt persikohus i Gathagen. Både vinkasten och 
persikohuset hade tre avdelningar för olika drivningstider, så att det gavs frukt under en längre 
period. Varje del hade en egen värmekälla/ugn så att en avdelning åt gången kunde drivas. 
Utöver persikohuset byggdes också på 1890-talet tre nya växthus. Ett för rosor, ett för 
orkidéer, och ett för övriga blommor. Dessa växthus värmdes upp av murade kanaler som 
gick igenom växthuset. Eldningen skedde utifrån med helmeters ved i s.k. eldgropar som var 
murade av slaggsten. Dessa växthus slukade ved och för att bevara värmen lite bättre 
vintertid, täcktes fönstren med träluckor.
I Gathagen fanns också drivbänkarna, i februari månad började de första varmbänkarna 
anläggas. De fylldes på med ett lager av hästgödsel på 60 – 70cm. Under mars och april 
anlades mindre bäddar och i slutet av april drevs grönsakerna i kallbänkar. 

29 Steen,.B,.1966. 183 f.f.
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Åt drivbänkarna användes ungefär 200 fönster dessa skulle täckas med rörmattor varje kväll 
och avtäckas varje morgon, samt vattning och skötsel av plantor ingick också i omvårdnaden 
av dessa drivbänkar. I drivbänkarna drevs bland annat gurkor, meloner, olika sorters 
grönsaker och blomplantor upp.30

Frits berättar på följande sätt om bland annat vindruvspallning.

Ett år minns jag att det blev över 1500kg druvor. Det var verkligen fina druvor, stora blå och 
mycket goda. Vinkasten och persikohuset skötte Strindberg själv.

När druvorna börja mogna hölls huset låst. Men vi tog ur glasen på lämpliga ställen och 
kunde få ut någon klase och satt sedan tillbaka glaset igen. I persikohuset gjorde vi lika och 
kunde dra ut persikor med lång spön. Vinklasarna var det lättare medför att de satt alldeles  

under glaset. Persikorna var svårare för att spaljéträden stod vid bakre väggen av huset.  
Framför glasväggen stod bord ända fram och där brukade Strindberg lägga en del frukt att  

eftermogna i solen. De var lätta att ta. (Ur Lövstabygden, nr 2, år 2006)

Blomsterodlingarna var under denna tid särskilt omfattande både i trädgården och inne i 
drivhusen, där också en mängd exotiska växter fanns som den då väldigt botaniskt 
intresserade baron Carl de Geer (1859-1914) köpt in bland annat från Botaniska trädgården i 
Uppsala.31

Carl de Geer skickade också efter orkidéer från utlandet, och som Frits nämner användes ett 
helt drivhus för att vid denna tid kunna odla denna ovanliga växt, som sedan fick smycka 
herrgården vardag som fest. Grönsaksodlingarna var vid denna tid rejäla och ovanligt 
avancerade. Det odlades bland annat tomater i stor omfattning.32

Sparris var en annan grönsak som också fanns vid odlingarna i Lövstabruk, genom en särskild 
konstruktion med framdragna varmvattenledningar från drivhuset ut i marken och över dem 
hade det byggts upphöjda bäddar, denna konstruktion gjorde så att trädgården kunde försörja 
Carl de Geer med sin traditionella julsparris. 33

30 Olarsbo,.M,.2006. sid 10. ff.
31 Söderlund,. S,. 2004. sid 25.
32 Steen,.B,.1966. sid 184.
33 Söderlund,. S,. 2004.sid 26.
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                  Figur 11. Fotografi taget inuti drivhuset i Lövstabruk krig sekelskiftet 1900.

Många är de spår efter Carl de Geer som vittnar om hans stora trädgårdsintresse, dels ett antal 
trädgårdsskrifter av den dåvarande prefekten vid Botaniska trädgården i Uppsala, Thore 
Magnus Fries som bland annat vurmade för vetenskapshistoria och då främst Carl von Linné. 
Dessa två små skrifter är dedikerade till: Herr baron Carl de Geer med varm tacksamhet och 
tillgivenhet af Th. M. Fries, kanske är det också av Th. M, Fries som Carl de Geer har fått den 
träbit som återfinns i Naturaliekabinettet i Lövstabruk och har följande inskription. Denna 
träbit utgör en del af Linnés kastanie på Hammarby, kullblåst ___ 1907 och skänktes till  
baron Carl de Geer till Leufsta.
Detta stora trädgårdsintresse är nog en av orsakerna till att Lövstabruk kring slutet av 1800 – 
talet, hade så pass stor omfattning på odlingarna och att anläggningen under denna tid är var 
det senaste snittet.

                   
                      Figur 12. Bit av en kastanj från Linnés Hammarby.
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Lövstabruks trädgård hade vid denna tidsperiod många inslag av de engelska strömmar som 
börjar göra sig gällande från mitten av 1800 – talet med stora frilandsodlingar, mängder av 
växthus och varm och kallbänkar. Den viktorianska köksträdgården gjordes sig påmind även 
här.34 Drivhus och drivbänkar var som sagt en viktig del i den viktorianska köksträdgården, 
orangerierna hade visserligen redan tidigare försett herrgårdarnas matbord med läckerheter, 
men den industriella revolutionen förde med sig en helt ny arkitektur, nya smäckra 
konstruktioner uppfördes med väggar och tak av glas. Många av drivhusen, också kallade 
kast, var specialbyggda för olika ändamål såsom smultron, jordgubbar, meloner, vindruvor, 
ananas, persikor med m.m.35

Andra skillnader mellan 1700–talet och 1800-talets odlingar var bland annat att under 
1700–talet fanns många nya grönsaker på marknaden som köptes in från främst Tyskland och 
Holland. Under 1800 –talet ökade dock utbudet ännu mer och utbudet på namnsorter och av 
grönsaker och allehanda växter blev enormt. 36

5. Trädgårdsmästare anställda vid Lövstabruks trädgård

34 Hansson,.B & M,.2002.sid 141.
35 Hansson,.B & M,.2002.sid 159.
36 Hansson,.B & M,.2002. 152.ff.
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     5.1  1700 – talets trädgårdsmästare i Lövstabruk.

Fakta om trädgårdsmästarna i Lövstabruk är fragmentarisk, i Lövstabruks bruksarkiv finns i 
avlöningslister där alla som var anställda vid bruket var inskrivna, där ibland 
trädgårdsmästaren, trädgårdsdrängarna och ibland även trädgårdspigorna. 
Den första trädgårdsmästaren som var anställd under senare delen av 1600 – talet och 1700 – 
talets början, var bland annat en man vid namn Johan Träbom. Denna Johan Träbom hette 
från början Jean och hade vallonsktpåbrå och efternamnet har troligtvis också varit mer 
franskklingande från början, men hans namn har efterhand försvenskats till Johan Träbom.
Denne Johan Träbom hade bland annat ansvar för genomförandet av den andra 
trädgårdsanläggningen som byggdes omkring sekelskiftet 1700. Han gifter sig 2/2 1693 i 
Lövstabruk och är anställd till omkring 1710 då nästa trädgårdsmästare stod på tur.37

Från år 1725 är nästa trädgårdsmästare med en utländsk klang på namnet anställd, 
trädgårdsmästare Hindrich/Heinrich Kampff. I bruksräkenskaperna finns han med från år 
1725 till någon gång under 1770- talet. År 1775 står hans änka inskriven och det är en annan 
trädgårdsmästare som fått Kampffs tjänst.
Både Johan Träbom och Hindrich/Heinrich Kampff var bland annat anställda av 
landshövdingen Charles de Geer, som under denna tid var bruksherre på Lövsta. Dessa två 
trädgårdsmästare var också med under hela eller delar av uppbyggnadsarbete, med de två 
1700 – tals anläggningarna i Lövstabruk. Charles de Geer var troligen ganska 
trädgårdsintresserad och detta verkar vara en av förutsättningarna för att material om de gamla 
trädgårdsmästarna skall finnas kvar. Nästa ägare entomologen Charles de Geer hade bland 
annat ett brinnande intresse för insekter och som ett naturligt led i detta insektsintresse kom 
också växterna in.38 Trädgårdsmästare Kampff jobbade åt båda dessa herrar och fick bland 
annat i uppdrag att år 1744 åka till Uppsala för att studera några växter i Akademiska 
trädgården. 
Två år senare reste han återigen till Uppsala, denna gång medförde han bland annat träd ifrån 
orangeriet, som de Geer på Lövstabruk skänkte till Akademiträdgården. Kampff fick också 
åtskilliga växter som han tog med sig hem till Lövstabruk. Sparsamma notiser under följande 
år ger belägg för att kontakter och utbyten med andra trädgårdar ägde rum. Bland annat 
levererades frön från trädgårdsmästare Anders Källström vid Kungsträdgården i Stockholm. 39

Charles de Geer brevväxlade i många år med Carl von Linné, 18 av dessa brev har blivit 
bevarade till eftervärlden, denna brevväxling är dock bara halv och samtliga brev är från de 
Geer till Linné, medan Linnés svarsbrev tyvärr har försvunnit. I dessa brev skriver bland 
annat Charles om sin trädgårdsmästares son, som vid denna tid torde ha varit Heinrich 
Kampffs son.  Breven inleds med antingen Ädel och Höglärde H (herr) Archiatern eller 
Wälborne Herr Archiatern. 40

Leufsta d. 26 november. 1744
  
    Huru blir det med min Trädgårdzmästares Sonn? När will H Professorn taga emot honom, 
och på hwad sätt? Jag wäntar swar häruppå samt förblifwerstadz 

37 Österlövsta kyrkoarkiv. 
38 Tottie,.T,.2007.sid 21.ff.
39 Alnebring,.G & Larsson,.G,.1956.sid 31.ff.
40 Tottie,. T, 2007. Bilaga.
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                                                       Höglärde H. Professorens 
                                                                       Hörsamste Tjenare 
                                                                                           Charles de Geer.
I nästa brev står skrivet:

Leufsta d. 10 Decembr. 1744.

                 Jag tackar rätt mycket för det min Trädgårdzmästares son får komma till Eder, och 
med de proponerade wilkoren är jag ganska nögd. Det är wäl bäst om han får boo hos H. 
Professorens Trädgårdzmästare; då är han bättre under ögonen. Som Juhlhelgen nu 
tillstunda, så tyckes mig att det är bäst att wänta, till helgen är förbi, innan jag skickar 
gossen, om H. Professorn så tycker.41

Genom dessa rader finns tydliga bevis på att Charles de Geer var ganska mån om att hans 
trädgårdsmästare och i detta fall trädgårdsmästarens son får en ordentlig utbildning. Att gå i 
lära hos Carl von Linné trädgårdsmästare ansågs nog även på 1700 – talet som en av de bättre 
praktikplatserna som en trädgårdslärling kunde få i Sverige. Troligen hade också fadern 
Henrich Kampff en gedigen utbildning och kunskap inom sitt yrke.
I frihetstidens anda då Sverige skulle vara självförsörjande på både lyxmat samt vardagsmat. 
Utgjorde grönsaker basfödan som helst inte skulle importeras. Ett naturligt led i detta var att 
utbilda de egna svenska trädgårdsmästarna efter svenskt klimat och svenska förutsättningar. 
År 1735 grundades Trädgårdsmästar Societeten i Stockholm, senare Trädgårdsmästar 
Ämbetet. Skrået hade som sin viktigaste uppgift att förrätta mästerexamina och 
gesällutbildningar. Ett särskilt gesällskrå för lärlingar fanns också. Utbildningen skulle bland 
annat omfatta kunskaper om jordens och trädens skötsel, om köksträdgårdar och orangerier. 
Trädgårdsmästarämbetet fanns i Stockholm och Uppsala.42

Vilken utbildning Heinrich Kampff hade är ej klarlagt, men det troliga är att han som brukligt 
vid denna tid fick sin kunskap genom handling. Från den erfarna yrkesmannen till den yngre 
lärlingen.43 Att han som många andra började sin bana som trädgårdsdräng i ett antal år, 
kanske hos sin egen far. Det verkar inte som om det från början fanns en bestämd tidstrappa 
som följdes, utan att det istället var kunskapsnivån som avgjorde om man kunde ta nästa steg 
på yrkesstegen. 
För att sedan få titeln trädgårdsmästare under 1700 – talet krävdes att praktik hade gjorts i 
flera anläggningar. Dessa trädgårdsanläggningar kunde finnas både inom och utanför Svea 
rikes gränser. Praktik utomlands var nästan ett krav om man skulle få anställning vid någon 
större herrgårdsanläggning. Genom dessa utlandsresor fick de blivande trädgårdsmästarna 
erfarenhet, kunskaper och framför allt kontakter. 
Vanliga länder som dessa trädgårdsgesäller reste till för att förkovra sig var framför allt 
Holland men också Tyskland, Livland, England, Danmark och Ryssland. 44 
Trädgårdsmästare Knagge på Stora Wäsby som också såsom Kampff hade Charles de Geer 
som arbetsgivare, hade bland annat varit tre år i Danmark, tio år i Holland och två år i 
Frankrike. Troligen hade trädgårdsmästare Kampff på Lövstabruk gått igenom samma 
utbildningsväg som sin kollega på Stora Wäsby.45  

41 Tottie,. T, 2006.sid. Bilaga.
42 Dunér,. K och S,. 2004.sid 366.
43 Ahrlnd,.Å,.2006.sid.193.
44 Ahrland,.Å,.2006.sid. 197.ff.
45 Ahrland,.Å,.2006.sid 199. ff.
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Charles de Geer som var uppvuxen i Holland och kommer från en Holländsk familj torde ha 
haft ett ganska gott kontaktnät i sitt gamla hemland. Charles skickade säkerligen sina blivande 
trädgårdsmästare dit, för förkovring i något som låg både honom och hans farbror (den 
tidigare ägaren landshövdingen Charles de Geer) varmt om hjärtat.

Lön och förmåner. 

I bruksräkenskaperna redovisas för ett år i taget trädgårdsmästarens inkomster och utgifter på 
det egna konto. Det finns också ett trädgårdskonto som redovisar trädgårdens inkomster och 
utgifter under året. Detta konto är dock inte så informativt vad det gäller inköp av fröer eller 
var de är inköpta. Utan vidrör till största del reparationer av trädgårdsbyggnader, kakelugnar 
m.m. och kan se ut på följande sätt.

Kapitalbok     1778 no 1 och no 2  .   
Sid. nr 362 och 363.

Trädgårdsmästare Erik Silander , 11 månader 
                    Samt Jonas Friman, 1 månads lön – ny (hänvisning till nr 559)

Leufsta trädgårdskonto omkostnings conto credit sid nr 103

September
Journal – Betalt trädgårdsmästare Silander för åtskilliga sorters frön som på årsgången blivit 
utsådda efter inlemnad förteckning. (Journalboken som det hänvisas till är tyvärr försvunnen)

October 
Journal -  Till behov vid Trädgården 1 bok papper, 1 st bleckhorn
Tracteuren Pehr Hane för 36 kannor öhl till Manskapet wid Orangeriernas ut och 
inbärande….a 24 öre
Glasmästare Jacob Forsberg för insatta glas i Orangeriet och Bänk fönster
6 st nya rutor
7 st dito
18 st dito
19 st dito 
Förbättrat med bly
Tunnbindare Olof Knapp för en ny syltkålstunna
Takspånskonto till Orangeriet
Trädgårdsbaljors conto
            Sid 232 Trädgårdens conto
                          För 16st nya trädgårdsbaljor med dess beslag och målning.
Inkomster som dock kom trädgården till del var bland annat från försäljning av grönsaker och 
allehanda växter, tyvärr fördes dessa uppgifter in i speciella journalböcker som tyvärr inte 
finns kvar längre. I Österbybruks arkiv finns dock vissa uppgifter på sådant som inköpts från 
Lövstabruk till Österby.

1764
2 lod mangold frö från Leufsta

trädgårdsfröer och blomsterlökar (10 november)
bark och spån.
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1767
diverse sorters trädgårds fröer från Kampff på Leufsta.

1768
från Kampff i Leufsta diverse sorter ” Trägårds fröen till Österby trägård” 

(Ur: Vårdprogram för Österbybruks köksträdgård.)

Abram Öhring som var trädgårdsmästare i Österbybruk vid denna tid hade bra kontakt med 
trädgårdsmästare Kampff och köpte av honom frön och plantor. Kampff i sin tur handlade 
fröer och växter av Linné i Uppsala bland annat. I Österbybruks journaler finns också inköp 
från utlandet inskrivna år 1763 köps fröer in från bland annat Amsterdam. Förhållandena i 
Lövstabruk var säkerligen de samma som i Österbybruk och tillvägagångssättet att införskaffa 
fröer och växter är säkerligen också liknande för de båda bruken. 46

Vanligt var att trädgårdsmästaren fick ett antal procent av de han försålde, och detta belastade 
tillsammans med diverse reparationer och trädgårdsmästarens lön utgifterna i trädgårdskontot.
Ersättning för trädgårdsarbetet utgjorde en stor post i kontot. Lönen till trädgårdsmästarna 
betalades ut dels kontant, dels i natura i form av spannmål, strömming m.m. Lönen för en 
trädgårdsmästare var tämligen hög och låg i regel efter Inspectorn, i Lövstabruks fall efter 
bokhållaren och före skolmäster/Magistern. 
I arbetet ingick också samma förmån som för alla andra som bodde i bruket.47

Bostaden för trädgårdsmästarna kring sekelskiftet 1600-1700. beskrivs på följande sätt av 
Charles de Geer. 

Trädgårdsmestarens byggning 1716 uppsatt af skönt och groft timber, å en sahl, kiök, 3 
kamrar och en förstuga, derofwan wind med 4 fönster, taket af bräder, näfwer och slagg, alla 
rummen försedda med goda tillhörigheter, jämte källare, stall, Bod, Brygge-fä och foderhus,  
semt en liten sommarkammare uti krydgården. (RA kartong 86.)

Var denna bostad låg finns tyvärr inte dokumenterat men troligen låg den som det 
förespråkades under 1700 – talet i direkt anslutning eller i närheten av herrgårdens trädgård. 

    5.2 1800- talets Trädgårdsmästare i Lövstabruk

Under 1800 – talets början sker inga större förändringar i vare sig i bruket eller i trädgården, 
och arbetet för trädgårdsmästarna verkar gå sin gilla gång. Den första trädgårdsmästaren som 
är anställd under det nya århundradet hette Jonas Friman han var född 1748 och var gift och 
hade tre döttrar. Till sin hjälp i trädgården hade han i vardagslag tre anställda 
trädgårdsdrängar och det är genomgående att trädgårdsmästarna under 1800 – talet har mellan 
tre och fyra trädgårdsdrängar till sin hjälp. Förutom dessa drängar så arbetade också ett antal 
dagsverkare i trädgården under perioder då trädgården var extra krävande. 

46 Carlborg,. A. 2004. sid 22.
47 Ahrland,. Å,. 2006. sid 120.ff.
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Malte Pramberg född 16/10 1779 och bosatt på Norra gatan 1, är en av trädgårdsmästarna som 
är anställd under en ganska lång period från omkring 1826- till sin död 1865. Malte är också 
den första trädgårdsmästaren som har en dokumenterad trädgårdspiga till sin hjälp, hon hette 
Anna Lena Bonnevier. Kvinnor har annars en ganska anonym tillvaro i räkenskapsböckerna, 
detta utesluter inte att de var ytterst delaktiga i trädgården och på andra delar av bruket. Det 
var oftast många kvinnor som fick utföra just sina dagsverken i trädgården.
Den trädgårdsmästaren som har satt störst avtryck i Lövstabruks historia är utan tvekan 
Trädgårdsdirektör Johan Olof Strindberg. Han var anställd som trädgårdsmäster samt 
trädgårdsdirektör i Lövstabruk i över 40 år.48

                                            
                                            Figur 13. Johan Olof Strindberg på sin 85 –års dag.
                                                      Fotografiet är taget 1938.

Olof var född 26/5 1853 och var son till ångbåtskomissionären och köpmannen Carl Oskar 
Strindberg och Eleonora Ulrika Norling, som också var föräldrar till författaren August 
Strindberg och som var Olofs äldre bror. Innan Strindberg tillträdde sin tjänst här i 
Lövstabruk hade han bland annat utbildat sig vid Experimentfältet i Stockholm. 49

Under 1830 – talet inrättades tre nya trädgårdsskolor i Sverige där Experimentfältets 
trädgårdsskola var den ena av två i Stockholm, den andra var Svenska trädgårdsföreningen, 
samt Sävstaholms trädgårdsskola. 
Dessa skolor skulle under 1870 – talet följas av fler trädgårdsskolor till exempel Alnarp.50

Från omkring år 1880 var Strindberg anställd i Lövstabruk hos dåvarande ägaren Carl de Geer 
vars intresse för växter var stort. Mycket tid tillbringade direktör Strindberg och de Geer 
tillsammans för att samtala och planera arbetet för anläggningens skötsel, förbättring och 
försköning. 
Ett ganska stort ansvar vilade på trädgårdsdirektör Strindberg dels att hålla anläggningen i det 
skick som överensstämde med barons önskan, Till sin hjälp hade Strindberg 7 á 8 
trädgårdsdrängar samt ett antal elever. Dessa elever hade Strindberg ansvar att undervisa, det 
låg också på hans lott att ha dem inackorderade i sitt hem. Av den till honom upplåtna 

48 Steen,.B,.1966.sid 182.
49 Steen,. B,.1966. 182.ff.
50 Ahrland,. Å,. 2006. sid 190.
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bostaden om 4 rum och kök, användes alltid ett av rummen till bostad åt eleverna, och för 
kosten fick han särskild ersättning av friherren.51 
I Strindbergs avlöningskonto kunde till exempel se ut så här.

Afräkningsbok no 1 år 1900.

Trädgårdsdirektör: Johan Olof Strindberg 
Trädgårdselev: Hjalmar Andersson

Kontant 600 kr
23,08 hektoliter spannmål
1,65 hl hvete
0,82 hl ärtor
½ tunna sill
26,40 hl potatis
1911 l  mjölk
Trädgården: fr 1/3 -1900 till o med 31/10 åt en trädgårdselev á 1 kr per dag.
7 %  á försålda grönsaker under året.

Den anläggning som Strindberg anlade i Lövstabruk under 1890 – talet var en krävande 
anläggning. Det var mycket jobb att hålla alla dessa blomgrupper och rabatter med blommor i 
fint skick, till detta alla gräsytor, gångar som skulle ha fina kanter, vara rena och välkrattade 
och till detta kom hela köksträdgården som också under Strindbergs tid utvecklades och 
utvidgades. Under sommaren arbetade ett 20 – tal i trädgården och under vinter var det 
Strindberg själv och till sin hjälp hade han bland annat trädgårdsmästare Ludvig Kjettselberg 
samt mellan 7-8 trädgårdsdrängar.52

51 Steen,. B,. 1966.sid.183.
52 Olarsbo,.M,.2006. sid 13.
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                                                 Figur 14. Två trädgårdsarbetar som krattar Löv i parken.
                                                  Fotot taget kring 1930-talet.

Ludvig Kjettselberg hade ansvar för växthusen, förutom vinkasten samt persikohuset, som 
bara Strindberg hade nycklarna till. Alla blomplantor som skulle planteras ut, pelargonerna 
som baron Carl hade tagit hem från Sydafrika och som idag innehar namnet 
Lövstapelargonen. Drivning av lökväxter agave, azalea, rododendron, syrener liljekonvaljer 
m.m. låg bland annat på Ludvigs ansvarsområde.53

 Det sägs att Olof Strindberg eller Olle som han kallades ibland muttrade över Carl de Geers 
stora blomsterintresse, hos honom låg nyttoväxterna i första rummet och kanske var det en av 
anledningarna att all drivning och utplantering av blomplantor hamnade på Ludvig 
Kjettselbergs lott.54

Inköps och trädgårdsresor åkte som sina föregångare även Strindberg på, detta på uppdrag av 
friherren, så då och då reste trädgårdspersonalen till Uppsala för att hämta hem exklusiva 
växter från Botaniska trädgården.55

Beställningar av fröer och plantor gjordes på handelsträdgårdar runt omkring i Sverige och 
även från Danmark. 
Frökataloger från Mathiesens Planteskole i Korsôr från år 1901-1902 och 1902-1903, 
A/B Nordiska Kompaniet Haga Trädgård från år 1923, 
Bergianska Trädgården år 1917, och 
Rotebro Handelsträdgårdar, för våren 1917.
Dessa finns kvar i herrgården och vittnar om ett ganska brett utbud av handelsträdgårdar som 
försåg Lövstabruk med fröer under sekelskiftet 1900.

Om personen Strindberg så sägs det att han var en god arbetsgivare och tillskillnad från sin 
bror August en ganska lugn person. August hade planer på att resa och hälsa på sin bror i 
Lövstabruk, men denna resa blev aldrig av eftersom Olle viste att baron Carl de Geer inte var 
vidare förtjust i författaren Strindberg.56

Däremot höll bröderna en ganska god kontakt brevledes och i dessa brev samtalar de om det 
intresse som intresserade dem båda, nämligen botanik. August berättar för sin bror Olle! Som 
han inleder breven med, om sina olika odlingsförsök av både det ena och det andra så som 
kaffe och te bland annat. Han skickar också ett antal kaffeplantor till sin bror Olle och ber 
honom att skriva och berätta hur försöken utfaller. I januari 1912 skriver August och berättar 
om en härligt vit och violett magnolia med stora blommor som han har sett i Berlin och 
undrar om Olle odlar denna växt. Han ger också Olle anvisningar om hur och var han kan 
införskaffa fröer, för han anser att det är säkrare ty sättning av nyrekvirerade plantor kunde så 
som han framhåller, ha sina risker.57

Detta är ett av de sista brev Olof får av sin bror för August går bort samma år, ett antal 
månader senare.
I sina brev vill också August att Olle skall bosätta sig på närmare håll och att han skall sluta 
sin anställning i Lövstabruk för att istället börja odla medicinalväxter i Sörmland, detta tycker 

53 Olarsbo,.M,.2006.sid 13.
54 Söderlund,.S,.2004.sid 25.
55 Söderluns,.S,.2004.sid 25.
56 Steen,.B,.1966.sid 185 .fff.
57 Steen,.B,.1966.sid 190.
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dock inte Olof verkar så intressant utan väljer att stanna kvar vid sin trygga anställning hos 
baron Carl de Geer i Lövstabruk. 58

Som tack för sitt arbete i trädgården fick bland annat Strindberg 1901 en 2 dm hög 
silverbägare, med följande inskription ingraverad.
  

Till
Direktör Johan Strindberg

med tack för
långvarig, nitisk tjänst

vid 
Leufsta bruk 

från
en tillgiven Husbonde

1901.59

6.  Källkritiska problem.

Kritiska funderingar kring det material man valt att jobba med är en viktig del av arbetet, 
eftersom man sällan eller aldrig känner bakgrunden till materialets tillkomst. Hur hållbart och 
pålitligt är källmaterialet? I detta arbete har målningar, fotografier samt arkivmaterial varit en 
viktig del. Det finns sannolikt ett eller flera ändamål med att dessa målningar kom till, vissa 
av dessa ändamål kan för oss idag gå helt förbi, eftersom vi lever i ett samhälle med en annan 
kulturell sammansättning än vad 1700 –tals människor gjorde. Vilka delar på dessa 
målningar stämmer överens med verkligheten, har det som visualiseras för oss på målningen 
i form av byggnader och i detta fall trädgårdar, i verkligheten varit anlagda. Fullt säker är det 
svårt att vara eftersom det flesta spår sedan många hundra år är borta. Ett exempel är Svecia 
Antiqua et Hodierna – Sverige i forntid och nutid, där många av anläggningarna fanns i 
verkligheten men är groft förskönade och proportionerna stämmer inte alltid överens med 
verkligheten. I Lövstabruks fall finns en del annat material runt om kring dessa målningar, 
som kan vara till stor hjälp, dels lantmäterikartor som nog kan anses var tillförlitliga, dels 
arkivmaterial som kan styrka eventuella byggnationer. De ultimata är att finna så många 
skärvor som möjligt för att skapa en hel bild, detta är inte alltid möjligt och ibland är det 
tvunget att använda det egna resonemanget för att kunna lösa historiens många gåtor. 

58 Steen,.B,.1966.sid 192.
59 Steen,.B,.1966.sid 184.
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Ytterligare ett problem som kan uppstå rör just arkivmaterialet, där den mänskliga faktorn i 
mångt och mycket spelar in. Vad har man valt att spara, av vilken anledning har de sparats, 
hur har materialet sparats, i vilket skick är materialet m.m. I vissa dokument har de personer 
som har författat dokumenten, varit förtjust i att skriva och har med stor riklighet delat med 
sig av information, medan andra knappt skriver ner något alls. Vilket ibland skapar både 
frustration och att det i vissa fall innebär att just den vägen har nått sin slutpunkt. Det som 
dock är det spännande i detta arbete och kanske också det bästa alternativet är att det oftast 
finns andra vägar att ta för att nå det målet som är uppsatt.

7.  Avslutande diskussion 
Avsikten med detta arbeta var att redogöra för hur Lövstabruks köksträdgård har gestaltat sig 
och förändrats genom åren, samt ta fram information om trädgårdsmästarna som har arbetat i 
denna trädgård. Vad kan då detta material användas till? 
Något som har funnits med i bakgrunden under arbetets gång, är vad som kommer att hända 
med köksträdgården i Lövstabruk i framtiden. Hur skall platsen behandlas, vilka riktlinjer 
skall följas och hur skulle en köksträdgård skapad 2008 eller senare se ut i det gamla 
järnbruket Lövsta. Vilka ramar skall följas? En tanke med detta arbete har varit att den 
information som har lyfts fram här, kan vara en hjälp på vägen mot att återigen kunna skapa 
en köksträdgård i Lövstabruk. 
Vilka hinder kan då finnas på vägen?

Eftersom köksträdgårdarna var en naturlig del i det historiska Sverige ända fram till mitten av 
1900 – talet, var det inget som så noggrant dokumenterades, utan det var självklart att det 
odlades nyttoväxter. Vad skulle annars stå på bordet i självhushållets Sverige. Lika konstigt 
som det kan te sig för många idag att man odlar sina egna grönsaker, lika naturligt var det för 
dåtidens människor att göra det, i koja som i slott. Detta självklara har gjort att det kan vara 
svårt att spåra köksträdgårdens historia i Lövstabruk, de yttre ramarna finns att tillgå medan 
de inre ramarna för länge sedan är borta. 
Idag vilar köksträdgården i en törnrosasömn och det finns få rester kvar av det som en gång i 
tiden odlades och vårdades där. Idag är den en plats som minner om forna tiders saftiga 
aprikoser, stora runda vindruvor och färsk sparris. Vad kan då göras med en sådan plats i 
dagens samhälle, vilka val kan, skall eller måste göras.
Köksträdgården har jämte resten av trädgården haft en lång tid på sig att utvecklas och 
förändras, frågan är vilka delar som har tillförts och vilka delar som har tagits bort från denna 
plats under årens lopp. Hur vi än försöker så kommer vi aldrig att komma fram till den exakta 
sanningen, om hur denna anläggning jämte alla andra icke statiska miljöer, en gång i tiden har 
sett ut. Utan det gäller att hålla alla möjligheter öppna.  
De val som de trädgårdsmästare som var verksamma och arbetade i denna trädgård ställdes 
inför, var nog till uttrycket lite annorlunda än dem vi står inför idag. För dessa 
trädgårdsmästare var denna miljö levande, det var bara att fortsätta i gamla redan beprövade 
hjulspår eller prova ny. Det vi står inför är en plats eller miljö där kedjan har brustit och vi 
skall försöka foga ihop den igen.
I detta finns flera val som kan göras och vilket är då det rätta eller bästa valet. I parken har 
dessa val gjorts ett antal gånger.
Det första valet ställs landshövdingen Charles de Geer inför, då han på slutet av 1690-talet 
låter riva den gamla anläggningen och bygger en ny som står klar kring sekelskiftet 1700. 
Varför riva den gamla anläggningen och låta bygga en helt ny istället? Skulle vi gör det idag? 
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Kanske, kanske inte, detta beroende på vilket syfte och vilken funktion anläggningen har eller 
har haft, och om den står i vägen får något annat som skall byggas eller förändras. I Charles 
de Geers ögon var troligen den gamla anläggningen ganska ålderdomlig och liten, därför revs 
den för att bana väg för en ny ståtligare anläggning. En anläggning som om inte hela så till 
vissa delar kanske funnits kvar, om den inte hade bränts ner i rysshärjningarna 1719. Efter 
rysshärjningarna stod Charles de Geer inför ytterligare ett val, var detta val självklart eller 
funderade han någonsin på ett annat alternativ, detta är svårt att veta. Det ända vi har kvar är 
delar av resultatet.  De vill säga ett återuppbyggt bruket efter den gamla mallen och 
generalplanen. Den trädgårdsanläggning som nu kommer till får vara i stort sätt orörd fram till 
slutet av 1800–talet, då Carl de Geer bestämmer sig för att helt göra om parken och 
modernisera den. Var det rätt gjort av honom och varför tar han detta steg? Troligt är att han 
ansåg att den anläggning som då fanns i Lövstabruk var omodern och ålderdomlig. Precis som 
Charles de Geer på slutet av 1600-talet tyckte om den anläggning som han rev. Det brinnande 
växtintresse som fanns hos Carl de Geer, gjorde att den gamla parken inte tillgodo såg hans 
aptit på växter. Utan de park- och trädgårdsmode som kring sekelskiftet figurerade, matchade 
bättre hans intressen. Vilket som dock kom först hönan eller ägget är dock svårt att veta i 
detta fall. 
Det var också under denna tid som köksträdgården hade sin absoluta blomstringstid och det 
lades ner stora summor med pengar på utveckling av den samme. Carl de Geers 
parkanläggning fick bestå fram till 1969-70 då den visserligen hade vuxit igen en del, och 
många av de forna blomsterlisterna var igenlagda. Valet gjordes ändå att ta bort denna 
anläggning och med viss anpassning och förenkling återskapa den forna barockparken. Här 
ser man en stor skillnad i tankesätt mot tidigare, nu är tankar om rekonstruering införda i 
sammanhanget, att till vissa delar återskapa något som sedan länge är borta. Även fast Charles 
de Geer väljer att efter ryssarnas härjningar använda den gamla generalplanen, så handlar det 
troligtvis i hans fall om tidsbrist, ekonomi, ork och att trädgårdsmodets svängningar inte gick 
lika fort då som nu, utan att den ”gamla” trädgårdsanläggningen var fult fungerande och 
modern fortfarande. Brukets ekonomi kommer också in i detta sammanhang, det var ett hårt 
slag ekonomiskt att hela bruket bokstavligen gick upp i rök. Charles de Geer hade varken tid, 
ork eller pengar att anlita någon ny arkitekt, som återigen skulle rita ett nytt förslag på brukets 
utseende och utformning. 
Detta är förmodligen det ända tillfället då brukets ekonomi gjort sig påmind, eftersom 
Lövstabruks ekonomiska situation fram till slutet av 1800 – har varit god. Annars kan det nog 
tänkas att de år järnindustrin gav god avkastning, syntes de på andra delar av bruket och 
tvärtom. I Lövstabruks fall verkar det dock som om trädgården får ett uppsving när det finns 
ett personligt intresse för trädgården från ägaren.

Tiden i detta sammanhang verkar vara A och O, det är en betydligt större tidsperiod det 
handlar om när Walter Bauer kommer in i bilden på slutet av 1960-talet. 
Då är frågan gjorde han rätt som valde att ta bort sekelskiftsanläggningen och helt anlägga en 
för platsen ny trädgård?  
Eller skulle han ha valt att istället sparat den trädgård som fanns där, förnyat den eller 
återskapa delar av den? Vad skulle vi ha gjort idag nästan 40 år senare och i detta fall med 
köksträdgården?
Tiden är faktorn även här, eftersom köksträdgården fick behålla sitt 1800-tals utseende, fram 
till dess att köksträdgården hade en naturlig funktion att fylla. När den sedan sakta men säker 
försvinner under 1960-talet och köksträdgården överges som en del i det moderna samhället, 
och på grund utav familjen de Geers minskade behov av den. Sedermera rivs de gamla 
växthusen och kasten av glas och det gamla odlingsytorna förvandlas till gräsmatta. Det ända 
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som idag återstår är det gamla drivhuset från 1730-40-talet, ett antal relativt nyplanterade 
fruktträd och ett litet köksland. 
Vad kommer då att hända med denna plats, vilka val kommer att ske i framtiden. Vad 
kommer att styra dessa val. 
Tänk om man bara för en minut återigen skulle få se Lövstabruks köksträdgård i dess forna 
prakt, och samtala med dess trädgårdsmästare. Att bara för denna sista gång rådfråga dem i 
ämnet, och ge dem chansen att återigen kunna påverka i sitt hörn av världen. Med hjälp av 
dem återigen få köksträdgården i Lövstabruk att blomstra. 

                                  Figur 15. Hjalmar Larsson den sista som titulerades trädgårdsmästare 
                                                         Och var anställd som sådan hos familjen de Geer av Leufsta.

Bildförteckning

Framsida
Föreställande Trädgårdspersonal från vänster Fritz Olsson, Knut Gauffin, Trädgårdsmästare 
Ludvig Kjettselberg, Axel Westberg, Fredrik Sundberg, Trädgårdsdirektör Johan Olof 
Strindberg och Fredrik Sågström. Fotot är taget omkring 1912.

Figur 1.
Målning över Lövstabruk från senare delen av 1600 – talet. Okänd konstnär. Tillhör Nordiska 
museet, deponerad i Lövstabruk.

Figur 2.
Målning föreställande Lövstabruk, från början av 1700 – talet. Okänd konstnär ev. Martin 
Meyens. Tillhör Nordisk museet deponerad i Lövstabruk.

Figur 3.
Fotografi: Utsikt över Lövstabruks park. Fotot taget omkring sekelskiftet 1900.
Tillhör Bruksarkivet i Lövstabruk.

32



Figur 4.
Fotografi. Utsikt över parken. Fotot taget September 2008.

Figur 5.
Fotografi. Vy över köksträdgården. Foto taget november 2008.

Figur 6.
Målning föreställande Lövstabruk, 1600 - talets första hälft, insomning mot trädgården.
Tillhör samma som nr 1.

Figur 7.
Målning föreställande Lövstabruk, 1700 – talets första hälft, insomning mot köksträdgården.
Tillhör samma som nr 2.

Figur 8.
Grundritning över Lövstabruk från år 1735, Olof Gerdes. Tillhör Kunglig biblioteket.

Figur 9.
Räkning över frön. Riksarkivet.

Figur 10.
Fotografi. Vy över delar av köksträdgården. Foto taget kring sekelskiftet 1900. Tillhör 
Bruksarkivet Lövstabruk.

Figur 11.
Fotografi. Inuti drivhuset. Foto taget kring sekelskiftet 1900. Tillhör Bruksarkivet i 
Lövstabruk.

Figur 12.
Fotografi föreställande en bit kastanj från Linnés Hammarby. Fotot taget september 2008.

Figur 13.
Fotografi. Trädgårdsdirektör Johan Olof Strindberg. Foto taget 1938 på Strindbergs 85- års 
dag. Tillhör Bruksarkivet i Lövstabruk.

Figur 14.
Fotografi föreställande två trädgårdsarbetare som arbetar i Lövstabruks trädgård. Foto taget år 
1930. Tillhör Bruksarkivet i Lövstabruk.

Figur 15. 
Fotografi föreställande Hjalmar Larsson den sista som innehade titeln trädgårdsmästare i 
Lövstabruk och var anställd av familjen de Geer. Foto taget kring slutet av 1950-talet.
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Bilaga 1: Ägarelängd: Familjen de Geer av Leufsta.

År 1643. Louis de Geer. (1607-1652)

År 1650. Emanuel de Geer; son. (1624-1692)

År 1692. Charles de Geer; brorson. (1660-1730)

År 1730. Charles de Geer; brorson. (1720-1778)

År 1778. Charles de Geer; son. (ibland används stavningen Carl) (1747-1805)

År 1805. Carl de Geer; son. (1781-1861)

År 1861. Emanuel de Geer; kusinson. (1817-1877)

År 1877. Louis de Geer; bror. (1824-1887)

År 1887. Carl de Geer; son. (1859-1914)

År 1914. Louis de Geer; bror. (1866-1925)
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År 1925. Louis de Geer; släkting. (1887-1953)

År 1953. Carl de Geer; son. (1918-1978)

År 1978. Louis de Geer; son. (1944- )

År 1986. Stiftelsen Leufta; genom donation.

År 1997. Statens Fastighetsverk; genom överlåtelse. 

Bilaga 2: Trädgårdsmästare anställda vid Lövstabruks trädgård. 

  Ur: Bruksräkenskaperna, Bruksarkivet Lövstabruk.

Afräkningsbok/Bruksbok 1698-1703

Trädgårdsmästare: Johan Träbom sid.nr 286 
Finns avlönad åren 1700 – 1702.

Afräkningsbok 1708- 1723.

Trädgårdsmästare: Erich Öberg sid.nr 221:614 Finns år 1710 - 1721
                               Erich Sjöberg sid.nr 695 1721- 1723

Trädgårdsdräng: Jean de Nüs sid.nr 219:429. Finns år 1707- 1716.

Afräkningsbok  1723 - 1735
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Trädgårdsmästare: Erich Sjöberg.  Sid.nr 227. Finns år 1723-1726.
Trädgårdsmästare: Hindrich Kampf sid.nr 287. Finns år 1725-1735.

Afräkningsbok (Bruksbok) 1745.

Trädgårdsmästaren: Hinrich (annan stavning) Kampff.

Trädgårdsdräng: Carl Ingerman sid.nr 385
                            Anders Johansson sid.nr 387

Österlövsta AI: 2B 1785-1791
Carl Ingerman
f: 1704 – 1784.

Afräkningsbok/Bruksbok 1775.

Trädgårdsmästaren: Heinrich Kampff änka 
(Kampff har avlidit under året och sonen med samma namn har övertagit rörelsen.) sid. Nr 
245
Heinrich Kampff. 
(I rangordning står Henrich Kampff efter bokhållare Jakob Pousett och före Scholmäster 
Magister Sten Israel Sundelius)

Trädgårdsmästardräng: Anders Johansson 
                                      Lars Monie
                                      Erik Olsson

Afräkningsbok/Bruksbok år 1775

Trädgårdsmästare: Jonas Friman
Trädgårdsdrängar: Anders Sill
                              Lars Monie
                              Erik Olsson

Afräkningsbok/Bruksbok 1790.

Trädgårdsmästare: Jonas Friman sid.nr 374. (efter hovmästare Erik Fager i rang)

Trädgårdsdräng: Anders Sill sid.nr 597
                            Lars Monie
                            Erik Olsson (efter byggmästardräng i rang)
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Österlövsta, Husförhörslängder AI: 2B, 1785 – 91.

Jonas Friman 
f. 1748 och bosatt på Norra gatans Rote 
H: Anna Mellstadius f: 1745
D: Ebba Eleonora f: 17/10, 1780
D: Ulrica Wilhelmina f: 18/10, 1782
D: Charlotta Christina f: 1785

Anders Sill
F: 16/9 1746
H: Maria Westberg f: 1745
D: Stina Cajsa f: 1779
D: Maria Greta f: 1781

Erik Olsson
f: 1739 bosatt på Skjälsjöns Rote
H: Catharina Olofsdotter, f: 1743
S: Olof, f: 1769
S: Eric, f: 1771
D: Anna, f: 1773
S: Anders f: 1776, (namnet är överstruket år 1786 troligtvis det år han gick bort
S: Matts, f: 1778
S: Peter, f: 1784
S: Anders, f: 1788.

Lars Monié
f: 1734 bosatt på Holldamms Roten.
H: Catharina Andersdotter f: 1729
D: Anna Greta, f: 1766
D: Christina f: 1769
S: Jacob, f: 1774

Afräkningsbok/Bruksbok år 1805.

Trädgårdsmästare: Jonas Friman sid.nr 308.

Trädgårdsdräng: Anders Sill 
                            Lars Monie
                            Erik Olsson sid.nr 588.
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Afräkningsbok år 1815.

Trädgårdsmästare: Zacharias Lundholm 
Trädgårdsdräng: Anders Hällberg
                            Jan Erik Hällberg

Capitalbok år 1820.

Trädgårdsmästare: Zacharias Lundholm sid.nr 158.

Trädgårdsdräng: Jan Petter Bouveng sid.nr 332.
                            Anders Hällberg sid.nr 330
                            Jan Erik Hällberg sid.nr 332
f.d. Trädgårdsmästare: Samuel Westerberg

Österlövsta Husförhörslängder: AI: 5B, 1806-1812

Zacharias Lundholm
f: 1769 inflyttad från Hammarby? år 1805.
H: Johanna Hel. f: 1765.
S: Zacharias f: 1806
D: Johanna Charlotta f: 14/4 1810.

Afräkningsbok, no 2. 1826.

Trädgårdsmästare: Malthe Pramberg sid.nr 144.

Trädgårdsdräng: Eric Löfström sid.nr 310.
                            Jan Petter Bouvengs änka. (J. P. Bouveng har avlidit under året)
                            Anders Hällberg
Trädgårdspigan: Anna Lena Bonnevier.

General sammandrag från afräkningsbok eller bihang till Capital Böckerna år 1835.

Trädgårdsmäster: Malthe Pramberg.

Trädgårdsdräng: Pehr Åström
                            Carl Petter Carlström
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Österlövsta Husförhörsläng. AI: 11A, 1842-1845.

Malte Pramberg
f: 16/10 1779 bosatt på Norra gatan 1.
H: Chatarina Charlotta Malmberg f: 20/9 1802.
D: Maria Laurentia Sophia f: 2/6 1834
S: ____ Yngve f: 1837
D: Katarina Charlotta f: 28/9 1842.

General sammandrag ifrån afräkningsbok eller bihang till Capital Böckerna år 1850.

Trädgårdsmästare Malte Pramberg sid.nr 180 (afräkningsbok första bandet, år 1850 nr 133.)

Trädgårdsdräng: Bengt Strömbom 
                            Per Åström 
                            Carl Petter Carlström
                            Hans Dannbergs änka. (H. Dannberg har avlidit under året.)

Trädgårdspigan: Stina Bouveng

Afräkningsbok år 1865.

Trädgårdsmästare: Malte Prambergs sterbhus (dödsbo).(M. Pramberg har avlidigt under året.)

Trädgårdsmästaren: Johan Fredrik Wiggström 
                                 Lön kontant 300 kr

Trädgårdsdrängar: Bengt Strömbom 
                                C. P. Carlström
                                C. Erik Hallberg
                                Per Åström

Lövstabruks Husförhörslängd, AI: 1, 1822 – 1875.

Johan Fredrik Wiggström
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f: 23/9 1830.

Afräkningsbok no 1 år 1880.

Trädgårdsmästaren: Johan Olof Strindberg
Trädgårdsdrängar: A. Edvard Anjou¨
                               (flyttat från Wäsby till Lövsta)
                               Carl Petter Bouveng
                               U. Carl Hallberg
                               Gustaf Lönn
                               Anton Johansson

Afräkningsbok nr 1 år 1885.

Trädgårdsmästaren: Johan Olof Strindberg

Trädgårdsdräng: Carl Johan hallberg
                            Carl Arvid Ahlström
                            Erik Dannberg
                            Konrad Schumann
                            Carl Lindahl

Österlövsta husförhörslängd, A1: 19 B, 1888 – 1885

Johan Olof Strindberg samt personer bosatta i hushållet.
f: 26/6 1853 i St: Clara församling i Stockholm. Bosatt på Sörgatan 1.
H: Hedvig Maria Berggren 1853 också född i Stockholm. Flyttar till Lövstabruk den 31/11 
1883.
Gifta: 27/12 1883.
Piga: Margareta Erika Matsdotter f: 1867 i Börstils Församling, Stockholms län.
Trädgårdselev: Anton Jansson, f: 15/1 1859 i Öfergrans församling
                         Algott Edvard Knut Anjou, f: 1861 i Kumla? Stockholms län. Bor ej kvar hos 
Strindberg är överstruken har flyttat till Gefle
Trädgårdselev: Conrad Julius Schuman, f: 1861 i Maria Magdalena församling i Stockholm, 
hitflyttad från Katarina församling den 3/4 1884.

Afräkningsbok no 1 år 1900.
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Trädgårdsdirektör: Johan Olof Strindberg

Trädgårdselev: Hjalmar Andersson
Lön för 8 månader a´133 kr årslönen ligger på 200 kr/år.

Trädgårdsmästare alt trädgårdsdräng J P A Winkvist. 

Aflöningsräkning: 300 kr kontant i årslön.
                              14,84 hl spannmål
                              0,42 hl hvete
                              0,42 ärtor

                                                                      
Kontant istället för naturföremåner av veden, sill, strömming, salt m.m.
8,25 hl potatis

Bilaga 3:  Inventarier i Trädgården vid Leufsta bruk år 1742.
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42 st Bänkfönster
1 st målaht Fröskåp
5 st Wattukannor af koppar
1 st dito af bleck
2 st KåhlJärn
1 st Kåhl-hyfell
2 st Pumpstöflar af metall
2 st store och mindre flata Korgar
6 st hammar Kåhlfat at bärra frukt uti
3 st Kåhlstötar 
2 st Melonlyftare af förtent
2 st gång: Skyfflar
7 st Melon:täckare af glas
7 st gräf: Skyfflar
4 st Eldgafflar
1 st Järnspett
2 st stora Kar
2 st mindre dito med Järnband
3 st Sår, och tre såstänger
2 st Ämbar med järnfatan
1 st Slägga stor
3 st Tunnor att sylta kåhl i 
2 st half :Tunnor till dito
82 st större 100 st mindre Blomsterkiäppar målade
3 st Järngrepar
8 st Trädgårdssaxar större och mindre
2 st dito obrukeliga
4 st Krokknifvar
10 st små dito
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1 st Rakknifv att skiära Spårgel med
7 st Ränskifvar
2 st Huggyxar
1 st Hammare och Hofvtång
2 st större och mindre Dymlingsnafrar
6 st dito Pinnafrara
2 st Nafrarskaft af trä
1 st dito af järn med tillhörige trenne stycken Vednafrar
1 st järn: Sirkel
2 st Handsågar
1 st Sticksåg
1 st liten Foghöfvel (foghyvel)
2 st slöt: Höflar (släthyvlar)
2 st Skrubhöflar
1 st Ritmått
1 st Vinkelmått
3 st Planterspadar
4 st gl Liar
4 st gl Skrapjärn
3 st nya dito
1 st Slipsten med vefh liten
4 st långa Tårkrännor
4 st kortta dito
4 st rist: Bårar
3 st Bårar med slår
1 st Vedbår
1 st Dragkijälka
4 st Tågstrossar att bära Orangeri trän med
1 st Höfvelbänk med framskruv
2 st Huggjärn 
18 st Täckmattor af rör
4 st Rullmattor af dito
4 st stora Vattukrukor af krukkiäl
4 st dubbla Trädgårdsstegar
1 st stor Trävinkel 
7 st trä Krattor
1 st jord: Rissel af järn
5 st räns: Pallar
1 st Trappa med fot till Orangeriet
1 st Fihl
1 st Rasp
2 st Trädgårdssnören med järnspett
4 st Askar af trä målade
1 st Vagn med tvenne hijul och en järnaxel att draga orangeri trän in och ut ur huset med.
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1 st Hagelbössa 
 
Summa af 462 daler kopparmynt

Bilaga 4: Inventarier i Trädgården år 1752. 

Ur: Inventarieförteckning. 
Bruksarkivet Lövstabruk.

56 Bänkfönster
1 st målade Fröskåp
5 st koppar Vattentunnor
1 st dito av bleck
2 st Kåhljärn
1 st Kåhlhöfwel
2 st Pumpstövlar av metalls
12 st flata Korgar
4 st med fatan dito
6 st Hammarkolfat
3 st Kåhlstötar
2 st Melon lyftare av bleck
10 st Gångskyfflar
4 st Eldgafflar
7 st Gräfskyfflar
7 st Melontäckare af glas
2 st stora Kahr
2 st mindre dito jernband
3 st Såhr med stänger
5 st Ämbrar 2 med jernfata 
1 st stor Slägga
4 st Tunnor att sylta kåhl uti
1 st Halvtunna till dito
182 st målade Blomsterkäppar
3 st Järngrepar
8 st Trädgårdssaxar
1 st dito med stång ny
10 st  Krokknivar
1 st Spargelkniv
7 st Rennsknivar
2 st Huggyxar
1 st Handyxa
1 st Hammare och Hoftång
2 st Dymlingsnafrar 
4 st Pinnafrar
2 st Nafwarskaft (träborr)
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3 st Nafwrarmed jernskaft
1 st Järncircel
2 st Handsågar
2 st Sticksågar
1 st liten Foghyfel
2st Släthöfnar
2 st Skrubbhöflar
1 st Ritmått
1 st Vinkelmått
3 st Planterspadar
4 st gamla Lijar
3 st. nya och 4 st. gamla Skrapjärn.
1 st liten Slipsten med vefh
8 st långa och korta Torkrännor
3st Listbårar
3 st dito med slår
2 st Vedbårar
1 st Dragkjälke
6 st Tågsträffar ?
1 st Hyvelbänk med framskruv
18 st Täck och 12 st rullmattor
2 st stora Vattukrukor
4 st dubbla Trädgårdstegar
1 st stor Trävinkel
7 st Krattor
1 st Jordrissel af jern
3 st Renspallar
1 st Trappa med fot i Orangeriet
4 st Jernspett
1 st Fihl
1 st Rasp
2 st Trädgårdssnören
2 st målade Träaskar 
1 st Wagn till Orangeriet träns indragande.
4 st små Tråg 
6 st Skopor
1 st gammal Hagelbössa
8 st blåa och vita Porcell. krukor
4 st nya Bänkluckor
1 st stor Jordnafware
1 st dito mindre
2 st Såhl
6 st små Stenskålar
2 st Skåflar
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1st  Bijståck af ek

Bilaga 5: Inventarielängd 1880-1890.

Ur: Inventarieförteckning. 
Bruksarkivet i Lövstabruk.

2st  Trädgårdsstolar
1st  Trädgårdsbord
21st  Sittsoffor till parken, en del odugliga
3st  Wattenkar med jernband
6st  Wattenkannor med 8 sprutor af koppar samt 4 st af jernbleck
2st
1st  Slipsten med jernvef / utsliten
1st  Jordlina med järnspikar
2st  Trädgårdssaxar, utslitna 1st Stångsax, 1st Häcksax/ny/
3st  Liar med….?
5st  Sittbänkar
2st  Jordharpor af trä
1st Båtshake
5 st Snöskoflar
1st Handsåg
1st  Gräsklippningsmaskiner
1st Slåttermaskin/ny/(mindre)
3st  Gångskyfflar (utsliten överstruket har i stället skrivit odugliga)
9st  Grässkyfflar, 5 ny o 8 gamla
12st  Krattor med järnpinnar
3st  Krattor med träpinnar
2st  Yxor, häraf 1 dålig
3st  Arbetsspett, 2 större
1st  Dragkärra gammal oduglig
1st  Skjutkärra d. (dito)
6st  Grepar, amerikanska
4st  Eldgafflar
5st  Stegar, större och mindre
2st  Jordborrar
98st  Bänkfönster
4st  Fruktkorgar
5st  Termometrar
3st  Gamla runda grönmålade bord
3st  Kolfat
1st  Landvält? för trädgårdsdrängar (deraf 1 af jern)
2st  Kupjern
1st  Träskåp med lås, måladt
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1st  Glaslykta
1st  Dragkälke
1st  Tackjärnshäll
2st  Frösåll (nya)
1st Hänglås
4 st Wattenkannor af jernbleck
2st  Handsprutor af koppar
2st  Diamanter för Glasskärning
1st  mindre Fröskåp med lås, måladt
1st  Handsåg
3st  små Bärsåll
1st  Amerikanska Glasskärare
1st  Matta av Buldan
9st  nya Trädgårdssoffor grön, deraf 2 hvitmålade, och 2 med järnfötter
1…. ?
2….. ?
1st Råttfälla af ståltråd
2st  d. nät
2st  Bord målad
2st  Citronträd i balja
5st  Pomeransträd i d. , mindre
4st  d. i kruka, d.
7st  Lagerträd (2 i baljor, 5 i kruka)
5st  Buxbomar i balja, större
1st  Fikonträd i d. 
6st  Fikonträd i balja, mindre

2st  Rhododendron i kruka

27st  Pelarkrukor med ----- (i urnor)
2st  Myrten, större i krukor
2643st  Diverse wäxter i kruka
2 st -----, 2 korgar, ympknif o 1 sax
Slangspruta med 200 fot slang
_____ spruta (slangen___)
Korgar af ____, 3 spjälkorgar
Hyfvelbänk med 5 större o mindre hyflar
Borrskaft med 22 borrar
Huggjärn 
Rasp
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Urnor, stora (deraf 1 stor marmorerad)
d. medelstor
d. små
Amplar af lera (deraf 3 st af ståltråd)
Byster
Reflexionskulor
Trädgårdsbord af jern
Hänglås (överstruket)
Planteringsbord
Jernbågar till grupper (deraf 2 stora)
2st  Blomkar järnbandade med 24 järntinar?
Snäckor
12st  Skugg___ af ____
3st  Wäxtbaljor 3 större o 1 mindre
1st  Besman
2st  Filar, mindre
1st  Såningsskäppa af väf
3 st   Torfhackor
2 st Räfsor
1st Aquarium 
1st  Wattentunna
4st  Prunus_____ (i baljor)
3st  Palmer, d. 
18st  Orchideér i Korgar 
50st  Dahliarötter
2st  Flå?hackor, 2 Torfhackor
Rörmattor till drivbänkar
Stegar med fot (bristfälliga) Överstruket
Krukfat
Blomkrukor större och mindre

I Paveljongen

6st Bord större 4 ô 2 mindre
2st  Soffor
17st  Stolar större 11 ô 6 små
2st  Blomsterställningar
12st  Pallar

På kyrkogården

Jernsoffor
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