3 Parkens historia
När Johan Skytte (1577-1645) omkring 1607 lät påbörja byggandet av
Grönsöös huvudbyggnad förlades huvudentrén naturligt mot sjösidan,
varifrån gäster och transporter kom.
44
Huvudbyggnadens tidiga exteriöra utseende är delvis känt. Carl Gripenhielms kolorerade och sannolikt tämligen verklighetstrogna avbildning av
Grönsöö på Mälarkartan 1689 ger en god uppfattning. Den största skillnaden
mellan dåtida illustrationer och dagens huvudbyggnad är de fyra fyrkantiga
45
tornen samt takryttare, som tros ha rivits 1738. Tornen var relativt små och
46
nåddes via dörrar inifrån huvudbyggnadens långsidor. Gavelmurarna gick
ännu ända upp i nock. Ännu 1710 var taket inte valmat, men när detta hade
47
gjorts fick huvudbyggnaden i princip det utseende den har idag. Den forna
exteriörens färg framträder åtminstone på Gripenhielms karta i samma ljusa
nyans som idag, men huvudbyggnaden skall ha varit putsad i rött under sin
tidiga historia. I samband med en omputsning av fasaden 1967 noterades
röda färgrester, vilket också stämmer bra med en uppgift av Andreas Lilonius
48
1651, återgiven av Nisbeth i Grönsöö (2006).
44

Se exempelvis Wallin (1952), Nisbeth (2006) samt Dahlbergs skisser i Wallin (red. 1966),
nr. 952-959.
45
Åke Nisbeth (2006, s. 35-37) för ett resonemang kring skilda uppgifter i olika källor
angående borttagandet av tornen. Det mest sannolika är att de togs bort 1738 i samband
med en kraftfull ombyggnad under Maria Elisabeth Falkenbergs tid.
46
Ingångarnas lägen är identifierade och till viss del synliga i huvudbyggnaden.
47
Att valmningen inte genomförts detta år visar Nisbeth i Grönsöö (2006, s. 35).
48
Se Nisbeth (2006 s. 14), där Lilonius’ ord om Grönsöö citeras, varur det framgår att han sett
en väldig tegelbyggnad, tillika ett lysande palats. Även Erik von Ehrenheim hade iakttagit
rester av rödfärg på ställen där fasadens ljusa rappning fallit av, på gaveln mot
Djurgårdssidan; se ”Grönsö under 1600-talet af Erik von Ehrenheim” (1896 s. 3), se
även”Grönsö af Erik von Ehrenheim. II.”, not s. 52. Även noteringar i Erik von
Ehrenheims Tillägg till ”Grönsöö-boken” 1929, i kartong Erik von Ehrenheim Tab. 10. nr. 1.
Grönsöö gårdsarkiv.
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Illustration av Grönsöö efter Carl Gripenhielms Mälarkarta 1689. Grönsöö gårdsarkiv.
Originalkartan förvaras på Kungliga Biblioteket, Stockholm.

Förebilderna till Grönsöö slott har av olika författare sökts på flera håll.
Någon enskild byggnad som lånat sitt utseende till Grönsöö har inte hittats.
De svenska slotten från samma tid har ibland liksom Grönsöö försetts med
torn, men då med tre torn. Åke Nisbeth sammanfattar i boken Grönsöö
(2006) de troliga förebilderna; flera författare har ansett att Frankrike kan ha
bidragit med förebilder till Grönsöö. Men Nisbeth påpekar också Sigurd
Wallins tanke att ett svenskt, relativt enkelt bygge kanske inte hämtade sin
förebild från denna stormakt. Slottet Makalös uppvisar likheter med
Grönsöö, men var senare byggt. Detta, menar Nisbeth, visar att visst fog
finns för uppfattningen att Johan Skyttes Grönsöö var bland de allra tidigaste
exemplen på ett svenskt adelspalats av denna påkostade karaktär.49
Gustaf Upmark d.ä. uppmärksammade Erik von Ehrenheim på Grönsöös
stora likheter med det danska slottet Engelsholm, uppfört på 1590-talets
50
början. Engelsholm uppfördes efter fransk förebild, och möjligen är detta
slott den nordiska byggnad som allra mest liknar det tidiga Grönsöö.

49
50

Nisbeth, 2006, s. 16-19.
Uppgift i Erik von Ehrenheims Tillägg till ”Grönsöö-boken” 1929, i kartong Erik von
Ehrenheim Tab. 10. nr. 1. Grönsöö gårdsarkiv.
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Grönsöö ägarlängd
1605-1645

grundare

Johan Skytte, gift med Maria Näf

1645-1649

arv

Maria Näf

1649-1683

arv

Bengt Skytte

1683-1698

arv

Maria Skytte, gift med Gustaf Adam Banér

1698-1724

indraget
för skuld

Kronan
1698-1703 besittning av Maria Skytte, 1703-1724 arrende av
Beata Sparre

1724-1726

återställt
från
Kronan

Beata Sparres arvingar
1726 3 mars-1726 24 maj överlåtelse för fordran, Erik Lovisins
sterbhus

1726-1727

byte?

Erik Odelström, kanske som överlåtelse för fordran

1727-1729

köp

Magdalena Robsham

1729-1742

byte

Maria Elisabet Falkenberg

1742-1754

arv

Henrik Falkenberg

1754-1776

arv

Helena Ulrika Falkenberg, gift 1748 med Carl Posse

1776-1790

köp

David von Schulzenheim

1790-1799

köp

Carl Jacob von Schulzenheim, gift med Eva Eleonora Salvius

1799-1803

arv

Eva Eleonora Salvius

1803-1820

köp

Beata Sofia Benzelstierna, Jacob von Engeströms änka (1802)

1820-1864

arv

Ulrika Eleonora von Engeström, gift 1820 med Reinhold
Fredrik von Ehrenheim

1864-1918

arv

Per Jacob von Ehrenheim

1918-1930

arv

Erik von Ehrenheim, gift 1888 med Alice Blomstedt

1930-1943

arv

Alice von Ehrenheim, Gustaf och Louise von Ehrenheim

1943-1971

arv

Gustaf von Ehrenheim och Louise von Ehrenheim

1971-1989

köp

Carl Gustaf von Ehrenheim

1989-

apport

Grönsöö säteri AB
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Bildsekvens med Grönsöös byggnader
Samtliga foton tagna av Anna Tandre 2001-2008.

Jordbrukslandskapet med hästkastanjeallén i mitten. Ektomten och beteshage till vänster. Låg
röd byggnad närmast vägen: maskinhall och fruktlager. Byggnad med spetsigt tak: torken,
byggd 1963. Lång röd byggnad längst till höger: vinkelloge och tröskloge från 1800-talet.
Utanför bild till höger: tobaksladan från 1700-talet.

Ladugården, uppförd 1821, här fotograferad
från en sidoväg.

Huvudbyggnaden uppförd med början ca
1607.

Flygeln uppförd ca 1690.

Kinesiska lusthuset, troligen uppfört vid
1700-talets slut. Utöhus i bakgrunden.
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Privet nedanför muren vid huvudbyggnadens nordvästra gavel. Okänd ålder.

Brygghuset, uppfört 1837, med utrymme för
bak och tvätt. En tidigare påbyggnad med
varmbadhus revs ca 1888., då en våning
påbyggdes som torkvind.

Gula villan, f.d. trädgårdsmästarebostaden.
Uppförd ca 1830, omgjord till bostad 1954.

Statarlängan ”Rölång” (röd och lång) flyttad
till sin nuvarande plats 1822. Bränneriet
skymtar längst till höger.

Gamla vagnstallet, uppfört 1876. Numera
utställningslokal.

Magasinet från 1600-talet. Tillbyggt 1733.
Vällingklockan på gaveln från Marby.
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Bränneriet. Tidigt 1700-tal. Ombyggd ca
1780.

Utöhus. Senmedeltida byggnad färdigställd
1510.

Grönsöö sett från sjön.

3.1 Grönsöös första trädgårdsanläggning cirka 1622
Få källor berättar om Grönsöös första trädgårdanläggning. Två brev, skrivna
till Johan Skytte 1621 och 1622, har i flera tidigare källor anförts som nära
nog bevis för att en första nyttoträdgård anlades vid Grönsöö 1622, med
hjälp av änkedrottning Christinas av Holstein-Gottorp (1573-1625)
51
trädgårdsmästare Johan Ludhvichzon. Brevet från 1621 undertecknades
Christina R S den 9 december. I detta tillstyrker hon livligt Skyttes förfrågan
om att få ta hennes trädgårdmästare till hjälp för att anlägga ”ehn lithen
Trägårdh’ vid Grönsöö. Det andra brevet undertecknades 25 januari 1622 av
änkedrottningens hovmarskalk Mattihas Soop. Via Soop bad änke-

51

Brev från änkedrottning Christina till Johan Skytte 9 december 1621 samt Brev från
Mattihas Soop till Johan Skytte 25 januari 1622. Bägge i Riksarkivet, Depositio Skytteana
SE/RA 720797, vol. E 5409.
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drottningen att med mycket kort varsel få gästa Grönsöö eftersom hon var på
väg till Örby(hus) i norra Uppland och vidare mot Forsmark och Tynnelsö.
Med hänsyn till dåtidens julianska tideräkning visar brevet att drottningen
bör ha anlänt till Grönsöö omkring den 10 februari 1622 med vår
tideräkning. Detta brev har dock i långa tider anförts i flera källor såsom
skrivet våren 1623 i stället för vintern 1622. Brevet har därför tagits som
intäkt för att änkedrottningens trädgårdsmästare hade anlagt trädgården 1622,
och arr drottningen skulle ha kommit följande vår för att beskåda den nya
anläggningen, då hon dessutom skulle ha närvarat vid, eller föranlett,
planteringen av Drottning Christinas lind vid Stora fruktträdgårdens ingång.
Detta är dock inte sannolikt med tanke på att det endast föflöt ca 47 dygn
mellan de båda brevens avsändande, dessutom under vintern. Däremot är det
högst troligt att Johan Ludhvichzon anlade Grönsöös första trädgård omkring
1622, med stöd i det första brevet. Men linden kan ändå mycket väl vara
från trädgårdens första tid. En modern åldersbestämmelse av Drottning
Christinas lind pekar på det. I en jämförande studie mellan ett stort antal
parklindar i Sverige och andra europeiska länder har Rune Bengtsson i sin
avhandling pekat på att Grönsöölinden tillhör samma klon (E2) som
Nederländernas nuvarande största parklind, belägen i Sambeek i landets
sydöstra delar. Denna är troligen planterad under 1500-talets senare hälft.52
Drottning Christinas lind vid Grönsöö.
Foto: Anna Tandre maj 2008.

Fruktträdgårdarna

Med stöd i brevet från december 1621 kan vi anta att en trädgård vid
Grönsöö, till ”hwilkens funderingh och ahnrättandhe” änkedrottningen
avsåg att skicka sin trädgårdsmästare, anlades tidigast och troligast 1622,
samma år som Johan Skytte utnämndes till universitetskansler.
Den tidigaste ritningen som visar den Skytteanska trädgårdsanläggningen
är Carl Enberghs geometriska karta från 1703. Den visar en större och en
52

Bengtsson, 2005. 99f.
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mindre fruktträdgård som placerats utan särskild vinkel i förhållande till
varandra eller till huvudbyggnaden. Terrängen och jorden har fått styra
odlingsytornas läge och form, och sammantaget visar kartan en
trädgårdsanläggning anlagd med renässansens formspråk. Förutom det syns
två dammar.
Åtminstone den större fruktodlingen – på kartan kallad Stallträdgården antas ha anlagts omkring 1622. Huruvida även den mindre trädgården,
kallad Huusträdgården, tillkom redan då är okänt.

Carl Ehnbergs geometriska karta 1703. Grönsöö gårdsarkiv.

Stallträdgården (F på kartan) delades då liksom idag av en rak mittgång.
Huusträdgården liknade en skev kvadrat med en diagonalgång. Entrévägen
från landsidan mot huvudbyggnaden löpte emellan de bägge trädgårdarna.
Enligt kartan var entrén försedd med en överbyggnad, troligen av trä och
rödmålad. Enligt kartbeskrivningen innehöll bägge trädgårdarna både inhemska och utländska fruktsorter. Huusträdgården förefaller redan från första
början ha haft en intimare karaktär än Stallträdgården. Både närheten till
huvudbyggnaden och det mindre formatet talar för det. Sten Karling har i
sin beskrivning av Grönsöö i Svenska trädgårdskonsten tolkat Huusträdgården
som en trolig blomsterträdgård i mindre format. Dragen av en köksträdgård
64
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eller ”kryddegård” finns där också, menar Karling, som drar paralleller till
den kvadratindelade renässansträdgården vid Nyköpingshus. Angående
Huusträdgårdens ålder menar Karling att den mycket väl kan var anlagd av
drottning Christinas trädgårdsmästare Johan Ludwichzson vid samma tillfälle
som Stallträdgården. Som skäl till antagandet anges bland annat den
ålderdomliga stilen, synlig i de två separata trädgårdarna utan tydliga axlar
eller andra förbindelser med stenhuset. 53
Från 1600-talet är i övrigt mycket få källor kända som berättar om
trädgårdarna. Men av ett brev, skrivet av Johan Skytte, framgår att han hade
problem med sina fruktträd. Han påminner i brevet om att plank skall sättas
upp kring trädgården, och att träden mestadels är fördärvade på grund av att
54
detta saknats.
För fruktträdsbeståndets del finns en uppgift om Grönsöös trädantal från
55
juni 1726. Ordagrant står följande om Grönsöö trädgårdar och fruktodling:
Tvenne stora Trägårdar och tre Parterer omkring huset, med öfwer 1000.
fruchtbärande Trä, skön frucht af alle sorter. En god humle gård af Brunswigs Rötter.

Beskrivningen sammanfaller i tiden med landshövding Odelströms innehav
av Grönsöö. Beskrivningen av fruktträden som fruktbärande visar att de var
fullt uppvuxna. Detta, tillsammans med Odelströms korta ägandetid under
ett knappt år 1726-1727, gör det mindre troligt att han skulle ha planterat
dem. Åke Nisbeth har pekat på att Beata Sparre under sin tid på Grönsöö
1703-1724 gjorde genomgripande förändringar med huvudbyggnaden trots
stora ekonomiska bekymmer och förfall.56 I linje med detta kan även en del
fruktträd ha tillkommit under hennes tid.

3.2 1700-talets konceptlika anläggningar
Nästa ritning som visar trädgårdarna är en uppmätning från 1793/1795,
utförd av lantmätare Per Nyrén (1766-1836). När kartan upprättades ägdes
Grönsöö av kapten Carl Jacob von Schulzenheim (1764-1799), äldste son till
David von Schulzenheim.
53

Karling, 1930, s. 35.
Ehrenheim, E. von 1894, s. 59f. En rad exempel ges på saker som Johan Skytte befallit i
olika brev, av vilka ett par nämns med datering. Uppgiften om trädgården saknar datering.
Enligt von Ehrenheims citat nämner Skytte trädgården i singular. Studier av breven i orignal
kan ge ytterligare uppgifter, vilket dock får anstå till annat tillfälle.
55
Beskrifning üppå Grönsö Säterij med dess ünderliggande Gods belägit üti Uppland, daterad
Stockholm Junii 1726. Beskrivningen är tidigare refererad; såväl Erik von Ehrenheim som
Sten Karling använder sig av den. Beskrivningen existerar sannolikt endast i detta enda
exemplar. UUB, Handskrifts- och musikenheten, Nordin 998.
56
Nisbeth, 2006, s. 35f.
54
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”Charta öfver Gränsö (sic) Sätes Gård /…/ Författad Åren 1793 och 1795 af P. Nyrén”. Grönsöö
gårdsarkiv.

Fadern hade sålt godset till sin son 1790, men kan på goda grunder antas ha
varit fortsatt drivande i många projekt vid Grönsöö, däribland parken.
Kartan visar hur de enkla nyttoodlingarna har inlemmats i en
parkanläggning. Någon gång mellan 1703 och 1793-95 genomgick
Huusträdgården en kraftig förändring då ungefär en tredjedel av dess forna
66
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odlingsyta togs i anspråk för en ny vägdragning, ett trädvalv, en ny damm
samt ett gångsystem som under 1800-talet kom att kallas ”Labyrinten”.
1703 års benämning Huusträ[d]gården har senare bytts mot Lilla
trädgården eller Lilla fruktträdgården, Orangeriträdgården och köksträdgården. Stallträ[d]gården har i paritet med Lilla Trädgården kallats Stora
trädgården eller Stora fruktträdgården. Namnet ”stora Trädgården” har
omkring sekelskiftet 1800 även använts som beteckning på en mycket större
del av parken än den som i sen tid har kallats Stora trädgården.
Nyréns karta gjordes sannolikt i två etapper med en paus under 1794.
Den är känd i endast ett exemplar och uppfattades av den dåtida ägarfamiljen
som noggrant utförd.57
För parkens del är ritningen svårtolkad. Flera element i parken som tros
ha funnits redan vid uppmätningen visas inte på kartan. Möjligen skedde
stora förändringar i parken under pausen 1794. En del av kartan har skurits
ur längs med vissa gränslinjer i parken och ersatts med en ny kartdel.
Förklaringen är kanske att det skett en uppdatering av kartan då mätningen
återupptogs 1795. Noggrannheten hos Nyrén kan diskuteras.58
Den del av parken som är mest noggrant inritad är det geometriska
gångsystemet (”Labyrinten”). Mönstret stämmer bra överens med de delvis
ännu bevarade delarna av gångsystemet. Anläggningen benämns inte i eget
namn i kartbeskrivningen utan förefaller ha ingått i arealberäkningen för hö
eller annan bruksmark.
Terrassernas gångar är inte markerade, trots att kartbeskrivningen
omnämner ”Ängelsk gång”. Det kinesiska lusthuset är inte tydligt markerat
på kartan och nämns inte heller i beskrivningen. Endast en bryggliknande
markering är utritad, trots att lusthusets interiör hade stått klar senast i slutet
av juli 1795, enligt en tillförlitlig dagboksanteckning.59 Någon har i

57

David von Schulzenheim (ca 1802) nämner följande i en beskrivning av Grönsöö: ”Öfver
Grönsö gård är, år 1795, en noggrann Çharta, med afvägningar, och med uträkning å hvarje
åkers och jordskiftes innehåll, författad”. I kartong Äldre handlingar. G 8. Grönsöö
gårdsarkiv.
58
Hur Per Nyrén fick sitt uppdrag vid Grönsöö är inte känt. Brev från Nyrén visar, att han
genom åren hade en besvärlig ekonomisk situation och vid upprepade tillfällen vädjade om
arbete. I en serie brev, bland annat avsända från Falun 1812 till J. M. af Nordin, bönar
Nyrén om arbete och försöker förklara hur ryktet om hans påstådda alkoholism uppstått.
UUB, Handskrifts- och musikenheten, brev från Nyrén till af Nordin suppl. i Aske 2:68;
brev till af Nordin Aske 2:41. År 1795, samma år som han avslutade arbetet vid Grönsöö,
hade Nyrén blivit kommissionslantmätare, och fick en tjänst i Falun som han mot sin vilja
tvingades ta 1796.
59
Uppgift i Carl Zetterströms dagbok 1793-1829, del 1793-1800 (MsZ1), s. 117-118.
Jämtlands läns bibliotek, Östersund.
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efterhand med blyerts på ett valhänt sätt ritat in lusthuset samt ett par gångar
vid terrasserna på kartan.
Ägoförhållanden cch möjliga upphovsmän till 1700-talets anläggningar

De möjliga upphovsmännen till 1700-talsanläggningarna i Grönsöös park
brukar i Grönsöö-litteraturen begränsas till två av godsets forna ägare,
nämligen Carl Posse (1719-1791) och David von Schulzenheim (17321823). Åtminstone teoretiskt har det funnits andra ägare som kunnat bidra.
Exempelvis är Carl Jacob von Schulzenheim en tänkbar initiativtagare till
anläggningarna efter att han köpt Grönsöö av sin far 1790. Källstudier tyder
dock alltjämt på att det handlar om Carl Posse och David von Schulzenheim
som upphovsmän, men olika uppfattningar om deras respektive insatser för
parken kan inte fullt ut antas eller förkastas. David von Schulzenheim med
familj bodde kvar vid Grönsöö även efter sonens övertagande och fortsatte
att aktivt verka för gården. Av de dokument som bevarats från den
Schulzenheimska tiden angående Grönsöö park finns ingenting av Carl
Jacob von Schulzenheims hand bevarat. Däremot finns bland annat en 8sidig beskrivning över Grönsöö gods, skriven av David von Schulzenheim
inför en planerad försäljning. Den bör vara utförd omkring 1802 inför
försäljningen 1803.60
Innan David von Schulzenheim köpte Grönsöö av Carl Posse 1776 hade
han byggt upp en framgångsrik yrkesbana som läkare och professor i
förlossningskonst. Han föddes som David Schulz, men adlades von
Schulzenheim bland annat tack vare sin tjänst inom frimurarbarnhuset i
Stockholm och tjänsten som intendent vid koppympningsinstitutet. Utöver
sin medicinska bana var David von Schulzenheim under åren involverad i en
mängd politiska och ekonomiska uppdrag. I ett tal hållet 1817 inför Kongl.
SundhetsCollegium framhölls dessa hans förtjänster. Insprängt fanns också ett
par ord om hans civila intressen:61
David Schultz von Schultzenheim står tecknadt på de förnämsta handlingar
wid wåra Riksmöten, och på alla de mäst insigtsfulla Finansiella Skrifter. /…/
Han dyrkade Landtbruk och Trädgårdsskjötsel, och uti ingen del af
Statistikens omfång war han en främling; han var twärtom en Eftersyn.

60

Beskrivningen saknar titel och föreligger i nött skick. I kartong Äldre handlingar G 8.
Grönsöö gårdsarkiv. I samma kartong förvaras en liknande beskrivning utan underskrift.
Denna tros med avseende på handstilen vara en senare avskrift.
61
Ur Sven Hedins ”Tal hållet den 27. Martii 1817 /…/”. UUB, Handskrifts- och
musikenheten.
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Under sitt långa liv förvärvade han många gårdar. 1767 köpte han Huseby
säteri i Svinnegarns socken i Uppland. Tiotalet år senare, 1776, köpte han
Grönsöö gods av greve Carl Posse, vilken då hade ägt Grönsöö sedan 1754,
genom giftet med Helena Ulrika Falkenberg (1732-1800). Genom henne
hade Carl Posse också fått godset Haga i Svinnegarns socken. Tillsammans
innehade David von Schulzenheim och Carl Posse under en period nära nog
hela Svinnegarns sockens yta, fördelad på Huseby i söder och Haga i norr.62
Förutom Huseby och Grönsöö hade David von Schulzenheim flera andra
mellansvenska gårdar där han förde ett lantligt liv med bruksdrift, fåravel och
författarskap inom politik och ekonomi som sina främsta uppgifter. 1778,
med det relativt nyinköpta Grönsöö i sin ögo, drog han sig tillbaka från
yrkeslivet som läkare och kom inte tillbaka i samma roll förrän långt senare.
Skälen var främst två. Ett var hälsan, vilken han tänkte förbättra genom
lantlivets friare liv, det andra och mera omtalade var den politik som från
och med 1772 utvecklade sig till ett alltmera auktoritärt styre under kung
Gustaf III.63 David von Schulzenheim, som inspirerad av engelska filosofer
hyste en liberal syn på ekonomi, kände sig inte längre bekväm i rikets tjänst.
Med sig själv som föregående exempel avslutade han därför karriären och
ändrade inriktning. Genom giftermålet 1762 med brukspatrondottern
Catarina Eleonora Swedenstierna (1728-1797) och efterföljande egna inköp
hade David von Schulzenheim dessutom kommit att bli delägare/ägare till
flera stora bruks- och jordegendomar.
När von Schulzenheim sålde Huseby 1813, hade Grönsöö redan 1803
gått ur den Schulzenheimska familjens ägo i samband med att Carl Jacob von
Schulzenheims änka Eva Eleonora Salvius (1769-1841) sålde Grönsöö till
biskopsdottern och änkan Beata Sofia Benzelstierna (1758-1820). Den nya
ägarinnan hade mist sin far 1800, sin mor 1801, och sin make kanslirådet
Jacob von Engeström 1802. Deras dotter Ulrika Eleonora von Engeström
(1788-1864) hade fötts på Grönsöö. På så sätt fanns det redan en förbindelse
mellan Beata Sofia Benzelstierna och Grönsöö när godset blev hennes. Att
dottern föddes på Grönsöö tros ha sin grund i den dåvarande ägaren David
von Schulzenheims goda anseeende som förlossningsspecialist.64 När Ulrika
Eleonora 1820 ärvde Grönsöö efter sin mor, kan man säga att hon ärvde sitt
födelsehem.
I äldre tid har uppfattningen att Posse knappast vistades vid Grönsöö
anförts som grund för antagandet, att denne inte utfört några grundläggande
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arbetena i parken. Gustaf Upmark d.y. uppger i Svenska Slott och Herresäten
vid 1900-talets början (1909) att David von Schulzenheim efter köpet av
65
Grönsöö också bebodde stället, till skillnad från de föregående ägarna. Erik
von Ehrenheim påpekar dock i en anteckning det förhastade i Upmarks
antagande, och stöder sig på fynd i sin egen arkivforskning. Denna visade att
Posse hade haft ett antal personliga tjänare vid Grönsöö, där de också enligt
kyrkobokföringen för Arnö kyrka var skrivna. En ännu tidigare ägare, Maria
Elisabeth Falkenberg, som ägde Grönsöö fram till 1742, hade själv varit
skriven vid Grönsöö. Både hon och Carl Posse kostade på Grönsöö, med
stor ombyggnation respektive broförbindelse till fastlandet, vilket enligt von
Ehrenheim ytterligare tydde på intresse för Grönsöö som ett verkligt hem
för delar av året.66
Uppgiften visar att Carl Posse, likaväl som David von Schulzenheim,
hade intresse av att förbättra Grönsöö. Däremot förefaller Erik von
Ehrenheim ha varit ovetande om den beskrivning av Grönsöö som Carl
67
Posse upprättade 1776 i samband med försäljningen. Kanske är detta
förklaringen till att Erik von Ehrenheimanslöt sig till traditionen att det var
68
David von Schulzenheim som låtit mura upp terrassmurarna på 1790-talet.
Om nu uppfattningarna var delade om hur mycket Posse vistades vid
Grönsöö, så vet vi att David von Schulzenheim under långa perioder bodde
där. Att han exempelvis vistades mycket vid Grönsöö under perioden 17881790 indikerar en större samling bevarade brev från de tre sönernas
69
tjänstgöring i ryska kriget 1788-1790. Breven visar samtidigt, att sönerna
åtminstone under denna period knappast var involverade i parkprojekt vid
Grönsöö.
Den 29 april 1790 gjorde far och son von Schulzenheim två stora
förändringar kring Huseby och Grönsöö. Denna dag blev sonen ägare till
Grönsöö, och samtidigt förändrade de sonens arrendevillkor för Huseby.
Hädanefter skulle sonen inte längre betala den årliga överenskomna
65
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arrendesumman för Huseby, utan i stället erbjuda fri disposition av sex rum i
stenhuset samt ljus och värme åt fadern, hustrun och vid behov de två yngre
bröderna. Vidare skulle eget stall och foder åt faderns hästar tillhndahållas,
70
samt rum och mat åt en dräng och piga. På så sätt kom David von
Schulzenheim att verka vid Grönsöö även efter försäljningen.
Eftersom David von Schulzenheim köpte Huseby före Grönsöö, har
Huseby gårdsarkiv studerats med avseende på gårdarnas parkanläggningar för
att finna eventuella likheter. Dokumenten och den befintliga parken vid
Huseby uppvisar dock inga påtagliga gemensamma drag med Grönsöö, men
kanske fraktade von Schulzenheim plantor av pestskråp från Huseby och
planterade dem vid den så kallade Petasitesdammen bakom Suckarnas gång
vid Grönsöö.71
Några källkritiska synpunkter rörande Carl Posses beskrivning av Grönsöö
park och trädgårdar 1776

I en beskrivning av Grönsöö framställer Erik von Ehrenheim David von
Schulzenheim som skaparen av det mesta i det sena 1700-talets anläggning.
Erik utgår från att anläggningarna ner mot sjön i väster tillkom under 1790talet. Där skulle fyra terrasser ha murats upp under von Schulzenheims
direktiv. Den femte terrassen, med vilken Erik von Ehrenheim avsåg platån
som huvudbyggnaden låg på, samt den runda terrassen vid södra gaveln,
antogs vara lika gamla som huvudbyggnaden. Den branta stenrampen
utanför köksgaveln omnämns inte.72
I samma beskrivning vidarebefordras en tradition eller saga, om hur ryska
krigsfångar, härbärgerade i Utöhus, skulle ha murat upp terrasserna.
Bakgrunden skulle vara den, att tillfångatagna ryssar från slaget vid
Svensksund 1790 skulle ha portionerats ut via landshövdingarna dit de
kunde vara till allmänt gagn och nytta. Att Grönsöös fridfulla terrasser skulle
70
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ha haft denna krigiska bakgrund föreföll märkligt, menade Erik von
Ehrenheim, som dock vidhöll att David von Schulzenheim, efter det att han
sålt Grönsöö till sonen, hade anlagt de fyra terrasserna. En säker uppgift
skulle det också vara att övervåningen på Utöhus hade inretts av
Schulzenheim till en kasern för att härbärgera den stora arbetsstyrka som
73
åtgått för uppmurandet av terrasserna. I skriften ”Utö med bilaga Skack”
(1895) återger Erik von Ehrenheim ännu en gång historien om de ryska
fångarna på Utö, och skriver där utan förbehåll att Grönsöös terrasser
74
murades upp av dem.
Erik von Ehrenheims antagande eller påstående att David von
Schulzenheim skulle ha låtit anlägga terrassernas murar stöddes inte av Sten
Karling i Svenska Trädgårdskonsten (1930) eller Sigurd Wallin i Grönsö
75
(1952). De antog att murarna var Carl Posses verk. Det finns dock skäl att
överväga om sanningen ligger mitt emellan dessa antaganden. Inga av Erik
von Ehrenheims eller David von Schulzenheims egna uppgifter refererar till
säkra källor. En springande punkt är Carl Posses egen beskrivning av
Grönsöö inför sin försäljning 1776, då följande uppges ha funnits kring
76
stenhuset:
3o 2ne Trägårdar, den ena med Alléer, häckar uti af både frugt och wilda
trän, den andra med frugt trän, uti bägge äro öppen jord till qwarter. I den
mindre Orangerie hus.
4o Om kring stenhuset äro åtskillige afsättningar af grå sten murade,
garnerade med häckar af flere sorter samt Alléer af Lönn och Castanie träd.
5o Så kallade Borggården är med staquet försedd och dubbel Allée af Ask
och Linde träd.

En del av Posses uppgifter är tämligen otvetydiga. Den nämnda trädgården
med alléer och häckar är Stallträdgården (Stora fruktträdgården), medan den
andra, som innehöll ett orangeri, är Huusträdgården (Lilla fruktträdgården). I
bägge fanns frukt och kvarter med öppen odlingsjord.
Ordet afsättning kan diskuteras. Ordet kunde i äldre tid avse dels ett
terrassplan, dels en sluttning, men att Posse skulle ha avsett enbart sluttningar
i det branta området förefaller helt orimligt. I detta sammanhang lär han ha
avsett terrasser, eftersom ”avsättningarna” stöddes av murar. De nämnda
häckarna löpte rimligen längs någorlunda vågräta och promenadvänliga ytor
73
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alternativt utmed trappor. De omnämnda alléträden tolkar jag som träd
placerade i rader på terrasserna, såldes i stenhusets absoluta närhet. Jag tolkar
alltså inte Posses formulering om allér av lönn och (häst)kastanjer såsom
belägna längre bort från stenhuset. Husesynen 1802 visar, att hästkastanjer
fanns bland terrassträden vid tillfället vilket stöder tolkningen. Således säger
inte Posse något explicit om den nuvarande hästkastanjeallén.
Antalet murar anges olika i äldre källor. Nära huvudbyggnaden fanns
enligt Posse flera avsättningar (= terrassplan) uppmurade av gråsten, men hur
många dessa plan eller terrasser var framgår inte. Det framgår inte heller vilka
av de nu befintliga murverken som Posse kan ha räknat in i denna
beskrivning. Räknade han till exempel in stenmurar i andra former och
riktningar än de rätlinjiga, såsom den rundade terrassen vid
huvudbyggnadens södra gavel (Rundeln/Hemträdgården)? Menade han
enbart murar som löper längs vågräta plan eller avsåg han också – eftersom
han berörde området ”om kring stenhuset” och därmed troligen inte bara
den sluttande västersidan – de stora murade ramperna på byggnadens norra
och östra sidor?
Borggården kringgärdades enligt Posse 1776 helt eller delvis av ett staket
av ospecificerat material, samt dubbla rader med ask- och lindträd. Detta
bör tolkas som den struktur vi ser idag, det vill säga uppfartsramp med lindar
på bägge sidor, samt sidovägar med varsin rad av askar.
Över huvud taget är Grönsöös olika parkelement från 1700-talet
omgärdade av en mängd antaganden och påstådda samband. Sten Karling
(Lundberg red. 1830) såg en logik i att Carl Posse skulle vara upphovsman
till uppfartsrampen mot landsidans entré, eftersom denne år 1760 hade låtit
uppföra bron mellan Grönsöö och Staxhammarsholmen och vidare mot
fastlandet. Karling höll det också för troligt att Posse lät plantera hästkastanjeallén, och tvivlade inte på att det var han som skurit av den gamla
Huusträdgården genom att göra en rak uppfart mot slottet. Med stöd i Posses
beskrivning 1776, visar Karling att uppfartsrampens alléer tillkommit under
hans tid, liksom ”främre terrassen”, med vilken Karling sannolikt avsåg de av
Posse omnämnda arrangemangen med träd och häckar på huvudbyggnadens
77
sjösida. Av någon anledning uppfattade Erik von Ehrenheim att Posse inte
var upphovsmannen till uppfartsrampen. I samband med en beskrivning av
järnstaketet som löper längs md rampen anförde Erik att den ”ganska branta
78
uppkörsvägen till hufvudbyggnaden är anordnad mot slutet af 1700-talet”.
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Något försiktigt tolkade däremot Sten Karling Posses beskrivning av de
murade avsättningarna: ”År sjösidan synes han även ha murat terrasser, fastän
den vanliga uppfattningen är, att detta arbete först på 1790-talet verkställts av
von Schulzenheim”. Allt detta skulle Posse ha gjort i fransk stil, vilket enligt
Karling hade en avgörande och stor effekt på Grönsöös estetiska karaktär.
Att den branta backen mellan huvudbyggnaden och sjön tektoniserades, och
att den nya raka uppfarten genom Huusträdgården löpte samman med den
nya uppfartsrampen gav enligt Karling ”nerv och hållning åt hela
anläggningen”.79 Sten Karling nämner inga antal angående murarna.
Det är märkligt att man i äldre källor direkt eller indirekt talar om så pass
många avsättningar och murar. Idag (2008) finns endast finns två murade
terrassplan väster om huset. De övriga terrassplanen skapas enbart av branta
grässluttningar och mellanliggande grusade terrassplan. Så har det också sett
ut så länge man nu kan minnas tillbaka och har fotografier. Husesynen 1802
ger ingen vägledning i detta, den beskriver i detalj såväl träd, trappor som
ledstänger men säger inget om vad som formerar eller eventuellt stöder
avsättningarna.
Sammantaget visar inte Posses beskrivning hur genomarbetad sluttningen
mellan huvudbyggnaden och Mälaren egentligen var 1776, förutom att det
fanns flera gråstensmurar kring stenhuset, garnerade med häckar och – som
jag tolkar det – trädrader av lönn och hästkastanje. Vi kan inte ens vara helt
säkra på att murarna i väster tillkom under Posses tid; den närmast i tiden
föregående beskrivningen från 1726 omtalar parterrer men inget om deras
innehåll.80
Att Posse möjligen inte alls lät mura några terrasser mellan huvudbyggnaden och Mälarens strand i väst-sydväst, eller åtminstone inte murade
terrasser ända ner mot vattnet, stöds av sockenskolmästaren Lars Bergkvists
81
beskrivning av Grönsöö 1840. Bergkvist beskriver hur det terrasserade
området iordningsställdes under 1790-talet av David von Schulzenheim, och
att området dittills bara varit en stenbacke. Lars Bergkvist, född 1781, var väl
bekant med Grönsöö och hade själv vistats mycket där, vilket ger stöd för
hans uppfattning om terrasserna.
Det som Carl Posse i sin beskrivning 1776 säger om det nu terrasserade
området kan alltså inte användas som stöd för idén att han själv skapat
79
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terrasserna, och framför allt inte att dessa var sammanlagt fem till antalet och
uppmurade.
Vidare utgick Sten Karling från att David von Schulzenheim var klar med
sin omdaning av parken då han sålde Grönsöö till sonen Carl Jacob von
82
Ehrenheim 1790. Detta antagande tycks bygga mera på en allmän
förnuftskänsla än på källor. I det fallet talade sannolikt förnuftet felaktigt. Lars
Bergqvists beskrivning av Grönsöö från 1840 omtalar tvärtom, hur professor
David von Schulzenheim på 1790-talet ägnade sig åt att anlägga och inrätta
83
parterren, trots att sonen ägde Grönsöö.
Ett faktum som stärker bilden av David von Schulzenheim som
anläggningens upphovsman är de historiserande trappstegsgavlarna på Utö84
hus. Dessa har genom undersökning daterats till sent 1700-tal. Detta
sammanfaller i tiden med att David von Schulzenheim köpte Utö 1791,
efter att denna del av Arnö varit i annan ägo under en tid. Detta stärker
också bilden av att mycket av det Schulzenheimska konceptet Beskrifning
öfver Grönsö, Öns Stränder och Holmar tillkom sent, efter att David von
Schulzenheim sålt Grönsöö till sonen.
Ett 1700-talskoncept – proffsigt tänkt men egenhändigt gjort?

Det sena 1700-talets parkanläggning vid Grönsöö framträder på ett programartat sätt, samtidigt som platsens egna förutsättningar och terrängförhållanden
har styrt utformningen i hög grad. Att det var en vacker plats, till och med så
vacker att det knappast gick att beskriva, formulerade David von
Schulzenheim i sin beskrivning från ca 1802 med att den ”lyckliga
85
belägenheten och utsigten kan endast ögat prisa”.
I Svenska Trädgårdskonsten (1930) beskriver Sten Karling det sena 1700talets parkanläggning vid Grönsöö såsom innehållande ”nästan alla
tidssmakens ingredienser”. Han exemplifierar och räknar upp de häckförsedda terrasserna, de syrénomgivna vägarna, planterade och lummiga
stränder, den lilla holmen, labyrinten, det kinesiska lusthuset, [järn]templet,
scenerier och ”solitude”. Samtidigt menade han att anläggningen knappast
82
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varit planerad av en arkitekt utan snarare en sentimentalt eller litterärt lagd
dilettant, ja kanske David von Schulzenheim själv, med undantag av det
kinesiska lusthuset. Den sammanhållande idén kunde ha kommit från den
svensk-engelske arkitekten William Chambers, vars skrift A Dissertation on
86
Oriental Gardening utkom 1772.
Chambers skrift var ett 94-sidigt brandtal där den kinesiska trädgårdskonstens alla ingredienser framhölls som ideal. Trots att skriften ensidigt
förespråkar en enda stil, så betonas nyansrikedomen, vikten av nya detaljer
och överraskningsmoment. Chambers menar också, att ingen egentlig
kinesisk trädgårdsartist skulle kopiera något av sig själv eller andra och
överföra det till en annan anläggning, utan varje anläggning är en unik
företeelse.87 När detta tal om anpassning till den unika platsen var sagt, kan
man ändå diskutera det typiska i Chambers synsätt. För Sten Karling
framstod konceptet som helt och hållet passande på Grönsöö. Han skriver
88
om Chambers skrift, att där talas om:
… terrasser vid husen, alléer och klippta träd på dessa, små kabinett,
lummiga, vackra stränder, broar och paviljonger. Alltid nya scener skulle
rullas upp, inspirerande till nya känslor. Mitt i anläggningen föreslås en
labyrint, bildad av raka och svängande gångar, gångar i zig-zag o.s.v. De skola
bildas av träd med buskar och häckar emellan och täta planteringar,
skyddande för insyn.

Med reservation för att åtminstone den engelska versionen av Chambers
skrift faktiskt inte talar om någon labyrint, så är Karlings iakttagelse lätt att
89
ansluta sig till. Tittar man närmare på hur Chambers förespråkar kinesisk
trädgårdskonst för en europeisk anläggnings enskilda delar, så är likheterna
med Grönsöö än mera slående. Exempelvis omnämner Chambers tredelade
alléer [The Imperial roads /…/ are composed of triple avenues, adorned with four
rows of enormous trees /…/; Roads or avenues to considerable objects, are, as has
90
been observed, generally composed of three parallel walks /…/].
En association till Grönsöös tredelade allé är uppenbar. Till alléerna
föreslår Chambers träd med rik grönska och pampig karaktär, exempelvis
hästkastanje [The Indian, or horse-chestnut, the lime, and some others of a stiff,
formal growth, they never use detached; but find them, on account of their rich
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verdure, their blossom, and abundant foliage, very fit for thichets, woods and
91
avenues.].
Chambers skrift ger associationer även till andra delar av Grönsöös 1700talsanläggningar, exempelvis den tuktade träd-gången Suckarnas gång av
lönn och alm, den numera borttagna träd-gången Ekgången samt
järntemplet med en numera förkommen krona upptill och levande väggar av
träd. I Kina hade Chambers noterat trädgångar, uppbyggda av levande
material, exempelvis bambu, hassel eller alm. Deras grenar hade bundits
samman upptill, och bildade ett skuggande valv [I have often seen, in China,
berceaus and arbors, not of lattice-work as in France, but of bamboo, hazel, and elm,
whose branches being interwoven at the top, formed an arch not at all displeasing to
the eye, and exceedingly useful, during the heats of summer:”].92
Erik von Ehrenheim beskrev en gång med saknad hur litet som återstod i
hans tid av denna anläggningsstil, som han befarade snart skulle vara
försvunnen, ”en saga blott”. Där fanns ännu de två täckta gångarna som alltså
kallades Suckarnas gång och Ekgången, där fanns också det så kallade
templet, som stått i den labyrintliknande anläggningen. I övrigt var det mesta
försvunnet av denna ”stela, sirliga skönhet”.93
Borggårdsrampen med dubbelalléer

Att de nuvarande dubbla allerna av lind och ask längs uppfartsrampen är
samma dubbla alléer som Posse nämner 1776 torde som tidigare sagts vara
otvivelaktigt. Däremot kan vi inte säga något säkert om de nuvarande
trädens ålder. De kan ha bytts ut och kompletterats i ett tidigt skede.
I husesynen 1802 omnämns hur alléerna bestod av 62 lindar och 42 askar,
samtliga friska, klippta och noggrant ansade. Idag finns 14 askar och 35
lindar, varav 29 lindar står längs uppfartrampen och 6 lindar längs med
platåmuren. Såväl lindarna som askarna stod alltså betydligt tätare från början.
Allt sedan det tidigaste kända fotografiet från Grönsöö park togs 1864 har
borggårdsrampens höga och breda trädrader dominerat vyn på fotografier
tagna av huvudbyggnaden från landsidan. På alla äldre fotografier syns hur
häckarna likt täta rektangulära volymer formerade sig uppför backen.
Grenverket hängde ner mot marken och under den lövade säsongen syntes
knappast något av huvudstammarna. I stället uppfattades trädraderna som
väldiga skarpskurna häckar. Lindarnas ymniga grenverk dolde till slut
rampens järnstaket och trängde in över entrévägen. Från och med 1970-talet
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togs de nerhängande grenarna bort så att träden fick det solitära utseende de
nu har.
Av ett brev skrivet 1830 framgår att träden på borggården normalt höggs
varje år, men att man hade gjort ett uppehåll på några år, med höga träd som
94
resultat.
Ett brev, skrivet av inspektor (?) Rosenström till Reinhold Fredrik von
Ehrenheim 27 mars 1830, omtalar att man då inte huggit träden på
borggråden på några år. Rosenström anser att de behöver huggas, och
95
undrar om de nu inte är på väg att bli för höga.
Det järnstaket som leder uppför borggårdsrampen och vidare ut mot den
norra gaveln uppe på platån har intill visshet antagits vara uppfört under
David von Schulzenheims tid. Staketets stämplar uppgavs av Erik von
Ehrenheim komma från Storboda bruk, vilket via hustrun kommit i David
96
von Schulzenheims ägo. Konturerna på staketets stämplar är idag utfrätta av
tidens nötning och kan inte med visshet konrolleras mot stämpelböcker.
Även lusthuset av järnstänger som numera står i Olle Piehls blomstergård har
en stämpel. Att både staketet och lusthuset kom till Grönsöö under von
Schulzenheims tid är oavsett stämpelmotiv högst rimligt. I husesynen 1802
är beskrivningen av detta staket relativt detaljerad och överensstämmer med
nuvarande staket. Samtidigt skrev David von Schulzenheim i sin beskrivning
av Grönsöö (ca 1802) att ”Nordost om Stenhuset är nedgången uppå en
Stenbro, med jernledstänger, til den så kallad[e] Borggården, hvilken är
försedd med dubbla Alléer af Lind och Ask – ”.97

Hästkastanjeallén

Den flerradiga hästkastanjeallén är en av parkens mest iögonenfallande
struktur. Mäktiga trädstammar stiger upp ur grusade ytor och försommarens
blomning är en sevärdhet. Bland de åldrade stammarna syns även exemplar
av yngre datum. Fåglar har sina hålor i de äldre träden och kronornas form
har skapats av ålder och konkurrens från de närmast stående träden. Närmast
huvudbyggnaden består allén uteslutande av hästkastanjer. Närmare svängen,
den så kallade Gatkroken eller Gatkröken, där tillfartsvägen delar sig mellan
94

Brev från A. Rosenström till Reinhold Fredrik von Ehrenheim 27 mars 1830. I kartong
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allén och en yttre tillfartsväg, övergår hästkastanjerna i ask och klibbal.
Området är särskilt vid denna sväng fuktigt och har ställt till problem under
långa tider. Möjligen var tanken att hästkastanjerna skulle löpa längre ut från
huvudbyggnaden än vad de nu gör.
Hästkastanjeallén framträder sparsamt och utan detaljer i äldre källor. Den
är en gammal struktur som upplevdes som imponerande i Pehr von
Ehrenheims barndom (ca 1830-tal) och har sannolikt sina rötter i senare
delen av 1700-talet. Att åldersbestämma hästkastanjerna idag är en fråga om
en grov uppskattning. Flera av de äldsta trädindividerna är ihåliga. Det ligger
nära till hands att se hästkastanjerna i nära samband med uppförandet av det
kinesiska lusthuset, på samma sätt som ”Kina slott” vid Drottningholm pryds
av en uppfart av hästkastanjer. En air av exotism hänger kring träden då
blommorna slår ut i maj likt gulvita klasar. När vägen vid Grönsöö anlades,
med eller utan träd från början, kom den att skära tvärs igenom den gamla
1600-talsstrukturen Huusträdgården. Innan dess hade tillfartsvägen löpt i en
vinkel från tillfartsvägen och runt Huusträdgården och vidare in på nedre
gården.
Det går inte att avgöra om själva vägdragningen, trädplaneringen och den
labyrintliknande strukturen i anslutning till allén tillkom samtidigt eller i två
eller tre etapper. Det geometriska gångsystemet ansluter med flera gångar ut i
allén. Tanken att gångsystemet från början var vidlyftigare och sträckte sig ut
på andra sidan av allén har uppkommit men kan inte styrkas av hittills kända
källor.98 Möjligen tillkom allén först, med resultatet att en yta blev ”över”
mellan allén och Stora fruktträdgården. Det var den yta som omdanades till
ett geometriskt gångsystem och på så sätt inlemmades i ett koncept där ingen
yta spilldes som outnyttjad.
Vare sig Carl Posses beskrivning 1776, David von Schulzenheims
beskrivning 1802 eller husesynen 1802 beskriver tydligt hästkastanjeallén.
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En nyplantering av hästkastanjeallén är planerad med start hösten 2009. Träden, som sedan
flera år har stått i depå vid en plantskola, är uppdragna från hästkastanjer tagna från Grönsöös
träd. I samband med nyplanteringen kommer eventuella underliggande strukturer att bli
möjliga att studera.
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Vy uppifrån borggårdsrampen 16 juli 2008. Hästkastanjeallén i fonden. Foto: Anna
Tandre.

Hästkastanjeallén sedd från huvudbyggnaden 16 juli 2008. Foto: Anna Tandre.

Det talas om häckar och alléer, men inte explicit om hästkastanjeallén.
Kanske var hästkastanjeallén vid 1800-talets början ännu så ung att den som
trädstruktur inte utmärkte sig bland alla övriga alléer, trädgångar och häckar.
Husesynen talar i stället om ”gatan”, som rimligen är allén av sammanhanget
80
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att döma, dels om ”yttre Aléen eller uppkörsvägen till Gården”, vilket är
tvetydigt. En rent semantisk tolkning är att yttre allén och uppkörsvägen var
två synonyma benämningar på en och samma vägstruktur, och att synemännen valt att benämna bägge namnen. Enligt en nu rådande uppfattning
var dock inte hästkastanjeallén farbar med vagn under delar av 1800-talet.
Det är oklart om den varit farbar från början, men att underlaget senare visat
sig för sankt. Per Nyréns karta 1793/1795 antyder att hästkastanjeallén vid
det tillfället fungerade som huvudentré eftersom den med en särskild
linjesträckning markerats som sammanhörande med den stora tillfartsvägen
från ladugården och vidare ner mot huvudbyggnaden. Rimligen var hela
projektet med den flerdubbla hästkastanjeallén en idé om en påkostad entré
och inte bara en vacker och symmetriskt uppbyggd vy. Från den nuvarande
så kallade Gatkroken löpte en rak axel genom hästkastanjeallén, genom
huvudbyggandens tambur och ut på andra sidan genom sjösidans entrédörrar
och vidare nedför terrasserna och ner till lusthuset.
Uppfattningen att vägen genom kastanjeallén inte var farbar har stärkts av
ett par uppgifter från Erik von Ehrenheim. I en beskrivning av sina åtgärder
vid Grönsöö omkring 1879 och en tid framåt skrev han så här:99 Vidare drog
jag fram kastanjealléen till den s. k. ”Gatkroken”, planerade, grusade, sandade och
putsade upp detta område, som förut såg rysligt ut.
Husesynen 1802 omtalar en mängd hästkastanjer. Dessa omnämns dock på
ett sätt som snarare för tanken till en trädskola än en allé. I beskrivningen av
den stora trädgården nämns tre sängar med smärre [hästkastanjer] och 40
100
stycken större [häst]kastanjer som stod i en ”krets”. Dessa hade ägaren
förbehållit sig själv, medan ytterligare andra hästkastanjer motsvarande en
halv säng avlämnades som inventarium till arrendatorerna. Dessa var ungefär
220 stycken, fördelade på omkring 200 stycken små träd, och 20 något
större träd.
Frågetecken reser sig kring både placering och trädantal. Ordet ”krets”
för tankarna till en cirkel enligt ordets äldre betydelse. Var i anläggningen
fanns i så fall denna cirkel eller rundel med hästkastanjer? Var fanns de 3 ½
sängarna? Har de ett samband med de sängliknande, nu gräsbeklädda,
jordbäddarna som nu hyser träden och löper liksom gröna band i gruset?
Antalet träd är ansenligt, ca 360 stycken räknade träd och därtill tre sängar
fulla med träd. Var de avsedda för avsalu eller enbart eget bruk? Avsåg man
att fortsätta hästkastanjéallén långt upp mot utfartsvägen? Var de större träden
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troligen avses endast de 40 större träden.
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avsedda att flyttas eller stod de på sin slutliga plats? Källorna talar mycket lite
om detta.
En uppgift i ”Hovmarskalkens reparationsjournal” omtalar för 1857 att
alléerna ”vid vägen och mot ängen fortsattes och ordnades i stora
trädgården”. Ängen torde vara den så kallade Stallängen mellan
Stallträdgården och Ektomten. Kanske planterades eller kompletterades delar
av lind- och askallén som löper utmed Stallträdgården vid detta tillfälle.
Sannolikt avsågs också lind- och askträd som tidigare löpte mellan
hästkastanjerna och ladugården. Det kan också vara så, att de hästkastanjer
som idag står uppe vid ladugården i enkla rader, och av okänd ålder,
planterades vid detta tillfälle.
Stilhistoriskt sett, utan vidare hänsyn till Grönsöös ägarhistoria, kan
hästkastanjeallén vara från 1700-talets första hälft. Det finns näraliggande
exempel. Godset Ängsös räkenskaper visar ett stort antal uppgifter om
(häst)kastanjeleveranser från Krageholm, med de första uppgifterna från
1730-tal. Dessa tidiga träd existerar fortfarande i parken. Man kan föreställa
sig att Grönsöö haft en liknande historia, där hästkastanjer levererats från
Krageholm även till Grönsöö, eller möjligen från Ängsö, om man hade en
trädskola. Detta är dock i väntan på utförligare källforskning en spekulation.
Den kontakt mellan Ängsö och Grönsöö, som hittills belagts, är uppgifter
om en trädgårdsmästare från Grönsöö som sökte tjänst vid Ängsö.101
Med hänsyn till Grönsöös kända historia kan man också tänka sig att allén
tillkom under Carl Posses tid, gift 1748 med Helena Ulrika Falkenberg, som
ärvde Grönsöö 1754. Så vitt Posse var beställare av terrasseringsarbeten och
borggårdsrampen, kan hästkastanjeallén och vägdragningen genom
Huusträdgården mycket väl ha ingått i detta system. I så fall har den
planterats under decennierna kring 1700-talets mitt.
Det geometriska gångsystemet/”Labyrinten” och Suckarnas gång

Den tillfartsväg från fastlandet som kom att bli en hästkastanjeallé drogs
sannolikt fram genom Huusträdgården mellan 1760 och 1795. Kanske
gjordes det i samband med att en bro byggdes mellan Grönsö och fastlandet
omkring 1760. Den del av Huusträdgården som skars av genom vägdragningen blev vid okänd tidpunkt genomdragen av ett geometriskt och
delvis stenkantat gångsystem. Det ligger nära till hands att räkna David von
Schulzenheim som upphovsman till såväl det geometriska gångsystemet,
Petasitesdammen som Suckarnas gång, som alla är utritade på Nyréns karta
1793/1795. De skulle i så fall vara en del av ett helhetskoncept, där häckar,
101

Alla uppgifter om Ängsö härrör från brev från Åke Nisbeth 11 januari 2005. Nisbeth
bedriver för närvarande källforskning kring Ängsö.
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alléer, gångsystem, en spegeldamm och de historiserande trappstegsgavlarna
på Utöhus bildade en ny, arkitektonisk och spännande del av parken med
siktlinjer ut över landskapet.
Det geometriska gångsystemet kallades under 1800-talet ”Labyrinten”.
Sannolikt uppkom benämningen i Erik von Ehrenheims barndom. I husesynen benämns inte gångsystemet/labyrinten med något särskilt namn. Ordet
labyrint har inte heller använts i tidigare källor. Sten Karling beskrev
anläggningen som en ”triangulär plantering genomdragen med raka gångar
och bågar” och menade att den var en slags blandning mellan en 1600talsboské och en102 labyrint. Ett åttkantigt lusthus med öppna väggar och
hörn av smidesjärn prydde labyrinten. Detta beskrivs tämligen detaljerat i
husesynen 1802.
En minnesuppgift från Erik von Ehrenheim återges i Svenska
Trädgårdskonsten (Lundberg red. 1930), enligt vilken labyrinten före
nedhuggningen hade haft gångar som skuggades av träd och kantades av
tuktade, fyrkantiga, tre alnar höga häckar.103 Att det en gång varit en
häckplantering syns inte idag. Delar av det stenkantade gångsystemet finns
kvar, delvis övertorvat men fortfarande fullt synligt, i synnerhet under våren.
Gångarna höjer sig över lägre liggande gräs- och örtrika partier. Allt vilar
under lindars, klibbalars och lönnars krontak. Om dessa träd är självspridda
eller ursprungligen komna från numera borttagna häckar är oklart. Vilken
eller vilka arter ursprungliga häckarna bestod av får betraktas som oklart,
fastän att Nils Sonesson i Lustgården (1925) meddelar följande:104
”v. Schulzenheim lät även anlägga en labyrint med häckar av lind, liguster
och buxbom. Av denna labyrint finns nu endast kvar ett s. k. >>tempel>> av
smidesjärn i vackra proportioner”.

I beskrivningen ”En slottsträdgård med anor. Grönsöö i Mälardalen” i
Sveriges Pomologiska Årsskrift 1923 skriver Sonesson att labyrinten bestod av
buxbomshäckar, och att parkens alla häckar av buxbom, liguster och sibirisk
105
ärthalm (Caragana arborescens) huggits ned på 1860-talet. Att de manshöga
häckarna i fuktig och skuggad mark skulle ha utgjorts av buxbom förefaller
otroligt. Även uppgiften om liguster förefaller tveksam.
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Så som nämnts tidigare kan gångsystemet, Petasitesdammen och
Suckarnas gång ha tillkommit samtidigt. Det kan inte uteslutas att hela eller
delar av detta komplex anlagts före vägdragningen genom Huusträdgården.
Men det mest sannolika är att vägen drogs fram, och att man efter det har
valt att gestalta den avskurna delen av Huusträdgården, samt gestaltningsmässigt knyta samman gångsystemet med en damm samt Suckarnas gång på
andra sidan av vägen jämte Huusträdgården. När hästkastanjerna planterades
är inte känt, men artvalet och deras pampiga placering i flerdubbla rader visar
att de var en central del i ett helhetskoncept.
Husesynen 1802 indikerar att åtminstone gångsystemet och Suckarnas
gång kan ha tillkommit i ett relativt tidigt skede under 1700-talet. I synen
beskrivs Suckarnas gång som en stor och lång berså av vilda träd, som då var
i god kondition och hade sammanväxt krontak. Det visar att Suckarnas gång
måste ha växt till sig under en längre tid. Likaså var järnlusthusets väggar av
lönn och alm enligt synen uppvuxna och klippta. Sandgångarna i gångsystemet behövde enligt samma syn fyllas på, vilket också tyder på ett visst
åldrande.
Innan Petasitesdammen fylldes på 1860-talet kunde den under våren ha så
högt vattenstånd att man fiskade gäddor i Lilla trädgården.106 I juni 1898 stod
vattnet så högt kring alarna i hästkastanjéalléns fortsättning att ryssjor var
utsatta på bägge sidor om landsvägen och gårdens pojkar metade fisk från
107
vägen. Det är möjligt att även de lägre liggande partierna i gångsystemet
regelbundet varit vattenfyllda eller vattensjuka. Den näraliggande Stallängen
var vid denna tid ofta översvämmad och landsvägen intill denna hade en
108
fördämning enligt Nyréns kartbeskrivning.
Det uppenbara arbetet med att bygga upp de stenkantade gångarna i ett
tämligen avancerat mönster har rest frågor om anläggningens förebilder och
syfte. Vad var upphovmannens ursprungliga idé? Sten Karling i Svenska
Trädgårdskonsten (1930) tyckte sig så som tidigare sagts se ”labyrinten” som
en del i det uttänkta 1700-talskonceptet, efter eventuella förebilder i William
Chambers A Dissertation on Oriental Gardening (1772). I Grönsöö – parkens
historia och vårdprogram (2000) läggs även idén om en eventuell
106

Se Lars Bergkvists Beskrifning öfver Grönsö 1840. I kartong Äldre handlingar G 10. Grönsöö
gårdsarkiv. Angående rudorna sägs att den gamla fiskdammen för några och trettio år sedan
hade hyst många små rudor, men att dessa hade sluppit ur dammen och ut i Mälaren i
samband med översvämning.
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frimuraranknytning fram. Författarna menar att de geometriska mönstren
associerar till formen hos frimureriska symboler så som passare och gradskiva.
Man antar i vårdprogrammet att anläggaren kan ha varit frimurare eller haft
kunskap om symbolerna. De höga häckarna skulle då ha varit en del av det
nödvändiga insynsskyddet, och järntemplet kunde vara ett frimurartempel
för avskilda möten.
Någon uppenbar koppling till frimureri av det slag vi ser i Forsmarks
brukspark eller vid Rosersberg har vid vidare studier inte kunnat hittas, men
tanken kvarstår. Att Grönsöös gårdsarkiv rymmer frimureriska böcker från
1740-talet och framåt har möjligen inte ens koppling till David von
Schulzenheim, utan mera sannolikt till Jacob von Engeström. Men David
von Schulzenheim var själv frimurare. Som David Schultz recipierade han
som frimurare i Paris 1755 och adopterades in som mästare med grad III vid
27 års ålder i den svenska logen S:t Johannislogen (S:t Jean Auxiliaire) i
Stockholm 1759.110 Därefter slutar spåren. Han hade dock ett fortsatt religiöst
111
engagemang. Han tycks inte ha varit fortsatt aktiv som frimurare. Att han
1810 blev invald i direktionen för Frimurarebarnhuset i Stockholm får antas
bero huvudsakligen på hans medicinska meriter och inte de frimureriska,
112
även om direktionen oftast valdes ur logernas medlemmar.
Att Grönsöös gångsystem kunde ha ett särskilt tankegods som ursprung
hade kunnat förklara den uppenbara ansträngning man gjort vid anläggandet
av gångarna. Förutom liknelsen vid frimureriska verktyg fanns tanken om
det låglänta gångsystemets eventuella vattenförekomst, såsom en parallell till
frimureriets vandringsmotiv med vatten. Gångarna har beaktats utifrån en
109
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hypotes att de med sina olika riktningar och väderstreck kan ha varit en del
av samma vandringstema.
De geometriska mönstren, däribland halvcirkeln, har kopplats till
frimureriets inslag av geometri i symbolisk bemärkelse, exempelvis halvcirkelns metafor för själens spegel. En vattenfylld sådan fanns i lantgreve
prins Carl von Hessens frimureriskt uppbyggda park i Louisenlund, som
beskrivs i Erik Westengaards Tankefulde haver. En vandring i tre havers
frimureriska symbolverden (2001).113 Där beskrivs, hur man efter att ha passerat
halvmånen stod inför en grotta. Möjliga paralleller till Grönsöö saknas inte.
På Grönsöö kom man till ett lusthus med fyra likadana ingångar, en krona
upptill och väggar av träd.
Louisenlund hade flera frimureriskt laddade inslag som i liknande former
finns vid Grönsöö; det går dock inte att avgöra huruvida parkstrukturer, som
i ena fallet är fulla av symbolik, kan ha planterats utan samma symbolik på
andra ställen. Vidare utgick von Hessens huvudallé från en rondell placerad i
väster som utgångspunkt för en frimurerisk vandring mot öster för
upptagande till tredje graden. Rondellen var planterad med 12 lindar som
symboliserade det himmelska Jerusalem eller Salomos 12 lejon. Från
huvudallén utgick skenbara sidovägar i rät vinkel, men andra vägar löpte
mellan olika knutpunkter och områden i trädgården, så att allén fungerade
som en slags förbindande bro. En liknande anläggning finns i modifierad
form vid Grönsöö – en rund plantering som liknar von Hessens ”rondell”
med lindar i cirkel kan ses i bortre ändan av Stallträdgården, medan
hästkastanjeallén fungerar som den förbindande länken mellan olika
sidovägar, gångsystemet och Suckarnas gång. Grönsöös rundel av lindar har
för övrigt uppfattats som ett så kallat ’Apostlatempel’, men att det skulle ha
varit ett sådant går inte att verifiera.114
115
Värt att notera är en viss likhet mellan det frimureriska emblemet i sin
helhet och hela det parkområde som inbegriper Grönsöös geometriska
gångsystem, hästkastanjeallén, Drottning Christinas lind, Suckarnas gång och
113

Westengaard 2001, se särskilt s. 39ff. Se även Olausson, Den engelska parken i Sverige under
gustaviansk tid 2001, s. 388f.
114
Ulla von Ehrenheim (1925-2001) nämner de tolv apostlarna i en minnesanteckning om sin
barndoms trädgård, gjord 1992. I kartong ULLA VON EHRENHEIM Tab. 11
Minnesanteckningar och klipp, 3. Grönsöö gårdsarkiv. Det är högst osäkert om Grönsöös
lindar varit ämnade som ”Apostlatempel”. Detta berörs i Margaretha Eidenerts uppsats
Apostlaprojektet 2006, där hon sammanställt uppgifter och rön om ”apostlatempel” vid
svenska gods. Bland annat omnämns Grönsöös lindar.
115
Det frimureriska emblemet återfinns exempelvis graverad på en lockpokal på Grönsöö,
tillverkad vid 1700-talets mitt. Pokalen är avbildad i bl a. Nisbeth, Glas på bordet – i
Grönsööhemmet 2002, s. 23-24. Pokalen kan ha kommit till Grönsöö via Beata Sofia
Benzelstierna.
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dess forna förlängning i form av höga parkträd. Emblemet uppvisar en
halvmåne, en kronform, en strålomgiven passare, gradskiva, vinkelhake,
murslev och klubba i ett distinkt mönster. En del av dessa symboler men
framför allt hela symbolens form, linjeföring och vinklar kan möjligen
skönjas i Grönsöös anläggning, där dammen, Suckarnas gång, hästkastanjeallén, lindens rundel, det geometriska gångsystemet med halvcirkel
och det kronförsedda lusthuset inlemmats eller nyskapats i ett liknande
mönster. Initierade frimurare har tagit del av mina funderingar och
diskuterat Grönsööanläggningens form och eventuella koppling till frimureri, främst med avseende på vandringsmotivet. Vi har gemensamt
kommit fram till att inga för oss uppenbara kopplingar finns att se, men
tanken måste få kvarstå.116
Sammantaget möter forskning kring frimureriets eventuella trädgårdar en
del problem, i det att de svenska frimureriska ritualerna i huvudsak är
hemliga. Uppbyggnaden av frimureriska loger i Skandinavien och deras
eventuella påverkan på gestaltningen i berörda parkanläggningar diskuteras i
Annegreth Dietzes avhandling Garden Art and the Bourgeoisie 1750-1850
(2007).117 Frimurerisk symbolism är, påpekar hon, långt ifrån tydlig att tolka,
men den är en intressant aspekt och ingång till hur ett intellektuellt koncept
kan ha förändrat och påverkat skandinavisk trädgårdsarkitektur från 1700talets mitt.
Terrasserna enligt husesynen 1802

Som redan nämnts är terrassernas upphovsman en fråga om hur färdig Carl
Posse egentligen blev med sin terrassering av detta område innan han sålde
Grönsöö till David von Schulzenheim. Hur området tog sig ut efter David
von Schulzenheims aktiva period framgår delvis av husesynen 1802. Där
talas ganska detaljerat om de olika avsättningarna och deras innehåll.
Det är anmärkningsvärt hur många träd som 1802 rymdes på varje plan.
Med början uppifrån huvudbyggnaden beskriver husesynen hur det såg ut. I
husesynen används inte ordet terrasser, utan parterr och avsättning. Det
terrasserade området väster om huvudbyggnaden beskrivs som en stor parterr
med avsättningar. Även ”rundelen” utanför husets södra gavel, idag kallad
Hemträdgården, kallas parterr. I husesynen framgår det av beskrivningen att
116

TACK till redan nämnda Kjell Hognesius i Uppsala samt till förste arkivarien Ulf Åsén vid
Den Nordiska Första S:t Johannislogen i Stockholm, som tillhandahållit uppgifter ur främst
utländsk frimurerisk litteratur (brev 22 och 23 augusti 2006), och diskuterat ämnet i ett
flertal samtal och e-post vid samma tid. TACK också till Hans Otto Berg för diskussion kring
Grönsöö på samma tema.
117
Se s. 56ff.
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avsättning är synonymt med ett terrassplan. I husesynen kallas inte platån
som huvudbygganden står på för avsättning. Synen utgår i stället från detta
plan och fortsätter nedåt längs det man kallar gången ner mot lusthuset. På
gången, mitt framför entrédörrarna, stod enligt synen en gammal och lätt
förfallen blomsterkorg av spjälor, målade i grönt och vitt. På bägge sidor om
den fanns häckar av syrén och jasmin (schersmin), dessutom fanns här tio
lönnar och två hästkastanjer. En stentrappa med tolv steg och ledstänger
ledde ner till första avsättningen. På detta plan stod en hästkastanj, tio större
lönnar och tolv mindre lönnar. Sex nya trappsteg med ledstänger ledde
vidare ner mot nästa plan, den andra avsättningen. I varje ände (vid ”ömse
sidor”) fanns en berså av vilda träd som då inte hade hunnit växa sig täta.
Träden stadgades av grönmålade stolpar och träspjälor. Spjälorna (eller
träden?) var ihopfästade upptill som ett valv. Förutom detta fanns här sex
större och nio mindre lönnar.
Ytterligare sex trappsteg av trä med ledstänger ledde ned till den tredje
och sista avsättningen, där man klev ned på en yta belagd med sandsten. Från
sandstensplanen ledde ytterligare 8 trappsteg av trä med ledstänger ned mot
ett lägre plan. Husesynen dröjer dock vid avsättning nummer tre, där det åt
ena hållet (höger sett från synemännens gåriktning) stod ett bord med tre
målade bänkar med ryggstöd. Åt andra hållet fanns ett gammalt åttkantligt
stenbord stött på en junt av sten samt en bänk. Längre ner, mot stranden, var
en strandkaj uppmurad. I norr fanns 14 trappsteg med ledstänger som –
sannolikt – ledde ner till vattnet på det ställe där det i senare tid funnits en
brygga med staket av samma typ som lusthusets kinesiserande staket. Utanför
huvudbyggnadens södra gavel fanns en blomsterparterr (den i senare tid så
kallade rundelen eller Hemträdgården), med buxbomsritningar och rikligt
med prydnadsväxter. På den terrasserade ytan fanns ”åtskilliga lökar”. Vilken
typ av lökväxter det rörde sig om framgår inte.
Den här systematiska skildringen av terrasserna visar, att det terrasserade
området, precis som idag, bestod av huvudsakligen fem nivåer, varav de tre
mellersta räknas som avsättningar. Den översta av dessa, i husesynen kallad
den första avsättningen, blev under Erik von Ehrenheims ledning omgjord
och iordningställd vintern 1879-80 till en ombonad sittplats där frukost
sedan ofta intogs. I Erik von Ehrenheims barndom omkring 1860 prunkade
tulpaner på terrasserna, och mattor av vintergröna (Vinca minor L.) täckte ett
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Ovan: Vy från lusthuset via terrasserna upp mot herrgården. Foto: Anna Tandre.
Nedan: Vy inifrån herrgårdens andra våning ner mot lusthuset. Foto: Anna Tandre.
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par av sluttningarna mellan terrassplanen. På det översta planet – platån som
bär huvudbyggnaden – uppfördes en balustrad av trä 1892. Vid denna tid
stod då sedan länge en italiensk pelarpoppel (Populus nigra ’Italica’) vid
huvudbyggnadens sydvästra hörn.
Både balustraden och poppeln var länge karaktäristiska delar av den
ombonade miljön vid terrasserna. Bägge föll för åldern så småningom.
Balustradens svarvade trädockor krävde kontinuerligt underhåll och var
förnyelsebara, men dyra att tillverka. I samband med en omputsning av
huvudbyggnadens fasad 1967-68 togs balustraden bort. Poppeln föll för
åldersstrecket några decennier in på 1900-talet.
Den kanske största skillnaden mellan husesynens skildring av terrasserna
och dagens terrasser är trädtätheten. Det framgår inte av husesynens text hur
stor del av det terrasserade området som synemännen räknade in då de angav
trädantal, men eftersom de talar om bersåer i avsättningarnas ände förefaller
endast det strikt terrasserade området med mur-plan-sluttning ha räknats. På
översta planet skall alltså inte mindre än tolv träd ha stått, och på
avsättningen längre ner hela 23 träd. De tolv träden högst upp måste ha
tagits bort i ett tidigt skede. De 23 träden på första avsättningen är avsevärt
mera än vad fotografier från 1900-talets början visar. Under Erik von
Ehrenheims omdaning tillkom fyra nya trappor, men det är oklart om dessa
ersatte gamla trappor eller lades i nya lägen.118 I husesynen omnämns inga
andra trappor än de som löper i mittgången mellan huvudbyggnadens entré
och lusthuset. Idag finns ytterligare trappor mellan terrasserna vid sidan om
mittgången.
Husesynen talar om den översta trappan som en stentrappa. Därutöver
var minst två av de övriga gjorda av trä vid den tiden. I en anteckning skrev
Erik von Ehrenheim att alla trapporna i hans fars barndom (1830-talet ca)
bestod av ohyvlade, kraftiga ekbångar. Farfar hovmarskalken hade dock med
tiden låtit byta ut dessa mot så kallade ”snickartrappor”, vilket ogillades av
sonen, som saknade ektrapporna.119
De engelska gångarna

David von Schulzenheim är den troliga upphovsmannen till de engelska
gångarna. De nämns för första gången i beskrivningen till Per Nyréns karta
1793/1795. Gångsystemet är inte utritat på originalkartan, men ytan mellan
stenhuset och Mälarens vatten i sydväst är försedd med littera och beskrivs
som ”Parterre med afsättningar och Engenlsk (sic!) gång”.
118

Om trapporna: XI, s. 13.
Ur Anteckningar om Grönsöö Tillägg till ”Grönsöö-boken” af Eric von Ehrenheim. Kartong
märkt ”Grönsöö arkiv, avskrifter”. Grönsöö gårdsarkiv.
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Vid okänd tidpunkt har ett valhänt gångsystem ritats i blyerts över den
terrasserade ytan på kartan. En skillnad mellan blyertstillägget och det 192829 inmätta gångsystemet i Svenska trädgårdskonsten /…/ (Lundberg red.
1930) är att gångsystemet på Nyréns karta löper nära vattenlinjen. Detta kan
förklaras av högre vattenstånd vid den tiden. Idag finns en tydlig
mellanliggande strandzon med träd.
Till vänster: Engelska gångarna.
Nedan: Suckarnas gång.

Till höger: Nötallén.
Nedan: Holmen sedd uppifrån Rundelen.

I beskrivningen från omkring 1802 berättade David von Schulzenheim hur
120
området tedde sig:

120

Beskrivning i kartong Äldre handlingar. G 8. Grönsöö gårdsarkiv.
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Sudväst om Stenhuset är en Parterre med afsättningar, engelska gångar,
Cabineter och små holmar, samt vid slutet af en stenbrygga en liten Pavillon i
Chinesisk smak; inuti beklädd med diverse metaller, stenarter och snäckor:
Parterren innehåller omkring et Tunnlands vidd, och är på alla sidor
omgifven af Mälaren.

Von Schulzenheim nämner inget om anläggningstillfälle eller upphovsman.
Beskrivningen förefaller bara uppta de senaste tilläggen i parkanläggningen.
Sannolikt var det också han själv som bad lantmätare Per Nyrén att nämna
de engelska gångarna i kartbeskrivningen eftersom Nyrén själv knappast stod
för den vokabulären.
Att det engelska gångsystemet är det som vi idag ser i det terrasserande
områdets nedre delar och ytterkanter torde vara ställt utom tvivel. Vad som
exakt avsågs med termen ”Engelsk gång” då gångsystemet anlades är inte
klart. Flera associationer kan göras till anläggningssätt och planteringar som
kan ha uppfattats som engelska.121 En möjlig betydelse har inte med vägens
sträckning att göra, utan anläggningssättet. I Fredrik Magnus Pipers (17461824) Beskrifning öfwer Idéen och General-Plan till en Ängelsk Lustpark 18111812 talas om anläggning av vägar och gångar, deras sträkning, men också
122
”om Ängelske Sättet att få gångarne faste och waragtige”.
De engelska gångarna tillförde en associationsrik och behaglig promenadupplevelse i ett utvidgat terrasserat område. Gångarna sammanband olika
partier och nivåer. Flanören kan växla mellan terrassernas raka grusgångar
och det lätt böjda gångsystemet och vandrar i det oändliga utan
återvändsgränder.
I de äldre källorna definieras inte de engelska gångarnas exakta läge och
yta. Ofta talar källorna om parterrer kring huset. Formuleringen om en
parterr med avsättningar och engelsk gång i beskrivningen till Nyréns karta
tolkas rimligen som att man räknat hela området söder, väster och nordväst
om stenhuset som parterryta. Den engelska gången, som nämns i singularis,
måste trots språkbruket avse de två områdena med organiskt formade
promenadgångar som flankerar det terrasserade området. David von
Schulzenheim nämner att parterren är omgiven av Mälaren på alla sidor
121

Tack till Peter Goodchild som i e-post 20 maj 2005 diskuterade tänkbara
tolkningsalternativ, varav ett helt enkelt var att gångarna hade en ”curvilinear course”.
Eftersom benämningen ”Ängelsk gång” sannolikt har myntats utanför Storbritannien, så gav
som förväntat inte heller en genomgång av Mark Lairds bok The Flowering of the Landscape
Garden, English Pleasure Grounds 1720-1800 (1999) någon ledning. Inspiration från engelska
anläggningar kan ha nått von Schulzenheim under hans vistelse i England för studier i
koppympningskonsten 1754.
122
faksimil, Ängelsk Lustpark, Byggförlaget 2004, s. 17, 19, 30).
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(egentligen tre sidor, min anm.) och att parterren omfattande omkring ett
tunnlands vidd (=yta). En kontrollräkning visar att ett tunnlands knappa
5000 kvadratmeter stämmer väl överens med ytan närmast huvudbyggnaden
på ca 4700 kvadratmeter, om man inkluderar den terrasserade ytan inklusive
den översta terrassen, de bägge områdena med organiskt formade promenadvägar, holmen, det kinesiska lusthuset och den uppmurade, rundade
parterrliknande avsatsen utanför stenhusets södra/sydvästra gavel (= rundelen
eller Hemträdgården).
Övergången mellan det terrasserade området och de engelska gångarnas
mjukare uttryck var sannolikt väsentligt tydligare under David von
Schulzenheims tid än idag. Husesynen 1802 talar inte om några engelska
gångar, men desto utförligare om avsättningarna och deras innehåll.
Syneprotokollet målar upp ett terrasserat område i sydväst och väst med en
mängd träd, häckar, trappor, bersåer, en sandstensbeläggning, prydnadsblommor och lökväxter. I kontrast mot detta framstår det ”engelska”
gångsystemet som en väl uttänkt men enkel övergång mellan terrasserna och
de omgivande vyerna, holmarna och byggnaderna. Idag få terrasserna är
glesare och med färre prydnader, har detta område uttrycksmässigt glidit
ihop med de engelska gångarna.
De ”holmar” som David von Schulzenheim nämnde var troligen två
intill varandra liggande holmar, enligt husesynen 1802. Synen berättar hur
den ännu idag befintliga holmen var belägen mitt emot bränneriet och
kunde nås via en bro med mönstrade ledstänger. Dessutom fanns till denna
holme, samt till en mindre holme, två gångspänger med ledstänger på ena
sidan. Hur detta kan ha tett sig framgår av en akvarell, målad av Mikael
123
Ankarsvärd (1792-1878) vid okänd tidpunkt. Illustrationen visar två efter
varandra liggande holmar med varsin mönstrad bro.
Utanför den ännu bevarande holmen ligger idag stora mängder sten i
vattnet vid ingången till viken Kofsan. Lars Bergkvists beskrivning av
Grönsöö 1840 noterar förvånande nog ingen av holmarna, men fäster läsaren
vid den mängd sten som fanns och ännu finns likt en sträng mellan holmen
och vägen till Bränneriet. Bergqvists förklaring är att de var rester efter en
brygga som skulle ha löpt över viken. I övrigt beskriver han utförligt
Grönsöös många naturliga holmar och öar.
Om Ankarsvärds akvarell tillkom någonstans kring 1830, så är det
intressant att notera hur den visar ett till synens oklippt trädtak på terrasserna.
Den konstnärliga friheten må ha avbildat Grönsöö på ett inte alldeles
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Originalet är inramat och finns vid Grönsöö utan nu synlig datering. En trolig tillkomsttid
är 1820-1830.
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tillförlitligt sätt, men som idé kan vi ha hans illustration om det tidiga 1800talets Grönsöö.

Ovan: Utsnitt ur Ankarsvärds
akvarell, som visar två holmar
med broar.
Till vänster: Ankarsvärds
akvarell i sin helhet.

Vi kan också notera hur bilden saknar de för Grönsöö så karaktäristiska
silhuetterna av italienska pyramidpopplar, vars formspråk knappast skulle ha
undgått en illustratör, om de bara varit på plats. Detta kan jämföras med en
annan av 1800-talets illustrationer av Grönsöö, den som år 1879 publicerades
i Klingspor-Schlegels Upplands Herrgårdar. Alexander Nays färglitografi av
Grönsöö från ungefär samma vinkel visar nu popplar på minst två ställen,
dels den sydvästra gaveln, dels vid inspektorsflygelns gavel. Krontaket på
terrasserna framstår nu som mera enhetligt sammanvuxet, medan träden
närmare holmen och flygeln framställts helt otuktade, att jämföra med
fotografier från ca 1900, som kännetecknas av både poppelsilhuetter, och
strikt klippta trädkronor. Alexander Nays illustration visar en öppning i
vegetationen mellan den terrasserade ytan och huvudbyggnaden, men detta
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kan vara konstnärens frihetliga grepp att genom en påhittad lucka i
vegetationen låta betraktaren ta del av den annars så dolda huvudbyggnaden.
Att vare sig gångsystemet, den mindre holmen eller lusthuset är inritade
på Nyréns karta indikerar att detta kan ha tillkommit först efter Nyréns
inmätning. Även den ännu befintliga, uppmurade holmen är slarvigt eller
knappt utritad på Nyréns karta. En heldragen, kantig strandlinje löper på
kartan runt terrasserna och vidare runt den lilla udden vid flygelbyggnaden,
och holmen har därmed inte tydligt ritats ut som den fristående holme den
faktiskt är.
Det kinesiska lusthuset

Det kinesiska lusthuset uppges i vissa källor vara byggt eller slutfört 1786.
Den första kända källan som påstår det är Gustaf Upmarks beskrivning i
Svenska Slott och Herresäten (Uppland) från 1909. Detta årtal har därefter
uppgetts som byggår i ett flertal beskrivningar av Grönsöö. Jag har i min
forskning inte funnit några belägg för att årtalet är korrekt.
Lusthuset har beskrivits av bland andra Sten Karling i Svenska
trädgårdskonsten, där även ritningar över lusthuset visas i plan, fasad och
124
sektion. En detaljerad beskrivning av lusthuset finns i Grönsööboken (1952)
125
och i Osvald Siréns Kinas Trädgårdar del II. Angående årtalet 1786
konstaterar Sirén bara, att detta har uppgivits [av andra personer], och att det
kan stämma med avseende på europeiska förebilder och Carl Zetterströms
dagboksnotering från 1795.
Det är inte känt varifrån snäckmaterialet till lusthuset hämtats. En
artidentifiering av snäckorna visar att snäckorna är vanliga i sina respektive
126
utbredningsområden. 49 artnamn och därtill 8 snäckor med fastställt
släktnamn har identifierats från bilder tagna i kinesiska lusthuset. Snäckornas
utredningsområden fördelar sig huvudsakligen på arter från Karibien,
Medelhavet, Nordeuropa och Ostindien. Enstaka arter kommer från
Sydeuropa och Sydafrika, ytterligare någon är circumtropisk och en arktisk,
och förekommer i Sverige som fossil.
Det är med andra ord inga rariteter som införskaffats, utan ett relativt
billigt material, kanske en kollektion som köpts vid ett och samma tillfälle.
En annan möjlighet är att exempelvis David von Schulzenheim fått
samlingen i gåva. Vid denna tid figurerade en mängd naturaliesamlingar,
124

Karling 1930, s. 39 samt figur 25 s. 42.
Wallin 1952, s. 54ff; Sirén 1950, s.176f samt A-B plansch nr. 139.
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Stort tack till Anders Warén, Naturhistoriska Riksmuseet, Sektionen för
Evertebratzoologi, som tog sig an Grönsöös snäckor. Rapport med CD, bilder samt
artbeteckningar, märkt ”Grönsöö pavillion”. Planerad förvaring: Grönsöö gårdsarkiv.
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donationer och utrangeringar av äldre samlingar, inte minst i Uppsalatrakten.
Om detta vittnar exempelvis Yngve Löwegrens avhandling Naturaliekabinett i
Sverige und 1700-talet (1952).
Nära till hands bland tänkbara donatorer och kontakter ligger Carl Peter
Thunberg, som samlade på sig enorma mängder naturalier men som också
var bland de mest generösa donatorerna. Till de största donationerna hörde
Donatio Caroli Petri Thunberg, den stora Thunbergska donationen 5 juli
1785 till Uppsala universitets naturhistoriska museum.127 Att Carl Peter
Thunberg och David von Schulzenheim kände varandra framgår av brev. I
ett brev daterat Grönsö 15 februari 1784 avhandlas medikamenter, medan
David von Schulzenheim i ett brev avsänt från Sörby i Närke 1815 tackar
för 24 sorters sällsynta fröer som Thunberg skänkt honom. Det framgår
också av brevet att Thunberg redan tidigare gett honom en gåva, av okänt
slag.128
Analyser av Grönsöölusthusets mest sannolika förebilder eller inspiratörer
har gjorts av främst Sigurd Wallin (1952) och Osvald Sirén (1950). I fråga
om den kinesiserande exteriören refererar Sigurd Wallin till flera möjliga
förebilder, där den svenskfödde arkitekten William Chambers planschverk
Designs of Chinese buildings (London 1757) är omöjlig att frångå. Wallin
refererar till flera planscher i verket, där likheter med ritningarna och
Grönsöös lusthus finns främst i detaljer som utformningen av väggarnas
pilastermönster, spröjsverket i lanterninfönstren, spjälmönstret på bryggans
räcke samt takutformningen och takkrönet med den karakteristiska fisken
som vindflöjel.129 Dessa likheter kunde enligt Wallin inte vara bara sammanträffanden, och resonemanget stärktes, menade han, av Chambers kontakter
med flera svenska personer som verkade för kinesiska kulturyttringar i svensk
tappning, såsom riksrådet Carl Fredrik Scheffer och trädgårdsarkitekten
130
Fredrik Magnus Piper.
Vidare såg Sigurd Wallin möjliga förebilder i parkanläggningen Désert de
Monville utanför Paris, som började anläggas 1771. En av parkens
byggnader, la maison chinoise, bar kinesisk prägel omsatt i fransk stil och
arkitektur. Byggnadsritningarna till paviljongen förelåg i ett flertal akvarellerade kopior som sedan länge funnits i Sverige. Åtminstone ett par av
ritningarna skall ha varit i Fredrik Magnus Pipers ägo. Sigurd Wallin såg en
fullständig överenskommelse mellan taken på Grönsöös lusthus och det
127

Löwegren 1952, s. 202ff.
Brevsamling: brev till Carl Peter Thunberg XXI G 300 t, samt XXVII G 300 z. UUB,
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kinesiska huset i Désert de Monville, vilket talar för en möjlig fransk
131
förebild.

Kinesiska lusthuset, detaljbilder.

I Osvald Siréns bok är byggnaden avbildad på flera återgivna ritningar
132
samt fotografier. För den snäck- och mineralprydda interiören i Grönsöös
lusthus såg Sigurd Wallin betydligt äldre förebilder än för den kinesiserande
exteriören. Både under renässans och barock byggdes grottor av olika slag
med snäckor och mineral som dekor. Där byggdes oregelbundna grottor
klädda med den här typen av material i syfte att uppnå ett intryck som på en
och samma gång var naturalistiskt och sagolikt. Snäckor och mineral kunde
också användas för att dekorera en arkitektoniskt uppbyggd interiör. I
uppbyggnaden av grottans eller paviljongens dekor var överraskningsmomentet och fingerfärdigheten ledande i lika hög grad som den
konstnärliga helheten, menade Wallin.
131
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Grönsöös lusthus var ett exempel på den arkitektoniskt uppbyggda snäckoch mineralprydda paviljongen. Både yngre och äldre förebilder fanns i
mängd. I parken vid Rambouillet nära Paris byggdes på 1770-talet den
berömda snäckhyddan, La Chaumière de coquillage. Innanför en enkel och
lantlig exteriör dolde sig en salong helt täckt av snäckor, musslor och
133
stenar. Även denna byggnad kan studeras på fotografi i Osvald Siréns
134
bok.
Osvald Siréns egen beskrivning av Grönsöös snäckhus påminner läsaren
om det effektfulla läget ute i vattnet, där himmel och vatten kringgärdar den
135
lilla byggnaden ute på bryggan.
Sirén associerade den kvadratiska
byggnadsformen och säteritaket till sen karolinertid, alltså 1700-talets mitt,
men erinrade sig själv och läsaren om att byggnaden inte antogs ha varit
uppförd förrän 1786 enligt Gustaf Upmarks uppgift i Svenska Slott och
Herresäten 1909. Sirén menade att om denna ”förmodan” angående årtalet
var riktig, så var byggnadstypen uppenbarligen arkaiserande, det vill säga
inbjöd till att efterliknas även i senare epoker.
De kinesiska inslagen såg Sirén främst i de dubbla takfallens djupa svängar,
i dekoren, klockorna, fisken på taket samt väggarnas linjedragning som
syftade till att efterlikna ett spjälverk. Sirén betecknade dock interiören som
mera intressant än exteriören ur stilhistorisk synvinkel.
Som helhet var Grönsöös snäckhus kanske inte alldeles stilfullt, men
uppenbara ansträngningar hade gjorts för att skapa en kinesisk sjöpaviljong,
och som sådan är den ”ett ovanligt talande vittnesbörd om Kina-intresset i
Sverige vid ifrågavarande tidpunkt”.136
Vare sig Wallin eller Sirén hänvisar i fråga om Grönsöös lusthus till något
specifikt exempel av Fredrik Magnus Pipers hand som påminner om
Grönsöös snäckhus. I fråga om de likheter som de bägge ser mellan de ovan
anförda exemplen och ritningarna kan jag bara hålla med om likheterna,
men möjligen vara mindre benägen att dra slutsatsen att ritningarna varit för
handen vid uppförandet av Grönsöös lusthus. Många stildrag och mönster
återkommer i många av tidens kinainspirerade dekorer, inte minst det
spjälmönster som syns på räcket eller staketet som omgärdar Grönsöös lusthus.
Ett exempel av Pipers hand som faktiskt bär likheter med Grönsööpaviljongen är publicerad i Sirén II (1950), dock i annat sammanhang än
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Wallin 1952, s. 57.
Sirén del II 1950, s. 151ff samt bild 124 och 125.
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Sirén kallar övergången mellan land och brygga för bro. Om det varit en bro är för mig
okänt. Idag är det ett stenfundament hela vägen, med betongförstärkning inuti.
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Grönsöö, nämligen Hagaparken. Paviljongen bär tillsammans med en undre
bild på samma uppslag bildtexten ”Skisser till parkpaviljonger. Teckningar av
137
F. M. Piper på frånsidan av 1781-års-plan”. Paviljongen i kinesisk stil har
en synnerligen enkel exteriör, ett tvådelat tak, hängande klockor i
taksnibbarna samt ett staket av samma typ som det vid Grönsöö. Byggnaden
ser till ytan och höjden ut att vara ungefär densamma som vid Grönsöö. I
takets mellanvåning syns enkla fyrdelade ”blomfigurer”, som inte har någon
motsvarighet i Grönsöös mellanvåning; däremot syns en liknande fyrdelad
ornamentering i interiörens takkassetter. I väntan på att hittills okända källor
hittas får vi anse att det tidigare antagandet om Fredrik Magnus Pipers
inblandning i Grönsöös snäckhus är högst rimligt.
Vad gäller utformningen av interiören förefaller inspirationen ha kunnat
komma från en mängd olika platser. Festongerna, takets kassetter och
grottorna där de kinesiska figurerna stod är sinnrika, men knappast unika.
Den slutgiltiga ornamenteringen inne i lusthuset har möjligen inte någon
specifik förebild alls, utan kan lika gärna vara frukten av en lokal konstnärs
eller hantverkares fantasi. Den överraskningseffekt som Wallin talade om i
fråga om La Chaumière de coquillage i Rambouillet kommer också
Grönsööbesökaren till del, i synnerhet som Grönsööpaviljongen har dubbla
dörrar på bägge sidor, där blindfönster målats på ytterdörrarna. Man stiger så
in genom ”fönstren”, genom ytterligare ett par dörrar, och står sedan
plötsligt under takkupolens hängande sköldpadda, omgiven av den lätt
osannolika interiören och glittrande väggar.
Lusthuset har stått relativt intakt genom åren. Skillnaderna finns främst i
lusthusets nära omgivning. En trappa med ledstänger som enligt husesynen
1802 ledde ned i vattnet från lusthusets brygga mot sjösidan är borta sedan
okänd tid. Trappkonstruktionen var redan vid synetillfället i dålig kondition.
En kortare flaggstång med en svensk flagga, monterad på staketet runt
138
lusthuset, är numera borta. De två rutor som enligt flera källor ristats med
gästers namnteckningar eller initialer är borta sedan okänd tid, och har aldrig
setts av de nu boende vid Grönsöö. ”Hovmarskalkens reparationsjournal”
ger korta noteringar om omläggning av muren omkring lusthuset 1884,
ommålning av lusthuset 1923, lagning av lusthuset 1928, takstrykning 1933,
målning av både lusthus och staket 1936, oljemålning en andra gång 1937.
1950 byttes bjälkarna under lusthuset delvis ut, räcket och bryggan till
lusthuset nygjordes och målades. Ulla von Ehrenheim ”lagade snäckorna”
samma år, vilket rimligen betyder att nedrasat materal m.m. klistrades fast på
sin plats. Även ny väv spändes på lusthuset och målades. 1952 noteras
137
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målning av lusthuset, 1955 målning av lusthusräcket (staketet). 1961 lades
gröntonat koppartak på lusthuset; dessförinnan var det av målad plåt. 2005
renoverades fasaderna genom att ny väv spändes kring byggnaden och
målades i det gamla mönstret. Vid detta tillfälle dokumenterades den underliggande målningen, som är utförd i grönt och vitt i det välkända mönstret
direkt på väggarnas träplankor. En analys av färgens pigmentering indikerar
att den senaste målningen på träet utfördes efter 1800-talets mitt.
En uppgift som förvånar i Sigurd Wallins bok är den om att lusthusets
ytterväggar tidigare varit klädda med vitt spjälverk som spikats på grönmålad
panel. Detta skulle senare för hållbarhetens skull ha ersatts med segelduk,
målad i mönster.139 Denna uppgift har inte gått att få bekräftad. Den motsägs
av husesynen 1802, som omtalar att lusthusets väggar var klädda med bräder
som målats i mönster. En och annan bräda var lite sprucken, och målningen
var nött eller intorkad. Osvald Sirén ger en något annorlunda och sannolikt
korrekt version i Kinas Trädgårdar (del II 1950); där lusthusväggarnas linjära
ornament beskrivs såsom avsedda att ge intryck av spjälverksmönster, och i
en not sägs att det vid den senaste restaureringen ”för ett femtiotal är sedan”
spändes segelduk över paviljongens väggar, varpå ornamenten målades i
anslutning till ”de ursprungliga mönstren”.140 Tidpunkten för denna åtgärd
torde alltså ha varit sekelskiftet 1900, och uppgiften fick han sannolikt
muntligen från ägarhåll.
I de fyra grottorna som inretts i varje hörn under taket noterades i
husesynen åtta dockor av kinesisk talk, och på takavsatsen fanns åtta kinesiska
141
porlinsdockor. Av de sistnämnda finns nu sju kvar. Dockorna av kinesisk
talk har inte kunnat spåras; de är sannolikt sedan länge borta. Exakt vilket
material som avses med talk är i detta sammanhang ännu oklart.
Fruktträden

Källmaterialet berättar mycket lite om Stallträdgårdens och Huusträdgårdens
innehåll på 1600-talet och större delen av 1700-talet, men 1796 upprättades
en fruktkatalog över Grönsöös fruktsorter. Katalogen har tidigare uppmärksammats av ett flertal författare och har ett stort värde som källa för
kunskapen om de svenska fruktträden vid denna tid. Den återges i sin helhet
i bilagan ”Fruktkatalogen 1796”. Sannolikt var det David von Schulzenheim
som skrev fruktkatalogen. Katalogen berättar inte hur många träd det fanns
139
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flertal av 1900-talets Grönsööskrifter, se exempelvis bild nr 124 i Wallin (1952) och Åke
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av varje sort, och inte heller var träden stod. Den visar dock att Grönsöö vid
1700-talets slut hade en mängd träd av många olika sorter, och att dessa till
stor del var hämtade från närbelägna svenska gods. Detta ger en annan bild
än uppgiften i Carl Eneberghs karbeskrivning 1703, där både Stallträdgården
och Huusträdgården uppges ha både svenska och utländska fruktträd.
1703 års benämning Stallträdgården stämmer i stort sett med den yta som
idag är inhägnad och kallas Stora fruktträdgården. Så har det dock inte alltid
varit. I husesynen talar man om två trädgårdar, den stora och den lilla. Det är
uppenbart att man år 1802 räknade en betydligt större del av parkanläggningen till Stora trädgården än vad man idag avser med Stora
fruktträdgården. I synen delade man i princip in hela anläggningen på bägge
sidor om tillfartsvägen i den lilla och den stora trädgården. Detta hänger
samman med den omdaning som gjorde av parken und 1700-talet. Av husesynens beskrivning och ordalydelse rörande plommonkvarterens läge i
förhållande till stora gången och stora linden framgår att plommonträden
knappast kan ha stått någon annanstans än utanför den yta som idag kallas
Stora fruktträdgården. Plommonen måste ha stått i den yta som idag upptas
av Olle Piehls blomstergård och delar av det geometriska gångsystemet.142
När man läser synen skall man alltså beakta att fruktträd stod på andra ställen
än idag.
Under åren kring sekelskiftet 1800 tillkom förutom fruktkatalogen flera
andra värdefulla beskrivningar av Grönsöö. Den med fruktkatalogen nästan
samtida husesynen 1802 anger för många av träden vilket fruktslag det rör sig
om (äpple, päron, plommon, körsbär), trädens placering, trädslag, grov ålder,
kondition och någon gång ibland fruktens färg. Däremot återges inga
sortnamn. Synemännen summerar 472 fruktträd, fördelade på 387 träd i den
stora odlingen, 85 i den lilla fruktträdgården. Förutom dessa har man noterat
en del äldre och yngre träd som på grund av sin klenhet och sitt ringa värde
inte har beaktats. En jämförelse med de odlingar som leddes av Alice von
Ehrenheim hundra ett sekel senare i lilla fruktträdgården, visar att beståndet
142

Tolkningen pekar på att det geometriska gångsystemet åtminstone under en period före
och efter sekelskiftet 1800 innehöll fruktträd. Ordalydelsen i husesynen visar, att det
sannolikt rörde sig om den torrare delen av gångsystemet, och att plommonen stod i
oregelbundna kvarter mellan gångarna. Husesynen räknar upp plommonkvarteret No 1 till
höger och till vänster om stora gången, kvarter No 2 och No 3 till vänster om stora gången
samt en liten hörning i Cirkelgången. Denna cirkelgång tolkas som den yta som bildas av
den halvcirkelformade gången i det geometriska gångsystemet. Tack till min kollega Sophia
Norrman, med vilken jag diskuterat denna tolkning under hösten 2007. Tolkningen utgår
ifrån att synemännen vid syneförrättningen startade nära hästkastanjealléns mynning vid
borggården, varifrån de systematiskt registrerade fruktträdskvarteren i tur och ordning i
riktning mot bortre ändan av fruktträdsplanteringen. Stora linden passerades då först efter att
plommonkvarteren noterats.
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1802 var glesare än kring 1900. Å andra sidan rymde 1802 års yta även andra
trädslag, exempelvis hästkastanjer i trädskola.
Av de fruktträd som specificeras i stora Trädgården (över 200 är
ospecificerade) dominerar äpple i antal, därefter kommer plommon, päron
och körsbär i tur och ordning till antalet. Av de många ospecificerade äkta
träden, som bara kallas ”diverse”, framgår att ett hundratal var gamla, och ett
hundratal unga/yngre. Lilla trädgårdens frukttträd fördelade sig på 31 diverse
gamla träd, 10 unga träd samt 44 större och mindre träd av flera sorter i
trädskolan, vilken innehöll oäkta fruktträd men också en del äkta
plommonträd.
Överlag uppges många av trädgrupperna vara av både bättre och sämre
slag, och vi kan summera 1802 års fruktodling i stora Trädgården som
anmärkningsvärt diversifierad. Lägger vi därtill 1796 års fruktkatalog med
dess många specificerade sorter inom varje fruktslag, så diversifieras bilden
ännu mera.

3.3 1800-talets förändringar och tillägg
Fiskare Ekmans berättelse om 1820-talets trädgårdar

Erik von Ehrenheim antecknade som ung minnen som muntligt berättats av
Grönsöös fiskare Ekman (född 1809 vid Torsvi), vars minnen till större
143
delen rörde 1820-talet. Detta var den närmaste tiden efter att Reinhold
Fredrik von Ehrenheim kom till Grönsöö. För trädgården uppges några
intressanta uppgifter. Trädgårdsmästaren och dennes dräng bodde vid denna
tid i den byggnad nere vid gården som senare kallades ”Tettas stuga”.
Huset hade enligt Ekmans minne varit trädgårdsmästarbostad så länge någon
då kunde minnas. Ekman mindes hur statbyggnaden, som senare av hovmarskalken flyttades till Djurgården, ännu låg i Lilla trädgården. I samband
med detta omnämns av Erik von Ehrenheim att kalkbod, hönsbod och
vedbod också låg i en lång rad i Lilla trädgården, utmed den så kallade
Vintervägen.144 Dessa byggnader skyddade Lilla trädgården från storm.
Däremot, uppger Erik von Ehrenheim, så var trädgården vid denna tid inte
skyddad från nordanvinden eftersom den senare trädgårdsmästarebostaden
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Se s. 78ff i ”Grönsö af Erik von Ehrenheim. III.” (1894)
Exakt hur dessa byggnader låg i förhållande till varandra syns inte på någon karta.
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(nuvarande Gula villan) och växthus- och orangeribyggnaderna
145
(”orangerierna”) uppfördes först senare av hovmarskalken.

Tettas stuga omkring 1930 strax innan den revs. På gårdsplanen
stod vid denna tid även en stor hästkastanje. Foto ur Nordiska
museets fotosamling, Grönsöö gårdsarkiv.

Mellan dåvarande inspektorsflygeln, som är den idag bevarade flygeln,
och terrassmuren löpte ett plank med stora, låsta portar. I dammarna fanns
vid denna tid en del fisk. Den största dammen stod i förbindelse med
Mälaren via en kanal med dammluckor. Kring den lilla dammen bakom
Suckarnas gång växte petasitesblad (pestskråp).
Vidare noterades att holmen vid denna tid var kringfluten av vatten,
vilket i senare tid visade sig svårt att upprätthålla. Runt de två trädgårdarna
löpte ett staket av ett slag som kallades sparrstaket. I gatkroken fanns en stor
grind; ytterligare en grind mötte vid den nedre gården. Grindarna gick att
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Att det åtminstone sedan 1776 funnits orangeri vid Grönsöö är känt, men läget på denna
eller dessa byggnader har inte kunnat fastställas närmare än att det enligt Carl Posses
beskrivning 1776 fanns orangeri i den mindre av Grönsöös två dåvarande trädgårdar.
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låsa, men förblev alltid olåsta. Däremot var grindarna till trädgårdarna
ständigt låsta med nyckel som mestadels låg i trädgårdsmästarens egen ficka.
Varje sommar i fruktmogningstid hörde fiskare Ekman vid kyrkobesök
ett bud uppifrån prediksstolen, att den som stal frukt vid Grönsöö kunde
146
vänta sig straff för inbrott. Samma bud utgick i tre andra kyrkor i trakten.
En bouppteckning efter Carl Jacob von Schulzenheim, död 8 februari
1799, förtecknar under avsnittet trädgårdsredskap förutom en mängd redskap
147
även två pistoler samt 140 fotanglar. Detta Schulzenheimska grepp om
tjuveriet dröjde sig uppenbarligen kvar in på 1820-talet. Fiskare Ekman
mindes hur folk upplystes om att fotanglar placerats ut bland fruktträden.
Om natten höll trädgårdsmästaren och några av Grönsöös starkaste drängar
vakten, försedda med bössor. För säkerhets skull brukade man som gammal
sed avlossa några varnande skott vid trädgårdsgrindarna. Betalt fick drängarna
in natura, lämpligt nog i form av frukt. Slagsmål med blodvite förekom rätt
ofta, särskilt som fruktstöld ”då som nu”, var ett omtyckt nöje, enligt Erik
von Ehrenheim.148
Om själva parkanläggningens innehåll meddelade fiskare Ekman inte
mycket; hans minne hade inte fästs vid detta i första hand. Ett undantag var
Grönsöös kraftiga häckar av ”ärthalm från Sibirien” (häckkaragan) som
blommade vackert. De skarphöggs årligen och skulle enligt Ekman ha varit
lika grova som lindhäckarna. Med lindhäckarna får antas att han avsåg de
klippta häckarna som flankerade borggårdsrampen. Den sibiriska ärthalmen
skall ha beundrats för sin kraftfulla uppenbarelse, men fanns inte kvar i denna
form då Erik von Ehrenheim nedskrev sina minnen 1894.149 Var dessa
kraftfulla häckar löpte i anläggningen omnämns inte, men kanske var det i
den så kallade Labyrinten. Vid nedteckningstillfället fanns förstås klippta
häckar av lind och ask – som ännu idag står kvar men i uppstammad skepnad
– och också ek. Eken fanns i första hand då i den så kallade Ekgången, en
dubbel häck av ek som löpte från Drottning Christinas lind och förbi stalloch vagnshuset. Ekgången var till formen en parallell till den ännu bevarade
Suckarnas gång, som idag består av alm och lönn, men som möjligen i äldre
tid haft annan fördelning bland trädslagen. Häckkaragan växer idag som
solitärbuske och häck på terrasserna, men dessa tros härröra från tiden 187980 då Erik von Ehrenheim iordningställde sittplatsen på terrasserna.
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148
s. 79 i ”Grönsö af Erik von Ehrenheim. III.” (1894) i von Ehrenheim, Anteckningar om
Grönsö och Utö (1891-1896).
149
Ehrenheim, E. von (1894) s. 79.
147

104
104

Vidare mindes han hur trädgårdsmästaren på söndagarna for till kyrkan
151
och sålde av Grönsöös frukt, grönsaker och rotsaker till kyrkobesökarna.
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Generaladjutant Wetterstedts vy av Grönsöö 16 augusti 1852. I bakgrunden syns kvarnen,
som brann ned midsommaren 1909. Illustration i Grönsöö gårdsarkiv.

Det tidiga 1800-talets byggnader omkring borggården

Under 1800-talets första hälft omtalas 4-5 byggnader såsom ”flyglar”. Dessa
skiljde sig åt i utseende och storlek. Alla låg inte i rät vinkel mot
huvudbyggnaden. Fyra av dem låg ungefär mittemot varandra, två och två. I
Pehr von Ehrenheims minnen står följande från hans barndoms 1830-tal vid
152
Grönsöö:
Nedanför den backe, som leder upp till hufvudbyggnaden, lågo då fyra flyglar
utom den ännu kvarstående. Två voro ganska stora, den högra var stall, den
motsatta vagnshus. De voro gamla, timrade och rödfärgade. Uppe i sofrummen hörde man, huru alla dessa hästar stampade och gnäggade, huru
stallgumsen väsnades, då okynniga retade honom, samt huru hundarna, som
lågo i stallet, skällde.
Dessa flyglar voro förenade med ett högt järnstaket, som stod på en mur
och gick rundt om den stora stallgården. På lika afstånd från hvarandra funnos
murade höga pelare, prydda öfverst med ett väldigt sandstensklot. Dessutom
lågo vid samma gård tvenne mindre flyglar.
Framför den tredubbla kastanjeallén voro järngrindar, af hvilka de två som
ledde till trädgårdarne, alltid voro låsta med nyckel, som hängde uppe i
150

Detta måste ha varit Kungs-Husbys kyrka, eftersom Grönsöö församling år 1799 frångick
Bond-Arnö socken och Arnö Kyrka och i stället inlemmades i Kungs-Husby socken.
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Ehrenheim, E. von (1894) s. 79.
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Citat ur Några Minnen, 1916, s. 8, 9.
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hufvudbyggnaden. Dessutom
allt detta är nu borta.

>>labyrinter>>, >>tempel>>

och tre dammar;

Det skall i sammanhanget noteras, att Pehr von Ehrenheim ansåg att
Grönsöö var ovanligt välbevarat i jämförelse med många andra gods, även
om det var väsentligt förändrat från hans barndom. Anledningen till de stora
förändringar som försiggått vid många andra gods hörde ihop med att det,
153
som han uttryckte det, ”varit en riktig passion att rifva ner och restaurera”.
Det anmärkningsvärda är, att även Pehr von Ehrenheim själv initierade
kraftfulla förändringar vid Grönsöö, som från och med 1864 iscensattes med
särskild kraft. Den 24 januari detta år hade hans mor avlidit, och så länge
hon varit i livet hade hon motsatt sig alla förändringar, till och med
reparationer, vid Grönsöö. Eftersom hon fört Grönsöö med sig i boet,
medförde hennes död ett väsentligt ekonomiskt arv för det enda barnet,
Pehr von Ehrenheim.154 Härmed kunde han starta en del kostsamma projekt,
och hans barn fick uppleva stora förändringar vid gården under somrarna
1864 och 1865.
Det ovanstående citatets första mening kan tolkas som att det förutom den
kvarstående flygeln fanns fyra flyglar. Det är oklart hur många av gårdens
byggnader som benämndes flygel. I källmaterialet omnämns flyglarna
omväxlande såsom liggande till höger eller till vänster beroende på från
vilket håll man har tänkt sig gårdsbilden då man beskrivit byggnaderna,
vilket också försvårat tolkningen. I Pehr von Ehrenheims beskrivning anges
byggnaderna så som han såg dem då han anlände till Grönsöö.
De byggnader som med säkerhet flankerade borggården vid denna tid
presenteras nu kort. Den nuvarande flygelbyggnaden uppfördes ca 1690 och
har haft flera funktioner genom seklerna. Den var vid 1800-talets mitt
inspektorsbostad. Huset skall ursprungligen ha varit en rödmålad timmerbyggnad med handkluvna ”kyrkspån” på taket och små fönster med grönmålade fönsterluckor. Hovmarskalken brädfodrade och gulmålade enligt
uppgift huset men lät luckorna sitta kvar. År 1864 lät statsrådet rappa och
gulmåla byggnaden. I samband med detta påfördes ”pilastrar” på huset,
fönsterluckorna togs bort och fönsteröppningarna förstorades. De små
blyinfattade fönstren i avsatsen uppe under taket bibehölls. Taket fick
tegel.155
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Några Minnen 1916 s. 8.
Några Minnen. I. 1857-1863. – Före Friesen. –
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Hovmarskalkens reparationsjournal år 1864 samt uppgift i Några Minnen. I. 18571863. – Före Friensen. –
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Stallet som omnämns i Pehr von Ehrenheims beskrivning var gammalt
och omnämndes i husesynen 1802, med spiltplats för fjorton hästar samt
foderkammare. Det skall ha uppförts under 1700-talet, var timrat och
åtminstone under hans barndom rödmålat. I ett senare skede skall det
(möjligen) ha varit brädslaget och gulmålat, liksom även den motsatta
flygeln, kallad mejeriflygeln. Stallet revs 1876. Samma år byggdes ett nytt
stall- och vagnshus på det gamla vagnshusets plats av resvirke som tagits från
det gamla vagnshuset och det rivna stallet.156
Samma år flyttades redskapsboden från sin plats nedanför stallet till annan
plats bakom persikohuset. Det var sannolikt det sista huset som flyttades i
den rad av flera uthusbyggnader som visas på Erik von Ehrenheims ena skiss
fram barndomen. En stor och lång vedbod som stått bakom redkapslidret
hade flyttats till Ektomten 1869. Så länge vedboden stått vid gården hade en
vällingklocka från Marby suttit på dess gavel. Den flyttades i samband med
förändringarna till magasinsbyggnaden. Jämte vedboden fanns hönshuset
med vidhängande inhägnad för fjäderfä. I eller intill inhägnaden fanns planterade buskar, en sandhög och en kalkhög.
I hönshuset rymdes höns, kalkoner, gäss och ankor. Ankorna kunde
släppas ner till dammen. Hönshuset låg helt inbäddat i en hög och vacker
syrénhäck. Hönshuset togs även det bort i Erik von Ehrenheims barndom,
och ett nytt hade byggts i Ektomten 1869. Även kalkboden som stått i raden
av mindre hus försvann i samma veva. Likaså tog man bort de portar som
löpte mellan inspektorsflygeln och Rundelens mur. 157
Portarna hade stängt av terrasserna från resten av parken, och ett liknande
arrangemang fanns på andra sidan huvudbyggnaden mellan brygghuset och
stenrampen. På kort tid försvann alltså hönshus, vedbod, kalkbod, de
avstängande portarna samt några år senare även det stora redskapslidret. Hela
hovmarskalkens plankförbundna rad av småhus försvann i samma veva som
dammarna lagts igen och häckarna i ”labyrinten” huggits. En mindre damm
bakom ”Tettas stuga” hade varit den första dammen som lagts igen, därefter
följde de övriga två dammarna. Sommaren 1867 fylldes dammen bakom
Suckarnas gång.158

s. 160; även Erik von Ehrenheims Tillägg till ”Grönsöö-boken” 1929 i kartong ERIK VON
EHRENHEIM Tab. 10, nr. 1. Grönsöö gårdsarkiv.
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Uppgifter om stallen i Hovmarskalkens reparationsjournal för år 1876, även i Erik von
Ehrenheims ”Grönsö” (1891) s. 12.
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Uppgifter om fjäderfäna, gårdens småhus, mejeriflygeln och portarna i VI. Theater. Skolan.
Rudén. Student. s. 98, 100, 107 samt IV. Efter inflyttningen. Från 1868. s. 25ff, 91. Se även
”Hovmarskalkens reparationsjournal” år 1869.
158
Om dammarna, se III. Efter inflyttningen. s. 200ff.
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Fiskare Ekmans berättelse från 1820-talets Grönsöö innefattade få minnen
av själva stenhuset; däremot mindes han hur det vid köksgaveln (den norra
gaveln) funnits bodar, ett litet hönshus samt ett privet, under vilket
159
”köksgrisen” bodde i ett litet svinhus. Av huvudbyggnadens fönster fanns
minnet, att de liksom kyrkfönster suttit infällda i själva muren, och att
rutorna varit små. Även sedan huvudbyggnaden fått nya fönster fanns dessa
gamla kvar på gården, eftersom hovmarskalkens flyttade fönstren intakta till
160
en orangeribyggnad (”gamla orangeriet”).
Förslagsritningarna

Till skillnad från 1700-talets lucka rörande förslagsritningar, finns ett flertal
förslagsritningar från 1800-talet rörande både byggnader och parken. Förslag
av fem olika personer upprättades under hovmarskalkens och statsrådets
ägoperioder. En del av förslagens innehåll genomfördes, men det mesta
stannade på papper. Flera av förslagen kretsar kring en promenadvänlig
anläggning med böljande gångar mellan mängder av träd, buskage och
rabatter. Rittekniskt och gestaltningsmässigt skiljer sig förslagen kraftigt åt.
Genom 1800-talet bibehölls huvudbyggnadens exteriör i princip intakt.
1700-talets relativt stora förändringar med borttagande av de fyrkantiga
hörntornen följdes inte av motsvarande förändringar under nästa sekel. Den
största förändringen kom 1885, då rött tegel ersattes av plåt. Planer på
fasadförändringar fanns dock omkring 1837, då arkitekt Theodor Edberg
ritade förslag till ny fasad både mot sjösidan och landsidan.161 Förslaget var
utfört i klassicerande stil med ett accentuerat mittparti på bägge sidor. Mot
sjösidan föreslogs fyra pilastrar som bär upp en fronton med framträdande
listverk. Mot landsidan föreslogs en dörr med balkong på övre våningen,
även den prydd med fyra pilastrar och ornamenterad överbyggnad. Nedre
våningsplanet föreslogs bli rusticerad. Förslaget genomfördes inte till någon
del.
En annan ritning av samme arkitekt, daterad 1837, visar förslag till
orangeribyggnad med ritningar i plan, fasad och sektion.162 Byggnaden avser
det hus som kom att bli trädgårdsmästarens bostad och orangeri i
kombination, numera ombyggt och kallat Gula villan. Det är oklart om det
159

Möjligen är detta gröna privet samma byggnad som idag står vid köksgaveln. Minst två
mindre gröna hus har funnits vid denna gavel, men endast ett är nu kvar.
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Ehrenheim, E. von, (1894) i ”Grönsö af Erik von Ehrenheim. III.” s. 80. Vilken byggnad
som avses med ”gamla orangeriet” här är oklart.
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Förslagsritning i tusch och akvarell, sannolikt utförd omkring 1837. Ritningen skadad med
stor reva. Grönsöö gårdsarkiv. Arkitekt Edberg ritade 1837 även förslag till ny
orangeribyggnad på Grönsöö, och de bägge förslagen torde vara samtida.
162
Ritning till Orangerie byggnad, Grönsöö gårdsarkiv.

108
108

på platsen redan fanns en byggnad, och vilken funktion denna i så fall hade
haft. Orangeri utan närmare lägesbestämning omnämns från och med slutet
av 1700-talet vid Grönsöö och 1820 års husesyn omtalar ett orangeri i sämre
skick. Det är troligt att Edbergs ritning till stor del påverkade utformningen
på trädgårdsmästarebostaden. Fasaden som vetter mot Lilla fruktträdgården
var på förslagsritningen glasad i fyra sektioner. Gula villan hade fram till
1900-talets mitt ungefär detta utseende, och även planlösningen hade då
stora likheter med Edbergs förslagsritning.
I övrigt handlade mycket av förändringarna kring husen om praktiska
men alltjämt genomgripande förändringar. Gårdsbilden förändrades kraftigt
under 1860-och 1870-talen, med borttagande av flera ekonomibyggnader,
stall och hönshus. En omdaning mot en mera representativ stil med en
promenadpark och en öppen borggård tog form. I detta tog statsrådet Pehr
von Ehrenheim hjälp av flera personer som ritade förslag till nya anläggningar med gångstråk och prydnadsplanteringar.
Den flygelbyggnad som motsvarade stallet läge på andra sidan gårdsplanen
var en byggnad som i Erik von Ehrenheims barndom tjänade som vagnbod,
kuskens bostad samt kontor. Den skall ha varit timrad och rödmålad, men
enligt Erik von Ehrenheim brädfodrad och gul i ett senare skede.163 I Pehr
von Ehrenheims minnen (citatet ovan) omnämns bara att byggnaden i varit
röd. 1868 inrättades ett mejeri i byggnaden.
164
Flygeln, som kom att kallas mejeriflygeln, revs 1889. Mittemot
redskapslidret, som låg på snedden med ena långsidan mot gården, låg
”Tettas stuga”, som tidigare använts som trädgårdsmästarebostad men som
senare under 1800-talet användes som dagsverksstuga. Den revs först 1932,
och syns på ett flertal ritningar och fotografier. Även ”Tettas stuga” låg på
snedden i förhållande till gårdsplanen. Den syns på flera ritningar och
fotografier och revs 1932. Dessa två byggnader är uppenbarligen de som
avses med de två mindre flyglarna i ovanstående citat ur Pehr von Ehrenheims minnen. På så sätt hade Grönsöö enligt hans beskrivning fem flyglar,
av vilka endast en, den äldsta, kvarstår.
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III. Efter inflyttningen. s. 204.
Se Hovmarskalkens reparationsjournal, Grönsöö gårdsarkiv.
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J. W. Berglunds förslag till nyanläggningar 1862 i Stora
fruktträdgården. Förslaget täckte den östra halvan av
fruktodlingen.

Lantligheten förändras till representativitet

Stallet måste rimligen fortfarande ha stått kvar på sin plats, men kanske
umgicks statsrådet redan då med planer på att riva detta och bygga ett nytt
165
stall lite länge bort, vilket också skedde 1876. Stallet är nämligen inte utritat på någon av de förslagsritningar till ny parkanläggning som utfördes av
166
dels A. A. Asp vid okänd tidpunkt, dels Sven Lindh 1869. Inga inhägnader
och staket syns heller, annat än en antydd rektangel framför ett hus som
ligger på tvären mitt emot ”Tettas stuga”, och som lär ha varit redskapsboden.
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Se Hovmarskalkens reparationsjournal samt Erik von Ehrenheims”Grönsö” (1891) s. 12.
Asps ritning är inte daterad. Den kan antas vara gjord i ett tidigare skede än Lindhs ritning,
eftersom Lindhs förslag synes ha genomförts och alltså varit till belåtenhet.
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Rektangeln framför den var sannolikt hovmarskalkens lilla inhägnade gård
som åtminstone på hans tid var låst för att skydda den omtalade
aprikosspaljén. Redskapsboden flyttades först 1876, och statsrådet avsåg
sannolikt att bevara både redskapslider och spaljé. Asp och Lindh fick
antagligen en underlagsritning att utgå ifrån där stallet inte var inritat, men
däremot redskapsboden och ”Tettas stuga”. En regelrätt uppmätning på plats
förefaller aldrig ha kommit till stånd inför förslagsritningarna rörande
borggården, eftersom en herr Johansson 1881 presenterat en ritning med
anmärkningsvärda felaktigheter gällande inte minst strandlinjen och den nu
bevarade flygelns mått, proportioner och läge. Statsrådets enskilda kassabok
visar dessutom att han före Johanssons förslag anlitat Sven Lindh ännu en
gång. I kassaboken noteras för den 27 februari 1878 att arkitekt Sven Lindh
fått betalt för en ritning. Den ritningen har aldrig återfunnits. Samma år
firades statsrådets och hustruns silverbröllop. Möjligen var Sven Lindhs nya
ritning ett led i en upprustning av Grönsöö detta år.
En förslagsritning signerad i Stockholm december 1862 av J. W.
Berglund visar att statsrådet redan innan moderns död planerade att göra
något åt Grönsöö. J. W. Berglund är sannolikt den J. Berglund som 18521857 förestod Svenska Trädgårdsföreningens elevskola i Stockholm.167
Ritningen, som presenterar ett förslag till promenadvägar och rabatter över
hela bortre halvan av Stora fruktträdgården, är rubricerad ”Plankarta til
Häradshöfding Ehrenheims Trädgård vid Grönsö”. Ytan motsvarar ca 128 x
160 meter, drygt 2 hektar. Norrpil och förklarande text saknas på ritningen
men läget framgår ändå av sammanhanget, där det inritade huset är den då
befintliga fruktboden. Halva fruktodlingen skulle ersättas av lätt slingrande
promenadstigar, buskage samt symmetriska gräsrundlar med rabatter närmast
fruktboden. Möjligen skulle en del strategiskt placerade fruktträd få stå kvar
där de nya formationerna tillät, men detta framgår inte säkert. Förslaget
påminner mycket om den stil som i Sverige har kommit att kallas den tyska
168
stilen. Till ritningen hörde en numera förkommen växtförteckning eller
förklaring vilket visas av siffrorna på de föreslagna gräsytorna och buskagen.
Inget i förslaget genomfördes. I stället avvaktade statsrådet till 1869, då flera
stora förändringar på gården var genomförda. Dammar hade fyllts igen,
häckar hade sågats ned. Sannolikt hade då också statsrådet börjar planera för
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Uppgift i Svenska Trädgårdsföreningens elevskola: Lind, Gustaf, Stockholmsträdgårdar
under gångna tider 1941. s. 78.
168
I Die Gartenkunst 1/2001 presenterar Joachim Schnitter en artikel om Svenska
trädgårdsföreningen, där han redogör för definitionen av den så kallade tyska stilen och vad
den innebar för svensk del.
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en flyttning av stallet och andra byggnader från gården till mera perifera
ställen.

A. A. Asps planritning över ”Grönsö nya anläggning”. Odaterad. Grönsöö gårdsarkiv.

A. A. Asps identitet och yrkesbakgrund är okänd. Förslaget, med titeln
”Planritning öfver Grönsö nya anläggning” är amatörmässigt med avseende
på såväl gestaltning som ritteknik. Förslaget berör hela området mellan
Drottning Christinas lind i öster och strandlinjen i nord-nordväst. Mitt på
gården syns en stor gräscirkel med plantering i mitten. Ytan för den före
detta labyrinten skulle tas i anspråk för en böjda gångar, rabatter och en
mångfald av buskage. Inga raka linjer kan skönjas.
Av det geometriska gångsystemet, till viss del bevarat till vår tid, syns inte
ett spår. Ytan med den stora nyligen igenlagda dammen föreslås också bli
promenadpark med lätt böjda gångar och buskage schematiskt utplacerade
längs varje gräsytas kanter. Denna stil skulle inbegripa även området strax
nedanför borggårdsrampen, med en osymmetriskt placerad gräsyta med tillhörande buskage vid ena sidan av rampens avslutning. Ingen växtförteckning
synes ha tillhört ritningen, som saknar littera eller annan precision av
växtmaterialet.
1869 utförde trädgårdsarkitekten Sven Lindh (1821-1894) ett förslag till
nya anläggningar på samma ytor som Asps ritning innefattar. Denne var vid
den aktuella tiden en uppskattad yrkesman. Tillsammans med Knut Forsberg
var han troligen ensam om att själv kalla sig trädgårdsarkitekt i Stockholm
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under 1860-talet. Även om de bägge tros ha saknat formell
169
arkitektutbildning, så var de tekniskt skickliga, inte minst rittekniskt.

Sven Lindhs förslagsritning 1869. Grönsöö gårdsarkiv.

Bakgrunden till att två personer tecknade varsitt förslag samma år är okänd,
men en gissning är att Asps valhänta förslag tillkom tidigare än Lindhs
förslag, och att Asps ritning inte befunnits tillfredsställande. Sven Lindh
ritade förslaget med titeln ”Plankarta för ordnandet af 2ne delar till parken
vid Grönsö herrgård”. Sven Lindh försökte liksom Asp utnyttja områdena
för att skapa lummiga promenadytor, men lyckades bättre än Asp att forma
ytorna så att besökaren möttes av omväxlande öppningar, täthet, dunkel eller
vyer. Medan Asp har strött sina buskar och träd ganska jämnt fördelat över
anläggningens gräsmattekanter, har Lindh mera nyanserat strävat efter större
omväxling, där varje plats har värderats och antingen bevarats som öppen yta
eller fått samlad vegetation med specificerade arter som karaktärsgivare.
169

Nolin 1999 s. 81.
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C. Y. R. Johanssons ritning över Grönsöö park 1881. Grönsöö gårdsarkiv.

Ett lite märkligt inslag i Lindhs förslag till promenadstråk är hans sätt att dra
in buskage under kronorna på hästkastanjerna i allén. Därvid skulle det lite
stela men sköna intryck som hästkastanjernas fristående stammar utgöra
försvinna i vissa partier. En skillnad mellan Asps och Lindhs ritningar är att
Lindh inte räknat med redskapsboden; möjligen hade han fått klartecken att
114
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tänka bort den trots att den inte revs förrän 1876; Asp hade i stället ritat in
boden och försökt försköna området framför denna med hjälp av en
rabattrundel och två häckar eller långsmala rabatter som anslöt på snedden
rakt in i hästkastanjeallén. Överhuvudtaget har bägge förslagsställarna ansträngt sig för att minska gårdsytan och dra in både buskage, gräs och rabatter
på gårdsplanen. Om detta var deras eget initiativ eller önskemål från
statsrådet vet vi inte. Förutom de bägge områdena i själva parken gav Lindh
förslag på plantering längs den översta terrassen mot sjön, det vill säga
grusplanen som huvudbyggnaden står på.
Lindhs förslag till promenadstråk i norr överensstämmer i grova drag med
fotografier från denna del av parken. En analys av detta finns i Sophia
Norrmans vårdplan för Grönsöö (2008). Huruvida man i detalj följde hans
växtförslag är okänt. Inga spår har hittats av dessa arter vid inventeringen.
1881 signerade C. Y. R. Johansson en ritning över Grönsöös parkanläggning. Till skillnad från Asps och Lindhs ritningar täcker Johanssons
ritning nästan hela parken. Huvudbyggnaden, de kvarvarande flyglarna,
orangeri- och växthusbyggnader och byggnaderna i anslutning till Djurgården är utritade. Underlaget han fått att utgå ifrån måste ha varit undermåligt eftersom storlek, läge och proportioner på exempelvis huvudbyggnaden och den närmaste flygeln inte stämmer; framför allt är flygelns
längd och vinkel i förhållande till huvudbyggnaden felaktig. Likaså är
holmen fantasifullt utritad som en avskild rundel i vattnet.
Ritningen är dock som helhet omsorgsfullt tecknad och vackert färglagd,
och ger intrycket av en illustration snarare än ett förslag, men lär vara en
blandning av befintliga strukturer, tidigare föreslagna men aldrig genomförda
strukturer samt av Johansson föreslagna strukturer. När ritningen
presenterades var Erik von Ehrenheim inspektor på Grönsöö, men det är
inte känt om det var han eller ägaren, det vill säga hans far, som initierat
ritningen. Erik von Ehrenheim hade någon säsong innan ritningens tillkomst
planterat lövträd i Djurgården för att skapa en parkliknande plats.
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Vy mot lusthuset från terrasserna. Foto ovan: ca 1890, foto nedan 2008.
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Ytan vid den igenlagda ”Lilla dammen”, det vill säga Petasitesdammen
bakom Suckarnas gång, var nyligen iordningställd och utjämnad, och den så
kallade Frukosterrassen hade anordnats på Erik von Ehrenheims initiativ.
Han hade också låtit upprätta plankartor med sortförteckning över
fruktodlingarna, skaffat namnetikettkäppar till träden samt låtit beskära
170
dem. En mängd andra åtgärder inomhus och utomhus hade initierats av
honom vid denna tid, så det rimliga är att Johansson fått uppdraget av Erik
von Ehrenheim.
Från gårdsområdet hade nu byggnaderna på gårdens norra sida flyttats
eller rivits. Sträckningen av gångarna i det före detta dammområdet i norr
samt de lätt böjda gångarna i det före detta ”labyrint”-området påminner i
allt om det som redan föreslagits på framför allt Sven Lindhs ritning från
1869. De geometriska gångarna har osynliggjorts, och det är oklart om man
tänkt ta bort de stenkantade gångarna eller bara låta dem växa igen. De togs
som bekant aldrig bort.
De engelska gångarna har fått en annan sträckning än den vi ser idag (och
som sannolikt var densamma som David von Schulzeheim lagt ut). De lite
stelt formade men så väl fungerande gångarna som idag leder besökaren
utmed och igenom sluttningens vindlingar skulle enligt Johanssons förslag tas
bort och ersättas av ett enklare gångsystem av samma lätt böjda fason som ses
i ritningens övriga delar.
Djurgården har på ritningen fått karaktären av park, med enskilda träd i
partier samt klungor av mindre träd eller buskar vid stigarnas korsningar.
Även området kring fruktboden i Stora fruktträdgården ser ut att ha
inlemmats i det parkliknande konceptet. Ett par år senare, 1883, noteras
dock i ”Hovmarskalkens reparationsjournal” att fruktbodsbacken upptagits
till köksland.
Ytterligare ett par år senare, 1885, revs fruktboden och skänktes till en
komminister Sundstedt. Ytterligare ett par år senare, 1887, sattes ”Skyttestenen”, en minnessten över Johan Skytte, upp på platsen. Djurgården, som
under 1800-talet varit en omtyckt lekplats för barn, blev aldrig någon
regelrätt ”park”, men behöll sina gångstråk och sin omväxlande karaktär. De
nu befintliga många bokträden tillkom omkring sekelskiftet 1900 i en våg av
flera liknande planteringar i Trögden. Likaså kan inslaget av lärkträd ha
tillkommit i samma anda. Först 1927 fick Djurgården en tydligt anlagd
inrättning i form av en cementerad tennisbana.
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Se Hovmarskalkens reparationsjournal för åren 1879-1880, Grönsöö gårdsarkiv.
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3.4 1900-talets förenkling och förvaltaruppdrag
1900-talets början innebar vid Grönsöö en intensiv fruktodlarperiod, där
Alice von Ehrenheim utökade de gamla fruktodlingsarealerna med en
nyanläggning vid Ektomten med början ca 1922. Med sina rationella och
experimentella fruktodlingar på Grönsöö hade hon en betydande och
självpåtagen roll för parkens utveckling. Under nästan 50 år arbetade hon för
sin sak och rönte mycket uppmärksamhet för den. Hennes främsta
hortikulturella intresse var förutom fruktodlingen moderna rosor.
Anteckningar om femtio sorters namngivna rosor som okulerats hösten 1897
visar att hon provade rossorter som introducerats från och med 1851 och
framåt. Många var nya i handeln, med introduktionsår från 1870- och 1880talen.171
Olle Piehls blomstergård 1925

Innan den stora förenklingens tid vid Grönsöö gjordes en relativt påkostad
nyanläggning 1925. Alice von Ehrenheim initierade en blomsteranläggning
på den gamla ”labyrintens” sydvästra del. För uppdraget anlitades
trädgårdsarkitekten Olle Piehl 1924, som urförde förslag till en klassicerande
blomstergård. Anläggningen var infogad mellan hästkastanjeallén och de två
stora ekarna. Bevarade ritningar i gårdsarkivet visar, att Piehl ändrade en del
i sitt förslag under arbetets gång. På en ritning i plan från augusti 1924 syns
en häckomsluten kvadratisk anläggning med stenlagda gångar, som samlar sig
kring ett centrum med springvatten. Kvadraten hörn skulle bestå av klippta
bersåer av tuja (’Thuja ociidentalis pyramidalis’), vilka bands ihop av böjda
häckar av häckspirea (’Spiraea salicifolia’). I bersåerna skulle stenbord och
stensoffor rymmas. Närmast spiréahäckarna, bakom låga infattningshäckar av
buxbom (’Buxus sempervirens’, skulle pioner, löjtnantshjärta, flocklilja,
tigerlilja ’Splendens’ och gemsrot (Doronicum) blomma. Närmare mitten
kom vinkelformade ytor med klippt gräsmatta, och allra nämrmast
springvattnet skulle ytor med hornviol (’Viola cornuta Margareta’) lysa.
Utanför spiréahäckarna skulle perenner i urval breda ut sig.
På ritningen, men utanför den nya anläggningen, syns ett åttkantigt lusthus,
försett med väggar av växter. Detta var ett järntempel från 1700-talet, som
Piehl på denna ritning inte valt att förlägga i blomstergården. På en senare
ritning, daterad februari 1925, ritade Piehl en perspektivskiss över
anläggningens centrum med järntemplet placerat i centrum. På en tredje,
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färglagd, ritning daterad 1925 specificeras de yttre områdenas föreslagna
växtinnehåll. Växtarter, antal och placering föreslås enligt nedan:
1 = ALTHÆA ·ROSEA · 250 · St. ·
2 = DELPHINIUM HYBRIDUM · 110 · St.
3 = SPIRÆA · ARUNCUS · 50 St. ·
4 = ACONITUM · NAPELLUS · 110 · St.
5 = ECHINOPS HUMILIS · 100 · St. ·
6 = CEREFOLIUM · SATIVUM (KÖRVEL) · 100 · St. ·
7 = IRIS · OCHROLEUCA · GIGANTEA · 200 · St. ·
8 = DICLYTRA SPEKTABILIS · · HÖSTASTRAR · (skall vara Dielytra, min anm.)
I · BLANDNING · 200 · St. · AV · VARJE ·
9 = TROLLIUS · HYBRIDUS · · PAPAVER · ORIENTALE · OCH ·
CHRYSANTHEMUM · LEUCANT · · MAXIMUM · 200 · St · AV · VARJE
10 = PHLOX · DECUSSATA · ECLAIREUR · 150 · St ·
11 = PHLOX · DECUSSATA · LE · MADHI · 150 · St ·
12 = SAXIFRAGA · CRASSIFOLIA · OCH · CORDIFOLIA · 150 · St ·
13 = LINUM · ROSEUM · GRANDIFLORUM · (ETTÅRIG · SÅS · DIREKT · PÅ ·
PLATSEN · VARJE · VÅR · · 150 Gr · FRÖ · ·
14 = IBERIS · CORONARIA · 250 · St · PLANTOR · ·
15 = ARABIS · ALBIDA · CA · 60 KVM · · 1500 St · PLANTOR · · PLANTOR
ERHÅLLAS · LÄTT · GENOM · STCKLINGAR ·
16 = PHLOX · CANADENSIS · LAPHAMI · · CA · 37 · KVM ·
17 = CONVALLARIA · MAJALIS · HOLLANDICA · · (2-ÅRIGA · GRODDAR ·)
18 = VINCA · MINOR · · CA · 60 · KVM · · ÖKAS · GENOM · AVLÄGGARE · ·
I · N:RIS 7 · 8 · 9 · OCH · 15 · INPLANTERAS · OCH · INSÅS · ANCHUSA ·
ITALICA · I · RIKLIGA · MÄNGDER · ·

Efter en period med bland annat rosor i rabatterna på 1930-talet försvann
merparten av prydnadsväxterna från anläggningen. Under hela 1900-talet har
anläggningen bevarats med fokus på att hålla de ursprungliga häckarna i god
form och kondition. 1997 restaurerades Piehls blomsterträdgård efter
ritningar av landskapsarkitekterna Tomas Lagerström, Torbjörn Suneson och
Katarina Zelander, SLU Ultuna. Syftet var att Grönsöö skulle återfå något av
den fösvunna blomsterrikedomen.
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Utsnitt ur ”Förslagsskiss till Blomsterträdgård vid
Grönsöö slott”. Augusti 1924. Signerad Olle Piehl
Konsult Trädgårdsarkitekt. Grönsöö gårdsarkiv.

Olle Piehls planteringsförslag för blomstergården 1925.
Grönsöö gårdsakriv.

120
120

Väggarna i lusthuset av järn föreslogs vara av levande material, men inte av
trädarter som på 1800-talet utan klängväxter. Rabattytorna innanför de
klippta häckarna nyplanterades. Växtvalet gjordes utifrån målen att växternas
blomningstid skulle täcka en stor del av säsongen samt att de praktiskt skulle
trivas på platsen. I samband med Carl Gustaf von Ehrenheims 70-årsdag
1999 fick Olle Piehls anläggning det ”springvatten” som ursprungligen varit
Olle Piehls tanke 1924, men som aldrig genomfördes vid anläggandet. Utformningen, med en cirkel ursågad i stenbeläggningen, gjordes på förslag av
Torbjörn Suneson. Piehl blomstergård är idag parkens enda rabattanläggning
från äldre tid.
Mycket av 1900-talets händelser i parken har handlat om att ekonomiskt
klara skötselkostnader och att platsen skall fungera praktiskt. Fokus har legat
på att bevara stora strukturer och att kunna upprätthålla skötsel och underhåll
av anläggningen. Träd och häckar har årligen klippts, det kinesiska lusthuset
har underhållits, utkalvade murar har återförts, gräsytor har underhållits. En
trädgårdsmästares dagboksuppgifter för säsongen 1918 visar vilket arbete som
Grönsöös alla häckar och trädrader inneburit. Mellan 5 januari och 8 maj
detta år upptogs 59 arbetsdagar helt eller delvis av olika beskärningsuppgifter,
allt från stora träd till putsning av vinrankorna. Ofta arbetade flera man
tillsammans. För många av beskärningsuppgifterna noterades antalet
mantimmar; sammanlagt 339 timmar fördelades på beskärning av häckar och
träd, fruktträden oräknade. För parterren – alltså det terrasserade områdets
klippta träd – åtgick minst 127 mantimmar.172
Beredskapsarbeten vid 1970-talets början innebar flera förändringar. Den
största omdaningen var att återuppta vattenspegeln där den tidigare stora
dammen funnits. Den nyupptagna dammen fick dock en rundare form än
vad som ses på tidigare ritningar och den saknar forna tiders förbindelse med
Mälaren. I vattnet speglar sig nu huvudbyggnaden, så som den lär ha gjort i
den gamla dammen och faktiskt också fortsatte att göra vid vissa tillfällen
efter igenläggningen. Efter att dammen på 1860-talet lagts igen förblev
området känsligt för vattenfluktuationer, och vid högt vattenstånd i Mälaren
bildades trots igenläggningen en liten vattenspegel.173
Medan allt flera mellansvenska rationella fruktodlingar lades ned under
1900-talets senare hälft, så har man vid Grönsöö med olika åtgärder strävat
efter att vidmakthålla fruktodlingen som en del av jordbruket. Medan den
Lilla fruktträdgården har kommit att bli en kvarleva med några få nyare träd,
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har Stora fruktträdgården drivits med en ekonomisk vinst som mål. Fruktodlingen är idag en av mycket få bevarade uppländska odlingar.
Liksom vid många andra herrgårdsanläggningar har småhus rivits, rabatter
lagts igen, träd sågats ned och kvarvarande trädkronor åldrats.
År 2003 uppfördes ett växthus på Rundelen efter önskemål från familjen.
Länsstyrelsen beviljade tillstånd att uppföra växthuset med motiveringen att
det är rimligt att familjen får tillgång till husbehovsodling och en avskild plats
på Rundelen. Växthuset anpassades till platsen i färg, form och läge efter
förslag av landskapsarkitekt Håkan Qvarnström.
En annan händelse i parken detta år var planteringen av en ny drottninglind som är en avkomma från Drottning Christinas lind. Den 26 maj 2003
planterade H.M. Drottning Silvia en lind vid Grönsöö. Planteringen av
Drottning Silvias lind är i jämförelse med Drottning Christinas lind en
mycket väl dokumenterad händelse. Drottningen höll själv i spaden och
trädet är idag i god kondition.

Olle Piehls blomstergård 7 maj 2008. Foto: Anna Tandre.
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Cecilia och Leonard Tandre vid fontänen i Olle Piehls blomstergård 6 juni 2007.
Foto: Anna Tandre.

Olle Piehls blomstergård. Foto: Anna Tandre.
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Vy från holmen upp mot slottet och Rundelen med växthuset till höger.
Foto: Anna Tandre 18 december 2007.

Sigurd Wallin ger i sin bok en kortfattad historik med fokus på 1700-talets
omdaningar. För de 150 år som följde mellan sekelskiftet 1800 och den tid
174
han själv verkade i, skrev han följande om utvecklingen i Grönsöö park:
[De] ha medfört många förändringar av den växande inramningen, tillägg
och subtraktioner. Men de största förändringarna ha skett stilla, successivt och
jämnt, så som en rotfast trädgårdsarkitektur fortlever och går över ifrån
början kanske ej beräknande formationer.

Sigurd Wallins reflektion över Grönsööparken om de successiva förändringarna är träffande. Han exemplifierar den långsamma utvecklingen
med landsidans trädhäckar som blivit allt bredare samt terrassernas trädkronor
som sannolikt började tuktas då trädtopparna hotade utsikten över vattnet
från andra våningen. Bägge dessa trädformationer har kommit att bli ett
signum för parkens karaktär. Landsidans häckar har så länge fotograferingskonsten funnits dominerat alla vyer tagna mot entrén, medan
fotografier tagna mot vattnet från andra våningen blivit en klassiskt skön vy,
där vattnet ser ut att vila ovanpå det sluttande och klippta trädtaket. Lika
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träffande är den avrundning som Sigurd Wallin gör på sitt avsnitt om
trädgården:
Som hela anläggningen nu står gör den ett mäktigt intryck, präglat av
storvulenhet och fyllt av överraskningar och enastående effekter vid alla
växlande årstider. Den disciplinerade grönskan kring stenhuset innefattar
detta med murar som ett skydd där det står på krönet av sin bergkulle och
långt framskjutet mellan Mälarfjärdarna.

Den bild som Wallins ord målar upp är präglad av det på en gång så sköna
och strama i Grönsöös natur. Det är också det Grönsöö som mötte varje
gäst, nya som gamla. Det är en plats som med den bildade konsthistorikerns
ögon står för stora kulturhistoriska värden med en inte så liten bevarad fläkt
från svunna tider. Till detta intryck av Grönsöö vill jag nu lägga en mera
familjär, livfull och föränderlig bild av samma plats.
Till de stillsamma förändringsprocesserna skall läggas åtgärder som inom
loppet av några timmar förändrar både gårdsbild och park. Till de bestående
strukturerna från såväl 1600- som 1700-tal skall läggas nya grepp, odlingar av
nyaste sort och både barns och vuxnas vardagliga användning av parken.
Och till känslan av lång och varaktig kontinuitet kan läggas uppgifter om
1800-talets och det tidiga 1900-talets motstridiga uppfattningar inom samma
familj om hur Grönsöö skall fortleva och hur parkanläggningen skall ta sig
ut. Likaså handlar det om hur Grönsöös 1700-talsprägel i huvudbyggnad och
borggårdsramp likt ett konstnärligt huvudmotiv har rensats på allt det
kringliggande, som var 1800-talet. Personerna Erik och Alice von Ehrenheim, som i förordet till Sigurd Wallins bok lyfts fram för sitt kulturhistoriska arbete och sitt gästfria och intresserade värdskap vid Grönsöö, hade
också sina särskilda privata preferenser inför olika innehåll och delar i parken.
Om detta handlar min avhandling. Tre personer, födda 1784, 1854 och
1858, har ägnats varsitt kapitel där deras personliga intressen och upplevelser
i park och trädgård presenteras utifrån tillgängligt källmaterial. Med detta
skapas en relief åt den ännu så träffande bilden av det Grönsöö som Sigurd
Wallin upplevde och beskrev.
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