
38 39

Järnbruk med ypperligt läge 
Goda tillgångar på malm, skog och vatten 

 
Det var inte förrän 1668, fyra år efter förvärvet av Hargs säteri, som Gustaf 
Otto Stenbock fick Bergskollegiets tillstånd och privilegier att sätta igång med 
bergsbruk och byggnation av hammare och masugn på ägorna. Som en slags 
ersättning för alla omkostnader som erfordrades vid uppförandet av bruks
anläggningen fick Stenbock sex års skattefrihet till kronan. Hela verksamheten 
kom emellertid att arrenderas ut, eftersom Gustaf Otto Stenbock var sysselsatt 
med andra göromål. 

Gustaf Otto Stenbock – en upptagen ägare

Gustaf Otto Stenbock hade på grund av sina många olika uppdrag inte mycket 
tid över att själv driva den nyförvärvade egendomen i Harg. Strax efter det att 
han blivit utnämnd till riksamiral skulle han bli en av de riksförmyndare som 
hade till uppgift att styra Sverige innan den blivande kungen, Karl XI, uppnådde 
sin myndighetsålder 1672. År 1666 blev Stenbock dessutom utnämnd till förste 
kansler vid Lunds universitet, ett uppdrag som han behöll ända till sin död. För 
driften av den planerade bruksverksamheten tillsattes därför redan från början 
en arrendator, som i Stenbocks ställe kom att bli ansvarig för stångjärnbrukets 
uppbyggnad och produktion. Av de många järnbruken, som från 1630-talets 
mitt och tiden närmast framöver anlades i Uppland, var det endast Hargs bruk 
och Bennebols bruk som från början skapades av en svensk person, Gustaf Otto 
Stenbock. De övriga nya järnbruksgrundarna var alla av utländsk härkomst.

Isac Mackey – den förste arrendatorn av Hargs bruk 1668–1692 

Eftersom Stenbock själv inte kunde bosätta sig på den nyförvärvade egendomen 
i Harg var han tvungen att arrendera ut hälften av jordbruksmarken till någon i 
trakten, för att få behålla rätten till sin sätesgård. I annat fall kunde den dras in 
till kronan. År 1666 –1668 var det borgmästaren Hans Pedersson i Östhammar 
som var arrendator. I praktiken var det arrendatorn som hade hand om hela 
lant   bruksverksamheten, men eftersom han var kontrakterad att stå för endast 
hälften av utsädet fick han bara behålla hälften av skörden. Han fick dock ha 

Gustaf Otto Stenbock, porträtterad med de attribut som var kännetecknande för hans höga ställning. 
Gravyr av Nicolas Pitau.
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Hargs bruks blivande ägare
Krigsrådet friherre Eric Oxenstierna af Eka och Lindö

Ägaren till Hargs bruk, lagmannen Carl Broman, avled 1722, och hans arv
ingar lyckades behålla den hårt intecknade egendomen i ytterligare åtta år. 
Återuppbyggandet av brukssamhället hade påbörjats direkt efter rysshärjning
arna. Någon egentlig fart på stångjärnsproduktionen blev det dock inte förrän 
friherre Eric Åkesson Oxenstierna af Eka och Lindö tog över verksamheten 1730.  

Systerson till Charles De Geer på Lövstabruk

Eric Oxenstierna föddes 1684 på Finspångs bruk i Östergötland och var son till 
friherren Åke Oxenstierna af Eka och Lindö och Jeanne Elisabet De Geer, dotter 
till friherren och bruksägaren Louis De Geer d.y. Han var den först födde i en 
syskonskara bestående av fem pojkar och sju flickor. Det var genom sin morbror, 
landshövdingen och bruksägaren på Lövstabruk Charles De Geer, (1660–1730) 
som Eric Oxenstierna skulle komma att bli bruksägare. Charles De Geer var 
nämligen barnlös och han hade under sitt sista levnadsår bestämt sig för att 
hjälpa sin systerson med förvärvet av Hargs bruk.

Släkten Oxenstierna af Eka och Lindö tillhörde de absolut förnämsta adels-
släkterna i Sverige, den släkt som hade introducerats som ”Nummer 1” bland 
Riddarhusets svenska friherreliga ätter. En person som släkten var föga stolt 
över var dock Eric Oxenstiernas namne och farfar, översten för Smålands kaval-
leriregemente, sedermera landshövdingen i Skaraborgs län, Erik Karlsson Oxen-
stierna. Han var i ungdomsåren känd för att ställa till bråk i sin omgivning, 
vilket ofta skedde i samband med att han var starkt berusad. Vid 26 års ålder 
hade han begått en avskyvärd handling, något som väckt stor uppståndelse 
bland allmänheten hösten 1642. Det berättas att den välkände Riddarhusarki-
tekten Simon de la Vallé en sen kväll hade stött på den kraftigt berusade överste 
Oxenstierna på Stortorget i Stockholm, och att han först blivit omkullriden av 
honom och därefter nedslagen med hans pistol. 

Den svårt skadade och chockade Simon de la Vallé fördes omedelbart till sitt 
hem, dit en läkare tillkallades, men hans liv gick inte att rädda. 

Erik Karlsson Oxenstierna hade ett hårt straff att vänta, men lyckades hålla 
sig undan. Med hjälp av släktingar och vänner kunde emellertid snart en förlik-

Vigselring efter Adrienne Gérard, som år 1612 blev Louis De Geers hustru. Ringen har följt den Oxen
stiernska släkten sedan Åke Eriksson Oxenstiernas giftermål med Jeanne (Johanna) Elisabet De Geer.
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Arbuser, vattenmeloner, var en annan läckerhet som Eric Oxenstierna gärna 
odlade. I rustkammaren på herrgården förvarade han omsorgsfullt sina melon-
kärnor från bättre årgångar, som sedan skulle förkultiveras i olika omgångar i 
mindre och större drivbänkar. För att melonerna skulle bli så stora som möjligt 
sattes de så småningom ut på friland under särskilda melonklockor, en klockfor-
mad glashuv, som fungerade som ett miniväxthus.

Fruktträdgård och humlegård

Det verkar inte ha funnits någon större mängd fruktträd och bärbuskar i träd-
gården på Hargs bruk. Det var i stället stora fruktträdgårdar på Christineholm, 
där jorden lämpade sig bättre för detta ändamål. Det var de vanligaste frukt- 
och bärsorterna som var representerade på de båda ställena, nämligen äpplen, 
päron, plommon, körsbär, vinbär och krusbär.

År 1733 hade det hämtats 126 fruktträd till Harg från Stockholm, avsedda 
att planteras under våren. Transporten hade utförts av en bonde som lagt träden 
i knippen om 20 stycken vardera på en stegkärra. Då endast ett fåtal av dessa 
träd ville etablera sig insåg Eric Oxenstierna snart att det fortsättningsvis var 
lönlöst att köpa fruktträd från Stockholm. Hans misstanke var att träden inte 
klarade det ”nya klimatet” i Harg. Istället skaffade han fruktträd från orten, 
i hopp om att dessa skulle klara sig bättre. Lyckade experiment utfördes med 
plantering av olika slags fruktkärnor. Trädgårdsmästaren från Lövstabruk var 
honom behjälplig i detta ärende, men någon större fruktträdgård blev det ändå 
aldrig vid herrgården på Hargs bruk. 

Humlegårdar fanns det både på Harg och på Christineholm, medan tobak 
endast odlades på Christineholm. Tobaksbladen skickades till en tobaksspinnare 
i Stockholm och återkom sedan i form av tobaksrullar, vilka förvarades i mate-
rialboden och utportionerades som en del av bruksarbetarnas löner.

Trädgårdsmästaren och hans hjälpredor 

Trädgårdsmästaren hade ansvaret för trädgårdsodlingarna och till sin hjälp hade 
han en eller två trädgårdsdrängar samt flera trädgårdspigor. Det var även många 
dagsverksarbetare som utförde en del av göromålen i trädgården, när det skulle 
grävas, planteras och skördas. Exempelvis gjorde båtsmansänkan Cajsa Kiempe 
flera dagsverken i trädgården i samband med att hon också hjälpte till på herr-
gården med bakning och ölbrygd.

Trädgårdsmästaren och hans hustru hade bråda dagar under skördetiden, när 
trädgårdsprodukterna skulle läggas in, syltas eller torkas. En viktig uppgift var 
omhändertagandet av rotfrukterna och vinterfrukten, som skulle förvaras torrt  
och frostfritt. Rotfrukterna förvarades bäst i sandbäddar i ett källarutrymme.
Äpplena skulle helst lindas in i torra ormbunksblad eller halm och läggas på
hyllor, för att klara vintern, medan päronen skulle syltas eller torkas i ugn. Även Överst t.v.: Fröskåp med lådor från 1700-talets senare hälft.  T.h.: Trädgårdsdräng i arbete – del av målad, 

kakelimiterad utsmyckning på Ekebyholm. Nederst: Roslagsros och sommarfrukt.
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Mathållningen i det Oxenstiernska hushållet

Välfyllda skafferier

Så gott som alla nödvändiga livsmedel producerades på de egna sätesgårdarna, 
Harg och Christineholm. Där odlades spannmål till bröd och öl, där föddes 
hönsfåglar och köttdjur upp till slakt, där fångades fisk i havet och sjöarna, 
och där sköts villebråd i skogarna. Från Harg och Christineholm försågs också 
familjen Oxenstierna med matvaror när de vistades i Stockholm, i synnerhet 
när det rådde dyrtider och det var svårt att få tag på vissa varor där. Man följde 
årstidernas växlingar, för att på så vis få så färsk mat som möjligt. För att ge  
exempel på några av de varor, som sändes med skepparna från Harg återges här 
en lista från slaktmånaden oktober 1757. 

Oxtungor    Vete
Oxöron    Gryn
Oxfötter    Korn
Kapuner (gödda ungtuppar)  Paltbröd
Gäddor    Späckfläsk
Gösar     Medvurst
Saltad strömming   Ägg
Torkade abborrar   Torkade körsbär och nypon
Trädgårdsfrukt   Malörtsknoppar
Ärter      Syltade och inlagda grönsaker och bär

Vilka maträtter som tillagades av de nämnda råvarorna kan man bara gissa sig 
till, men förmodligen tillagades flera av rätterna efter kokboken på modet, Cajsa 
Wargs Hjelpreda i Hushållningen för unga Fruentimber. Till vardags serve-
rades enklare mat, såsom havrevälling, korngrynsgröt, kokt gädda, glödstekt 
sill, samt kanske en och annan köttgryta. Grönsaker var viktiga ingredienser i 
soppor och stuvningar, men förtärdes mycket sällan råa. Under våren slaktades 
välgödda lamm och kalvar, och under lämplig säsong åt man gärna tjäder och 
orre. Svamp åts mycket sällan, men det hände att man då och då använde både 
champinjoner och murklor i matlagningen. Mjukt bröd bakades kontinuerligt, 
medan stora mängder knäckebröd bakades periodvis. Särskilda bak tillägnades 
enbart herrskapets vagnshästar, som skulle ha ett speciellt knäckebröd till upp-
muntran vid långa färder. 

Vid festmiddagar bjöds det på pommersk gåslever, lybska skinkor, stora hum-
rar och ostron – läckerheter inköpta i Stockholm. Olika slags frukttårtor, man-
delbiskvier, liksom skummande krämer som serverades i särskilda små crème-
koppar, var populära desserter, och extra fint var det att bjuda på glass. Glass 
var en nyintroducerad efterrätt, som dock ansågs vara farlig för gamla män-
niskor och små barn, då de riskerade att utsättas för en alltför stor köldchock. 

Vardagsmat i det Oxenstiernska hushållet. Föregående bilduppslag t.v.:  Vagnslängan i den fyrkantiga stall
byggnaden på Hargs bruk. T.h.: Betande häst framför herrgården.




