
Frugård i Mäntsälä socken, Finland

Gården Frugård, på fi nska Alikartano, grundades redan i 
början av 1600-talet. Namnet Frugård kommer av Gerdrud 
von Ungern, änka efter den första ägaren ryttmästare Hen-
rik Wrede. År 1709 kom den i ätten Nordenskiölds ägo. Går-
den är känd som barndomshem bl.a. för den världsberömde 
upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld, Nordostpas-
sagens upptäckare. I närheten av gården fi nns även Nord-
enskiöldarnas familjegrav, där 22 medlemmar av släkten 
ligger begravna. Herrgården öppnades som museum 1983 
i Finska statens regi, där Nordenskiöldarnas vetenskapliga 
insatser och intressen presenteras.

Frugårds historia anses ha börjat redan år 1605 i slaget 
vid Kirkholm, då ryttmästare Henrik Wrede räddade sin 
konungs liv, men själv blev dödad i striden. Som erkänsla för 
detta förlänade Karl IX åt Wredes änka Gertrud von Ungern 
egendomar i Elimäki, Anjala och Borgå socknar, bland dessa 
Sellinge och Nummis i Mäntsälä kapellgäll. 

År 1692 skickade Fabian Wrede, bokhållaren Johan Nor-
berg (1660-1740), över från Sverige för att granska god-
sens ekonomi. Johan Nordberg som är stamfader för ätten 
Nordenskiöld, köpte Savijärvi och Eriksnäs i Sibbo - länge 
släktens stamgods - jämte 1709 Nummis i Mäntsälä. Efter 
stora ofreden 1721 bosatte sig Carl Fredrik Nordenberg, son 
till Johan Nordberg (Johan Nordbergs söner antog namnet 
Nordenberg) på godset, som då omfattade 4500 hektar och 
blev därmed den första medlem i släkten Nordenskiöld som 
bebodde Frugård. Han rustade upp det under stora ofreden 
förfallna godset och lät på 1730-talet uppföra ”den nedre 
huvudbyggnaden” som karaktärshuset. Carl Fredrik gifte sig 
med Hedvig Märta Ramsay. Efter Carl Fredriks död uppdela-
des egendomen mellan syskonen, som sinsemellan köpte 
och sålde sina andelar. 

Carl Fredriks son Adolf Gustaf (1745-1821) erhöll Frugård. 
Översten Adolf Gustaf hade liksom sin far fått fortifi kations-
offi cerarens utbildning. Han gifte sig med Hedvig Eleonora 
Lilliehöök, och under deras tid, år 1805, uppfördes det nuva-
rande nya karaktärshuset enligt Adolf Gustafs egna ritning-
ar. Detta hus avvek till sin arkitektur från tidens klassicism 
och grep tillbaka på exempel i svenska mönsterböcker från 
rokokotiden. Man vet att tidens mest kända mönsterbok 
för boningshus av Carl Wijnblad ingick i familjebiblioteket. 
Påverkan av dess ritningar kan spåras i Nordenskiölds pla-
nering. I Finland är grundplanen unik: boningsrummen har 

grupperats kring en sal med dubbel våningshöjd, som får 
sitt ljus från lanterninvåningens fönster; ett övre galleri lö-
per runt salen i övervåningens höjd. ”Salen är tillräkligt ljus. 
Warm om vintern och sval om sommaren. Den har vunnit 
allas approbation. Och det är redan fl ere som tänka bygga 
på samma sätt. Det är vist, at efter vårt klimat, passar det 
förträfl igt” skriver Adolf Gustaf till sin bror Otto Henrik i 
Stockholm 1806. 

Adolf Erik anlade också en ny trädgård som med äppelträd, 
blomsterkvarter och lusthus sträckte sig långt mot söder. 
Frugårds trädgård var på sin tid en slags mönstergård. Re-
dan vid mitten av 1700-talet utprovades nya odlingsmeto-
der på dess åkrar. Frugård var bland de första gårdar i vårt 
land där potatis odlades och dessutom bl.a. tobak och äpp-
len för försäljning. 

Redan under Carl Fredriks tid planterades och importerade 
exotiska fruktträd, bl.a. vinrankor och aprikosträd. Bloms-
tergrupper med många olika arter prydde gårdsplanen och 
trädgården. Frukt- och bärträdgårdar samt en egen damm 
med dammbassäng har hört till gården. En vattenkvarn har 
drivits med vatten från dammbassängen. 

Av Adolf Gustafs söner blev  Nils Gustaf (1792-1866) nästa 
ägare till Frugård. Han var mineralog och geolog och ver-
kade i många år som ledare för Finska bergsstyrelsen. Nils 
Gustaf var överintendent och statsråd och reste mycket 
såväl i hemlandet som utomlands. Som vetenskapsman 
var han känd överallt i Europa. Nils Gustafs maka var So-
fi a Margareta von Haartman. Den siste Nordenskiöld som 
ägde gården var Nils Otto (1834-1916), som under åren 
1857-1860 skötte gården tillsammans med sin broder, 
forskningsresanden Nils Adolf Erik Nordenskiöld. Nils Otto 
gifte sig med Olga Estlander. 

Den 200-åriga Nordenskiöldska eran på Frugård avslutades 
1912 sedan släkten fl yttat till Sverige och egendomen över-
tagits av affärsmannen August Eklöf. 

Frugård blev fi nska statens egendom 1964, delvis med stöd 
av en donation av ätten Nordenskiöld. I Frugårds park öpp-
nades sommaren 2004 en särskild naturstig som informe-
rar besökarna om gårdens historia och natur.
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Frugårds trädgård med lusthuset


