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Brunstorps gård och trädgård - läge och historik
Brunstorps gård och trädgård är belägen inom Huskvarnabergens naturreservat
mellan Brunstorpsberget och gamla E4, i norra delen av Huskvarna. Genom
sitt skyddade läge mellan Vättern och berget hänförs området till klimatzon 
2 och ligger 40-50 meter högre än Vättern.

Gården Brunstorp köptes av Linköpingsbiskopen Markusson på 1300-talet,
övergick till staten på 1500-talet och kom i början av 1600-talet i privat ägo.
På södra flygelns stenfot finns en platta från 1688 med initialerna A W S K D.
Några ägare på 1700-talet var knutna till krutbruket.

1953 förvärvade dåvarande Huskvarna stad gården för att den skulle ingå i ett 
planerat fritidsområde. 1972 bildades Huskvarna naturreservat i vilket 
Brunstorps gård ingår.

Fruktträd - klonarkiv
På 1950- och 60-talet minskade intresset för 
fruktträd i hemträdgårdarna. För att rädda det 
sortmaterial som var på väg att försvinna, väck-
tes tanken på en fruktträdsbank, ett klonarkiv.  
När användningen av Brunstorpsområdet disku-
terades i mitten av 1970-talet, kunde tankarna 
ta konkret form. 

Planteringen av träd påbörjades 1979 med material som kunde anförskaffas från 
plantskolorna och gamla lokala sorter från Småland, Östra Västergötland samt 
Östergötland söktes upp genom upprop i radio och tidningar. Ympris samlades 
också in. Dessa ympades på den välkända och härdiga grundstammen A2.  
Än idag hittas lokala sorter som får sin plats på Brunstorp.

Välkommen till Brunstorps gård!  
Här hittar du fruktträd och planteringar i en kulturhistoriskt 
intressant miljö. Fruktträden är ett klonarkiv med ca 220 
sorter. Under sommaren arrangeras guidade vandringar 
och Fruktens dag, i år den 22 september. Samtliga program 
har fri entré. Sommarens alla evenemang presenteras på 
jonkoping.se, sökord parksommar. 

Carola



Nu - 2018 - finns cirka 170 sorters äpple, 40 sorters päron 
och ett 50-tal sorters körsbär och plommon på Brunstorp. 
Av dessa är 54 stycken mandatsorter, dvs. fruktsorter som 
vi bevarar genom ett avtal med POM, programmet för 
odlad mångfald. Brunstorps gård är idag ett av de största 
klonarkiven av de fjorton som finns i Sverige.

Buskar, perenner och grönskaksland
Huskvarna Trädgårdsförening och ett antal privatpersoner 
har donerat ett flertal stenpartiväxter och andra perenner. 
Genom dessa donationer kan Brunstorp visa upp ett stort 
urval av botaniskt material och besökare  har möjlighet att 
bilda sig en uppfattning om olika prydnadsväxter, genom 
ett stort sortiment av perenner, pioner och prydnadsgräs.

Under 2011 iordningställdes ett grönsaksland, med grönsa-
ker av många slag. Landet är omgärdat av flätat staket.

Dammen, innegården och terasserna
År 2001 fick trädgårdsdesignern Peter Gaunitz i uppdrag 
att göra ett förslag på lämpliga växtkompositioner, resultatet är ett antal ra-
batter runt den stora dammen. Sommaren 2008 var innergården med terraser 
klara efter en behövlig upprustning. Här finns en hel del samlat av det donerade 
växtmaterialet, i form av perenner och buskar. Sortimentet kommer att utökas 
under de närmsta åren.

Grönt kulturarv
Sedan 2013 är en rabatt iordninggjord för perenner från Grönt kulturarv®, 
dvs. perenner odlade i Sverige innan 1940, inventerade av POM- perenna-                                    
uppropet. Rabatten kompletteras allt eftersom nya sorter kommer ut i handeln.  
                     
Boka visning
Är du intresserad av en visning? Kontakta Destination Jönköping, tfn 0771- 
21 13 00 eller info@destinationjonkoping.se för bokning och prisuppgifter.

Sommarcafé
Välkommen till Brunstorps trädsgårdscafé!  
Se öppettider på www.brunstorpscafe.com

Ansvar och skötsel
Brunstorp gård drivs och underhålls av Jönköpings kom-
mun med personal från arbetsmarknadsavdelningen.

Röd Rudbeckia
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Brunstorps gård 
561 36 Huskvarna

Latitud: 57.821122 
Longitud: 14.271599

Välkommen!


