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Abstract

The purpose of  this thesis is to describe and analyse the reception and 
development of  the orangery in the county of  Uppland, Sweden, during the 
�8th century. A main obstacle for the gardeners and their governors must 
have been the local climate in Uppland, a county at the south border of  
Norrland, the very north part of  Sweden. The local climate during the �8th 
century in Uppland was rather cold with yearly temperature averages well 
under the “normal” during Baroque and Renaissance time.

Two questions are discussed in the thesis. First question is: could the 
orangery buildings serve the purpose to protect fruit-trees from the harsh 
climate in Uppland i.e. had the orangeries built during the �8th century 
in Uppland at Walloon furnaces the expected capability to allow Asian 
fruit-trees like Citrus to pass the winter?  The second question is: were the 
gardeners capable to force citrus blossoms to fruit?

The study is based on sources of  different kinds, such as gardening 
accounts from Walloon furnaces, contracts of  service, inventories, wage 
bills, estate inventories, gardening manuals, horticultural handbooks and 
travelogues. To be able to go more closely into the matter I have done 
simulations of  some orangery buildings thermal behaviour by using a 
building performance simulation software called IDA.

The answer to the first question is that the orangeries served their purpose, 
at all events during normal winters. But during extreme winters the citrus 
trees must have been damaged. And the problems with importing rare Asian 
fruit-trees via the Netherlands, Portugal and Italy were overwhelming. The 
ambitions to acclimatize the trees to the harsh climate north of  Stockholm, 
at the borderline to the north part of  Sweden, were admirable. The whole 
idea of  creating gardens of  central European style and to build and maintain 
orangeries at high costs in the severe climate of  county Uppland must have 
been a central European idea of  lifestyle, or more likely the pleasure of  the 
governers own satisfaction. 

The answer to the second question in the thesis is that I have not found 
any proof  for production, even in a very small scale, of  any citrus fruits in 
orangeries at Walloon furnaces in Uppland during the �8th century.

Key words: orangeries, �8th century Sweden, Walloon furnaces, garden 
history, horticulture. 
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Förord

Som många andra doktorander så ställer även jag frågan, varför skriva 
detta?
En anledning är mitt intresse för historiska hus som avspeglas i min 
licentiatavhandling Holmberg (�00�) Environment Control in Historical 
Buildings.

En annan anledning är mina uppdrag som rådgivande ingeniör för 
Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet, där jag haft förmånen 
att vara tillfrågad om byggnadsfysiska problems lösning. I dessa uppdrag 
har jag funnit att min teknokratiska uppfattning om bästa och mest 
kostnadseffektiva lösning på ett miljö- eller energiproblem inte alltid var 
den mest lämpliga ur kultur-miljösynpunkt.

En tredje anledning är faktiskt min hustrus odlargärning. I vårt hem i 
Stockholm blommar orkideerna, speciellt på sommaren då vi sällan är 
hemma. På vår bondgård i Norduppland blommar allt, bärbuskarna 
och grönsakerna och rotfrukterna på friland ger riklig och nyttig föda åt 
barnbarn, och i växthuset trivs gurkor, tomater och en vinranka. Jag frågar 
mig ibland, hur är allt detta möjligt? Att det handlar om gröna fingrar förstår 
jag, men vad driver de gröna fingrarna att ständigt förbättra sina odlingar? 
Att de bär ett kulturarv vidare är de knappast medvetna om, de gröna 
fingrarna. De arbetar för sin egen tillfredsställelse. Detta är essensen i min 
avhandling, personlig tillfredsställelse.

De industrialister från kontinenten som skapade och drev de uppländska 
järnbruken under �700-talet fann en personlig tillfredsställelse i att bygga 
eleganta corps-de logier med trädgårdar och orangerier.

Denna avhandling är resultatet av min handledares professor Jadwiga 
Krupinska oändliga tålamod med en doktorand som är mer ingeniör 
än forskare. Varsamt och klokt har hon fått mig att förstå vad ett 
forskningsarbete är. Att forskningsarbetet över huvud taget kom igång 
länder docenten Magnus Olausson vid Nationalmuseum heder, han 
introducerade mig till landskapsarkitekten Klaus Stitzke som vet det mesta 
om orangerier och orangeriväxter och som varit mig till hjälp i arbetet.

Av alla de hjälpsamma tjänstemän och bibliotekarier vid landets bibliotek 
som jag besvärat med mina frågor vill jag framför allt tacka chefbibliotekarien 
Lars Ljunggren vid Kungl. Lantbruks-akademins bibliotek därför att han, 
när jag i övermod dristade mig att sända honom, oombedd, ett tidigt 
utkast till disposition av min tänkta avhandling, rekommenderade mig att 
skriva om något som jag redan begriper! Därför finns det en tyngdpunkt 
i avhandlingen mot energianvändning för att skapa de eftertraktade 
odlarresultaten. 

I kapitel �� Muntliga källor tackar jag de personer som hjälpt mig fram 
i arbetet. Lars Gösta Hellberg, vice ordförande i Lövsta bygderåd, 
får ett särskilt tack för all hjälp i arkivarbetet och vid tolkningen av 
”gammelsvenska” texter.



�

Figur 1
Diagrammet visar månadsmedeltemperaturer för januari under 1700-talet. Det är 
konstruerat av författaren och baserat på Hans Bergström och Anders Mobergs uppsats 
”Daily air temperature and pressure series for Uppsala 1722-1998” som presenterades 
2002 i Climatic Change 53. Diagrammet visar låga medeltemperaturer under senare delen 
av 1700-talet vilket var ett problem för dåtidens orangörer.
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� INLEDNING

�.� Avhandlingens fråga

Under barocken utvecklades i Europa ett överflöd för de besuttna 
medborgarna inom adeln och den övre medelklassen. Även prästerskapet 
fick eller tog sin beskärda del av det goda livet i form av lekamligt överflöd. 
Enligt barockens ideal skulle middagsborden digna under ett stort antal 
rätter. Ett flertal av dessa rätter var baserade på importerade lyxvaror 
som mandel och nötter, på citron, apelsin och ananas och inte minst på 
viner från södra Europa. Johan Winberg (�76�) ger i sin kokbok� flera 
exempel på hur middagsbordet bör dukas och vilka rätter som passar i 
olika samband. Rätter baserade på citrusfrukter var vanligt förekommande. 
Hur var detta möjligt? 

Vi vet att den svenska adeln under frihetstiden var idémässigt orienterad 
mot  Europa, främst mot Frankrike och Italien. Många ynglingar reste 
på sin ”Grand Tour” söderut för att bilda sig och för att uppleva andra 
kulturer än den på den tiden ganska ”grova” svenska. Vetenskapsmän och 
arkitekter arbetade under några år av sin karriär utomlands. Nederländerna, 
Frankrike och Italien var populära resmål. I de länderna var de stora och 
ansedda universiteten belägna och i de länderna skedde en industriell 
utveckling på �700-talet som så småningom även kom Sverige till del.

Idéerna i det svenska samhället kom söderifrån. Den svenske kungen� 
reste själv söderut för att lära, påverkas och beundra. Ledaren för Sveriges 
svåraste konkurrent om makten runt Östersjön, den ryske tzaren,� gjorde 
likaså resor söderut i samma syfte. Under �700-talet drev de svenska 
regeringarna merkantilismen till sin spets säger Heckscher (�9�9)�. 
Handeln med kontinenten växte.

Söderifrån kom de frukter som var så eftertraktade på barockens 
middagsbord.
Intresset för att själv odla citrusfrukter var en modetrend under �700-talet. 
Förutsättningen för att odla citrusfrukter norr om Alperna var och är än 
i dag att de frostkänsliga träden måste få övervintra i vila i  någorlunda 
varma hus. Sådana hus kallas orangerier, och denna avhandling försöker 
svara på frågan hur man lyckades att på �700-talet i dåtidens kyliga Sverige 
bygga och driva orangerier som lät citrusfrukter övervintra för att på våren 
blomma och på hösten förhoppningsvis bära frukt.

Frågan är särskilt intressant med tanke på att �700-talet var ett kallt 
århundrade, årsmedeltemperaturerna varierade starkt. I figur 1 redovisar 
jag januari månads medeltemperatur för idag åtkomliga mätserier från 
�7�� till �799.

           Min avhandling är inte historisk eller arkitekturhistorisk. Den är teknisk. 
           Jag försöker att beskriva och analysera orangeriets reception och utveckling 
           i Norduppland under �700-talet, hur de uppländska orangerierna fungerade, 
           hur de är byggda, hur de sköttes, hur de varmhölls, hur växterna vattnadesvarmhölls, hur växterna vattnades
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           och skuggades från vårsolen och om orangerierna verkligen kunde övervintraoch skuggades från vårsolen och om orangerierna verkligen kunde övervintra
            citrusträd. 

Eftersom modet med orangerier kom från kontinenten är det nödvändigt 
att diskutera hur idén med orangerier fördes från kontinenten till Sverige. 
Svenskars iakttagelser under resor utomlands spelar roll för orangeriets 
reception och spridning i Sverige. Stor betydelse hade Olof  Rudbeck som 
redan �6�� reste till Leiden och hemförde kunskaper om orangerier och 
växthus. 

De svenska järnbruken i bl.a. Uppland utvecklades av invandrade valloner 
under 1600- och 1700-talen så vi kan förmoda att även inflytandet på 
introduktion och utveckling av uppländska orangerier kom från Holland/
Belgien (Nederländerna).

Avhandlingen gäller alltså orangerier, inte växthus som är en senare form av 
byggnad för odling under glas. Utmärkande för ett orangeri är att det har ett 
tungt och tätt tak och mycket kraftiga och tunga  väggar för ackumulering 
av värme och fönster för ljusinsläpp i en vanligen södervänd fasad. 

Orangeribyggnadens funktion var att skydda frostkänsliga träd och växter 
från vinterklimatet. De var alltså övervintringshus. På kontinenten,  söder 
om Alperna, var vinterklimatet inte värre än att orangerierna kunde vara 
ouppvärmda. Solvärmen räckte normalt till för att övervintringen skulle 
bli framgångsrik, trots de besvärande temperaturförhållanden som rådde 
på �700-talet. Norrut, och speciellt i Sverige, erfordrades uppvärmningsa
nordningar.  

Avhandlingen beskriver några orangerier vid vallonbruk i Uppland. Frågan 
är alltså vilka väsentliga kriterier som skapade fungerande orangerier, och 
fungerade de i verkligheten som avsetts? Lyckades trädgårdsmästarna få 
fram citrusfrukter eller fick bruksägarna och trädgårdsmästarna nöja sig 
med städse gröna och tidvis blommande träd?
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�.� Avhandlingens disposition

I kapitlen �.� till �.� redovisar jag avhandlingens fråga, dess disposition, 
avgränsningar, metod och källmaterial samt en begreppsdiskussion.

I kapitel � ger jag en historisk överblick över citrusträdens historia i 
Europa varvid jag tar avstamp i Ferraris (�6�6)� Hesperides sive De Malorum 
Aureorum Cultura et usu och Commelyns (�676)6 Nederlandtze Hesperides och 
Volkamers (�708)7 Nürnbergische Hesperides. Langfords (�68�)8 Plain and full 
Instructions to raise all Sorts of  Fruit-Trees that prosper in England måste också 
räknas till den grundläggande litteraturen ty Langford redovisar �68� hur 
fruktträd bör planteras, beskäras, gödslas och vårdas men han talar ej om 
orangerier utan om fruktodling på friland. Han redovisar dock nyttan av 
skyddande murar och häckar i fruktträdgårdar. Tekniken att odla i skydd 
av en norrvänd och mot söder värmeackumulerande mur är beskriven i 
litteraturen och är grundstommen i fungerande orangerier. 

I kapitel � diskuterar jag citrusträdens behov av frostfri övervintring och i 
de följande fem avsnitten, �.� till �.7 redovisar jag generella principer för 
ljusinsläpp, skuggning, varmhållning, ventilation, vattning, omplantering 
och transport och gödsling av citrusväxter i ett orangeri, en permanent 
orangeribyggnad.

Kapitel � om orangeriets historia och funktion inleds med en beskrivning 
av de allra tidigaste orangeribyggnaderna i Europa, de ”tillfälliga skydd” 
i form av monterbara byggnader som restes runt och över citrusträd 
planterade i jord på mark, så att träden kunde övervintra frostfritt. I avsnittet 
därefter, behandlar jag några kända permanenta orangeriebyggnader som 
haft betydelse för orangeriets spridning och utveckling norr om Alperna.

Några kända svenskar hade stor påverkan på  orangeriets reception i 
Sverige, nämligen Rudbeck d.ä., Linné och Cronstedt. Därför följer nu i 
avhandlingen kapitel � om introduktion av botaniska trädgårdar i Sverige 
och om Linnés trädgård och orangeri i Uppsala.

Kapitel 6 behandlar vallonbrukens tillkomst i Uppland. Utan vallonbruken 
så hade vi troligen ej sett några orangerier i Uppland, i alla fall inte utanför 
universitetsstaden Uppsala. I kapitlet redovisar jag kortfattat den utveckling 
under �700-talet som kom att ligga till grund för del av  den industriella 
utvecklingen i Sverige. Handelsmän, brukspatroner och industrialister 
skapade de uppländska järnbruken. De byggde sig ståtliga herrgårdar vid 
bruken. De hade behov av att självbespegla sig och tävla socialt, och därför 
engagerade de kompetenta arkitekter, hantverkare och konstnärer som 
skapade herrgårdarna och orangerierna vid vallonbruken i Uppland, till 
bruksägarnas personliga tillfredsställelse. En vallonättling, Bernt Douhan 
(�98�), har i sin doktorsavhandling9 givit en tydlig bild av vallonernas 
verksamhet i Sverige. I kapitlet redovisar jag  klimatet i Uppland på �700-
talet. 
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Figur 2
Till vänster visas titalsidan i Johannes Commelyns ”Nederlantze Hesperides”. I boken finns 
ett flertal illustrativa planscher, boken trycktes 1676 i Amsterdam. Fotostatkopia från 
Kungl. Biblioteket. Till höger visas titelsidan i Johann Christoph Volkamers ”Nürnberische 
Hesperides oder die gründliche Beschreibung der edlen Citronat/Citronen und Pomerantzen-
Früchte”. Boken trycktes i Nürnberg 1708. Fotostatkopia av en faksimilutgåva.
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Det var speciellt mot slutet ett kallt århundrade. Jag diskuterar också vilka 
klimatkrav som citrusträd har. Slutligen diskuterar jag utvecklingen av 
värmekällor i Sverige, det gäller Cronstedts och Wredes utveckling av den 
svenska kakelugnen.

Den större delen av min avhandling, kapitel 7, behandlar orangerier vid 
vallonbruk i Uppland på �700-talet. I avsnitten 7.� till 7.� studerar jag 
orangerierna vid Lövsta bruk, Österby bruk, Gimo bruk, Forsmark bruk 
och Harg bruk med fokus på byggnadernas utformning och funktion. I 
samma kapitel beskriver jag problemen med varmhållning under större 
delen av året. 

Vi bör betänka att citrusfruktträden endast kunde vara placerade utomhus 
under en period från midsommar till slutet av augusti p.g.a. frostfaran. Jag 
diskuterar också översiktligt villkoren  för trädgårdsodlingarna vid bruken 
i Norduppland på �700-talet. Återanvändningen av orangerier behandlas 
i samma kapitel.  

I kapitel 8 för jag en diskussion om de uppländska orangeriernas funktion 
och  försöker besvara avhandlingens frågor.

En sammanfattning på engelska återfinnes i kapitel 9.

Därefter följer  notförteckningen, �0, och referenserna, ��, samt muntliga 
källor �� och övrig litteratur som studerats under arbetet ��.

Till avhandlingen är fogat �0 st Appendix förtecknade i innehålls-
förteckningen. 
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�.� Avgränsningar

I avhandlingen studerar jag några orangerier vid uppländska vallonbruk. 
Vallonbruken i Uppland väcker allt mer kulturhistoriskt intresse. Så sent 
som år �007 har Vägverket i Uppland satt upp de europeiska bruna 
vägskyltarna som aviserar kulturhistoriskt betydelsefulla anläggningar 
utmed vägarna.

Jag har valt att avgränsa avhandlingen till �700-talet därför att då byggdes 
och utvecklades orangerierna vid vallonbruken som då hade sin storhetstid 
med framställning och export av smidbart järn av hög kvalitet. Bruken 
var levande samhällen, till del självförsörjande, och trädgårdarna spelade 
härvid stor roll. Grönsaker och rotfrukter odlades för bruksarbetarna 
och deras familjer, och exotiska frukter och blommor odlades för 
”herrskapets”, lust och tillfredsställelse med hjälp av orangerier. 

Avgränsningen i tid beror även på att det under �700-talet infördes 
någorlunda detaljerade kontoplaner i bokföringen vid vallonbruken 
vilket möjliggör studier av exempelvis brukens trädgårdskonton och 
därmed orangeriernas utveckling. Familjen de Geer�0 var föregångare vid 
utvecklingen av kontoplaner.

Den geografiska avgränsningen till Uppland som  ligger på ca 60° N och 
i klimatzon E enligt Krüssmann (�960)�� förstärker min fråga, fungerade 
orangerierna? Under �700-talet varierade årsmedeltemperaturen�� kraftigt. 
Under dessa varierande klimatförhållanden, som enligt Appendix � var 
vidare än de variationer som oroar forskare och politiker på �000-talet, var 
betingelserna ogynnsamma för de bruksägare och deras trädgårdsmästare, 
eller snarare orangörer��, orangeri-trädgårdsmästare, som försökte 
producera citrusfrukter och pomeranser och ananas till de ”svenska” 
bruksägarnas middagsbord. I den mån de verkligen lyckades få fram 
frukter. Det är en av frågorna som avhandlingen skall belysa.

En bidragande orsak till den geografiska begränsningen till Uppland är 
att  jag arbetade från en lantgård på Söderön som ligger mellan de gamla 
svenska städerna Östhammar och Öregrund.  Några av de arkiv som är 
mest intressanta finns på få timmars resa med bil för mig. 

Avgränsningen påverkades också av tillgängligheten av de arkiv som är 
av intresse. En väsentlig del av arkiven från Gimo och Österby bruk låg 
när jag påbörjade min avhandling i 980 flyttkartonger på övervåningen i 
förvaltarbostaden på Lövsta bruk i väntan på hantering av en professionell 
arkivarie och bygderådet. Lövstaarkivet � var redan tillgängligt. 
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�.� Metod och källmaterial

Denna avhandling bygger till del på bruksarkiven från de bruk som 
avhandlas. Begreppet bruk användes inte bara i Uppland. Det användes 
redan på �600-talet för att beteckna många olika former av industriföretag 
i hela Sverige. I bruksarkiven är sambandet mellan arkivbildare och 
arkivbestånd invecklat. Ett bruksarkiv kan bestå av handlingar från flera 
arkivbildare. Genom ägarskiften och företagssammanläggningar kan 
arkivbildares handlingar ha fördelats på en rad olika bestånd.

För att bevaka kronans intressen i bruksnäringarna indelades bergslagsorterna på 
�6�0-talet i Bergmästardistrikt under det centrala ämbetsverket Bergskollegium. 
Dessa myndigheters arkiv kompletterar bruksarkiven.

Bruksägarnas intresseorganisation var Jernkontoret som tillkom �7�7. 
Landsarkivet i Uppsala förvarar flera bergmästararkiv och Riksarkivet förvarar 
Bergskollegium och Jernkontorets arkiv.

Bruksarkiven består huvudsakligen av räkenskapshandlingar, ofta från 
1600-talet och framåt. De flesta arkiven har upphört runt sekelskiftet 
�900. Bokföringen vid de bruk som jag studerat fördes av förvaltaren 
eller bokhållaren. De redovisar endast kostnader av olika slag, allt från 
produktionskostnader vid masugnar och hammare till kostnader för 
trädgårdar och orangerier.

Inkomsterna vid försäljning av järn liksom brukens balansräkning syns ej 
i bruksarkiven. Dessa poster redovisades i Brukspatronböcker eller om 
bruket ägdes av flera familjer och bruket leddes av en disponent, i dennes 
Disponentböcker. 

Stommen i brukens bokföring under �700-talet var huvudböcker som 
Capitalbok och avräkningsböcker som exempelvis Bondebok. Vidare finns 
i arkiven kassaböcker och längder av olika slag. I capitalboken som även 
benämns Bruksbok kan vi i dag studera kostnaderna för olika aktiviteter 
vid bruken. De detaljerade kontoplaner som infördes av Charles de Geer 
vid Lövsta bruk var föregångare. Bland längderna finns bl.a. förteckningar 
över de änkor och pensionärer vid bruket som uppbar gratitude, d.v.s. 
pension. Den sociala tryggheten vid de uppländska bruken var betydande.

Upplandsmuseets arkiv liksom Landsarkivet i Uppsala och Nordiska 
museets herrgårdsarkiv har givit värdefull information. Gårdsarkiven har 
jag betraktat som kvarlevor. I gårdsarkiven finns också material av mer 
privat natur som brev och dagboksanteckningar samt annotationsböcker.

Ett problem har varit  att de omfattande gårdsarkiven från flera uppländska 
bruk varit ”på resa” från Korsnäs AB arkiv. De har transporterats från 
Gimo 1989 i de omtalade 980 flyttkartongerna. När jag påbörjade min 
avhandling låg fortfarande stora delar av materialet i flyttkartonger på 
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övervåningen i förvaltarbostaden i väntan på uppordning av Lövsta 
Bygderåd��. Genom vice ordföranden Lars-Gösta Hellberg i bygderådet 
har jag dock under min forskning fått möjlighet ta del av arkivmaterialet 
så gott det nu varit möjligt. Jag har studerat bruksarkiven från Lövsta 
bruk, Österby bruk och Gimo bruk. Arkiven från Forsmark bruk finns på 
Landsarkivet i Uppsala och arkiven från Harg bruk finns i Harg och är inte 
tillgängliga för forskningen.

Magnus Olausson (�00�)�� diskuterar i sin avhandling Den Engelska parken 
i Sverige under gustaviansk tid  hur vi kan se på källmaterial, alltså kvarlevor 
respektive berättande källor. Eftersom Olaussons avhandling huvudsakligen 
berör senare delen av �700-talet men av historiska skäl är tillbakablickande 
finner jag anledning ansluta mig till hans resonemang. Till berättande källor 
för jag därför brev och dagboksanteckningar liksom den äldre litteratur som 
refereras i avhandlingen.

Ett typiskt  bruksarkiv som det som gäller Lövsta bruk består av tre delar. 
Del 1 finns på Riksarkivet, del 2 och 3 finns i Lövsta bruk. Hela arkivet är 
inventerat av Bernt Douhan (�990) �6. 

Del � av Lövstaarkivet överfördes till Riksarkivet av Eric Wilhelm Dahlgren�7 
1919 i samband med att han skrev sin stora biografi över Louise De Geer. En 
del av detta material är berättande källor.

Del � och � är  står i dag på hyllor i f.d. disponentbostadens övervåning. 
Arkivet benäms nu Leufsta Bruksarkiv och sköts av Lövsta bygderåd. Hela 
1700-talet finns där tillgängligt vad avser: 

- Huvudbok som även kallas Capitalbok
- Bruksbok
- Bondebok

Dessa böcker fördes årsvis och vanligen med brutet räkenskapsår per oktober 
månad. De nämnda böckerna som är tydliga kvarlevor redovisar år för år alla 
ekonomiska händelser vid bruket. Det handlar ofta om utfört arbete som 
ersätts med belopp enligt Bruksboken och som till del kvittas av medarbetarens 
uttag i bruksboden. Varje anställd hade alltså en egen årsräkning i bruksboden 
där en sammanfattning av individens ekonomiska relationer med bruket står 
att finna. Huvudbok/Capitalbok redovisar huvudsakligen järnhanteringen 
och verksam-heterna runt denna. Det är svårt att finna uppgifter om sådana 
”mjuka” verksamheter som orangeri och växthus. I fallet Lövsta bruk finns 
dock vissa uppgifter om dessa under conto ”Lövsta bruk Trägårdsconto” från 
bl.a. �700 till �799.

Jag har sammanställt Lövsta bruk Trägårdsconto (skrevs ej Trädgårdskonto) 
för hela 1700-talet. Där finns uppgifter om trädgårdsmästarnas löner och 
om kostnaderna för trädgårdsarbetarna, dagsverkarna. Där redovisas även 
kostnaderna för kastved till orangerier, krut för att skrämma fåglar i 
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trädgårdarna, talg till lampor i orangerier, fönsterglas till orangerier och 
odlingsbänkar, vattsåar, tunnor och boxar för orangeriträd m.m. För Österby 
bruk har jag studerat Trägårdscontot för åren �7�0 till �799 och för Gimo 
bruk åren �780 till �799.

I mitt arbete med arkivmaterialet har jag uppmärksammat och tagit hänsyn 
till att såväl tideräkningen som myntfoten kraftigt förändrades i Sverige på 
�700-talet.

Utöver arkivstudierna har jag genomfört litteraturstudier som framgår av 
kapitel �� Referenser och �� Övrig litteratur. 

De bibliotek och arkiv som jag genom personligt besök nyttjat är:

- Lövsta bygderåds arkiv (som numera benämns Leufsta Bruksarkiv)
- Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek 
- Kungl. Biblioteket 
- Nordiska museets bibliotek 
- Riksarkivet
- Stockholms universitets bibliotek
- KTH bibliotek
- Bergianska stiftelsens bibliotek
- Uppsala universitetsbibliotek
- Upplandsmuseets arkiv
- Landsarkivet i Uppsala
- Skoklosters bibliotek
- Tessinsamlingen i Paris
- British library
- Arkitekturmuseet
- Nationalmuseum
- Nordiska museets herrgårdsarkiv

Därutöver har jag via nätet haft tillgång till ett flertal andra bibliotek. En 
sökning på Linné kan leda till University of  Wisconsin, Madison Libraries, 
och när jag ber att få läsa texten i exempelvis Linné (�7�9) Amoenitates 
Academicae så kopplas jag till Göttinger Digitalisierings Zentrum som har 
hela verket scannat och tillgängligt. Jag är medveten om att jag under arbetet 
med avhandlingen alltför sent insåg möjligheterna att hämta information från 
nätet. 

Under arbetet med avhandlingen har jag besökt några kända orangerier i 
Europa, bl.a.:

- Sans-Souci i Potsdam utanför Berlin
- Versailles utanför Paris
- Schloss Schönbrunn utanför Wien
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och därvid haft möjligheterna att med dagens trädgårdsmästare ingående 
diskutera hur orangerier och orangeriväxter sköts i dag och enligt lokala 
traditioner.

Vid ett antal vetenskapliga konferenser i Europa under den tid jag arbetat 
på avhandlingen har jag presenterat papers som behandlar historiska hus 
men ej explicit orangerier: 

- IIC Conference i München �006 ”The Skokloster Case”�8

- Indoor Air Conference i Braunsweig �006 “Gripsholms Castle”�9

- COST C�7 Conference i Ljublijana �006 “Risk Management”�0

- COST C�7 Conference i Rom �006 “STSM Maihaugen, Norway”��

- World Library Conference i Oslo �00� “Hypoxic Air”��

-  Indoor Air Quality Conference in Padova �00� “Monitoring Air   
Infiltration”��

dock har jag vid dessa konferenser haft rika möjligheter att diskutera mitt 
intresse för orangerier med ledande  europeiska forskare som har intresse 
för historiska hus. 

För att värdera den historiska information som jag inhämtat, framför allt 
om vedåtgång för varmhållning av orangerier under det kalla �700-talet, 
har jag för några orangerier i Norduppland genomfört jämförande studier 
genom beräkningar i ett av dagens relativt avancerade byggnadsfysiska 
simulerings-program (IDA) för att bedöma en byggnads energiåtgång och 
effektbehov för varmhållning. Orangeriernas byggnadstekniska data är ju 
tillgängliga i dag, jag har genomfört uppmätningar av byggnaderna för att få 
en del av de nödvändiga indata som IDA kräver. Genomförda simuleringar 
ger bl.a. energiåtgången i olika orangerier vid olika klimatsituationer. 
Simuleringsresultaten verifierar historiska uppgifter om exempelvis åtgång 
av kastved för varmhållning av orangerier i Bruksböcker.

Slutligen vill jag nämna att bildläsning i äldre litteratur, speciellt i litteratur 
på språk som jag ej behärskar, har varit en god informationskälla i mitt 
arbete.
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�.� Begreppsdiskussion

I äldre litteratur är orangeri ett begrepp som kan omfatta:

- hela hanteringen av städsegröna prydnadsväxter i trädgårdar
- en trädgård för städsegröna träd och buskar, markplanterade alternativt
   planterade i träboxar eller keramikkrukor
- en byggnad för förvaring av städsegröna träd och buskar under vintern

Även uppställningsplatsen utomhus kunde kallas orangeri eller 
orangeriparterr. Senare (�800-talet) användes benämningen 
orangeri även för byggnader som både fungerade som drivhus och 
övervintringsbyggnader. Ibland kan orangerier kallas för Kallhus eller 
Frigidarium. 

Ursprungligen handlade det om pomerans-, citrus- och lagerträd som var 
planterade i stora krukor eller boxar av trä och som på hösten flyttades 
in i ett hus för att skyddas mot kyla. Norr om Alperna fordrar orangerier 
någon form av uppvärmning.

I denna avhandling avses med ett orangeri en byggnad som är byggd för 
vinterförvaring av städsegröna prydnadsträd och prydnadsbuskar som är 
frostkänsliga. Ett orangeri är en byggnad i sten och tegel med ett tätt tak 
och en södervänd fasad med stora ljusöppningar, som oftast är inglasade 
och har luckor eller gardiner för kontroll av in- och utstrålning av energi.

Min användning av orangeribegreppet överensstämmer således med 
Andersson (�00�) som i slutrapporten från en inventering av historiska 
växthus�� har definierat det enligt följande: Ett orangeri är en byggnad med 
fönster eller en glasfasad mot söder och med tätt tak, avsedd för övervintring av 
frostkänsliga växter. 

Begreppet växthus däremot används ibland som ett samlingsbegrepp för 
olika typer av byggnader för odling i en högre temperatur än utomhus. Det 
finns flera typer av växthus från de enklaste kast till växthus för speciella 
ändamål.�� Det är fråga om en byggnad som har starkt lutande glastak för att 
bl.a. klara snölaster, vilket inte är fallet med ett orangeri som vanligen har ett 
plant tak eller ett tak med ringa lutning. Ett växthus byggs ofta i anslutning 
till en annan byggnad och med takform som ansluter till denna. Det kan 
placeras i söderläge eller mot sydost. Ett växthus används ofta för drivning 
av växter som är till salu, vilket inte är fallet med ett orangeri. I Neumans 
(1875) nomenklaturlista finns begreppen Kallhus, Frigidarium som användas 
som övervintringshus men går att använda även till avhärdning av drivna 
växter samt till förvaring av blommande kallhusväxter. Temperaturen hålls 
mellan +� och +�0 ºC vintertid. Benämningen är missvisande därför att 
ett kallhus, ett orangeri, måste vara något uppvärmt i norra Europa. Samt 
Varmhus, Caldarium i vilket  temperaturen hölls över +��ºC vintertid.
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Det förekommer flera andra begrepp i samband med beskrivningar av 
skydd för frostkänsliga växter. Andersson (�00�) har i sin inventering en 
rad anordningar för  höjning av temperaturen för odlingar som:

Drivbänk - en kallbänk är en drivbänk utan extra uppvärmning, medan 
en varmbänk har någon typ av uppvärmning, exempelvis hästgödsel eller 
garvarebark

Drivhus - byggnad (enligt Andersson ensidig) för drivning av växter 
antingen för utplantering eller för tidig drivning av exempelvis persikor och 
vindruvor .

Kast - ett litet enkelt växthus, ett mellanting mellan en drivbänk och ett 
drivhus, består av en träram eller låg stensockel med ett glasfönster 
över. Denna konstruktion nyttjades av svenska trädgårdsmästare i stor 
utsträckning under �700- och �800 talen.�6 

Tempererat hus, i ett Tepidarium hölls temperaturen mellan +�0 och +��ºC 
under vintern.

På liknande sätt som nomenklaturen rörande platser för citrusodling 
eller byggnader för citrusodling är mångfacetterad så är nomenklaturen 
rörande de odlade växterna komplicerad. Detta beror enligt min mening 
på att citrusodling handlar om en kulturell aktivitet som utvecklats under 
tusentals år och därvid spridits över hela vår jord, det är inte förvånande 
att begreppen ibland blir mångtydiga.

Citroner och cedrater har förväxlats i litteraturen. De har haft samma 
latinska namn och ser ganska lika ut. Det äldsta namnet på cedraten är 
Malus medica, det mediska äpplet, och det ersattes så småningom av citrus. 
Dessvärre benämndes även apelsin för citrus. Först på medeltiden började 
latinet skilja på citrus och citrus och började kalla citronen för limon. I äldre 
litteratur förekommer en språkförbistring som kan vara besvärande. 

Fåhré (�96�) försöker att reda ut begreppen och nämner att apelsinen, 
som Linné benämnde Citrus aurantium variation sinensis, heter Apfelsine 
i Nordtyskland och Orange i Sydtyskland, Orange i Frankrike, Naranja i 
Spanien, Laranja i Portugal, Arancia i Italien och Sinaas i Holland. Det är 
denna frukt som numera betecknas Citrus sinensis. Citronen heter Zedrat-
Zitrone i Tyskland, Cédrat i Frankrike och Cidro i Spanien,  Citrus medica enligt 
Linné. Det är Cedrat-citronen som används vid judiska tabernakelfester. 
Vår svenska ”Citron” borde benämnas Lemon, Citrus limonia enligt Linné. 
Den kallas Zitrone i Tyskland, Citron i Frankrike, Limone i Italien och Limon 
i Spanien. 
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�  CITRUSTRÄD

�.� Citrusens historia

I detta avsnitt skisserar jag citrusträdets utbredning under mer än �000 år 
och under olika kulturer från bortre Asien till Europa för att så småningom 
nå ända till Norduppland. Vandringens vedermödor kan tala om hur högt 
citrusträd värderades på �700-talet. Jag anser att citrusträdens introduktion 
i Europa var avgörande för orangeriets utveckling. Det var citrusträdens 
krav på miljö för övervintring och överlevnad som styrde utvecklingen av 
orangerier i Europa och även i Norduppland.

Landskapsarkitekten Klaus Stritzke�7 (�99�)  återberättar den gamla 
myten att Hercules (Herakles) som ett av sina storverk under tiden han 
vistades hos kung Eurystheus hämtade tre av de gyllne äpplen som växte 
i Hesperidernas underbara trädgård. Huruvida det var frågan om apelsiner 
var enligt Stritzke ett stridsämne för såväl botaniker som munkar långt in på 
�700-talet. Citrusväxter kallades vid denna tiden för hesperider. 

Hesperiderna var enligt grekisk myt tre nymfer, Aigle, Erytheia och 
Hesperarethousa, döttrar till Nyx och Erebos. Hesperiderna bodde i gudarnas 
trädgård, bortom Atlasbergen. Tillsammans med draken Ladon vaktade de 
Heras gyllene äpplen. Herkules vred nacken av draken och tog frukter, allt 
enligt sägnen och mytologin.�8

Citroner tillhör växtsläktet Citrus och familjen vinruteväxter. Alla arter 
innehåller citronsyra�9. Den vanliga citronen Citrus medica har flera 
variationer. En nära släkting till citronen är lime, en liten frukt med fyllig 
smak och tunt skal. 

Apelsinen synes i dag vara den mest populära av alla citrusfrukter. Namnet 
Citrus sinensis anger att ursprungslandet är Kina. Frukten benämns Orange 
på flera språk, bl.a. på franska. Orange är som bekant  en färg, gulröd, 
och apelsinen, orange, kommer från äldre franska, pomme d´orange, ett 
översättningslån av italienska melarancia av arabiskans naranj.

Min morgonfavorit grapefrukt, Citrus paradisi, är en en tidig korsning av 
citron och apelsin.

Gallesio (�8��) har upprättat ett stamträd för Citrus Medica, Citronen, och 
Citrus Aurantium, Apelsinen, se figur 3.

Min avhandling handlar om orangeriernas introduktion i norra Uppland, 
vallonbrukens område, där orangerierna förväntades fungera för att skydda och 
driva exotiska städsegröna dyrbara importerade träd som citron och apelsin. 
Därför studerar jag  citrusträdens vandring från det varma och fuktiga klimatet i  
Kina och Indien till det kalla uppländska klimatet, och förutsättningarna för 
att där blomma och sedan bära frukt. 
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Figur 3
Figuren visar stamträdet för Citrus. Figuren är svårläst men i original är det en figur 
i folioformat som bilag i Georges Gallesios ”Traité du Citrus” som trycktes i Paris 
1811. Högra grenen är Citron, Citrus Medica och vänstra grenen är Apelsin, Citrus 
Aurantium. Gallesio var en betydande Pomolog som även skrev omfattande dagböcker med 
naturiakttagelser och observationer à la Linné. Fotostatkopia från trädgårdsdirektörens vid 
Versailles, Joêl Cottain, exemplar.
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Citronens ursprungsland är enligt Ridgway (�986) norra Indien.�0 Citronens 
och apelsinens väg till Europa diskuteras ingående av  Tolkowsky (�9�8). 
Tolkowsky anger den kinesiska sidan av bergsmassivet Himalaya som både 
citronernas och apelsinernas ursprungsland.�� 

I kinesisk litteratur finns en ”historiebok” kallad Shu-king�� som egentligen 
är ett antal gamla skrifter som sägs vara sammanställda av Konfucius 
omkring �00 f.Kr. I en av skrifterna nämns frukten apelsin som än i dag 
vanligen benämns kü. Konfucius elev Tsu-sia sammanställde något senare 
Rh-ya, ”litterära klarlägganden”, som bl.a. innehåller skrifter från ��00-talet 
f.Kr. och även där nämns kü, apelsin, som en kinesisk frukt. Apelsin har 
alltså odlats i gränslandet mellan Kina och Indien redan mer än �000 år före 
vår tideräkning.

Den grekiske botanisten Theophrastes, citerad av Tolkowsky (�9�8), 
skriver ganska detaljerat om citrus i sin fjärde bok,�� i kapitlet ”Of  the trees 
and herbs special to Asia” följande:

 ”And in general the lands of the East and South appears to”And in general the lands of  the East and South appears to 
have peculiar plants, as they have peculiar animals; for instance, 
Media and Persia have, among many others, that which is called 
the Median or Persian Apple…..The seed is taken from the fruit 
and sown in spring in carefully tilled beds, and is then watered 
every fourth or fifth day. And when it is growing vigorously, it is 
transplanted, also in spring, to a soft well-watered place, where the 
soil is not too fine; for such places it loves. And it bears its apples at 
all seasons, for when some have been gathered, the flower of  others 
is on the tree and it is ripening others. Of  the flowers, as we have 
said, those which have, as it were, a distaff  projecting in the middle 
are fertile, while those that have it not are infertile. It is also sown, 
like date-palms, in pots with a hole in them. This tree, as has been 
said, grows in Persia and Media.” 

Tolkowsky tolkar i sin bok Hesperides Theophrastes uttalanden så att 
citronen omkring �00 f.Kr. ännu inte växte i Mesopotanien.�� Dock påpekar 
Tolkowsky att importerade citroner fanns på marknaden i Aten vid tiden 
straxt f.Kr.��

Tolkowsky spekulerar i flera exportvägar för citrus till de grekiska och  
romerska rikena:

- över bergen och passen i Himalaya-massivet från områdena kring Yangtze-
floden på kinesiska till Assam-dalen på den indiska sidan.

- genom Tibet och de västra dalarna i Himalaya-massivet.
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Figur 4
Omslagsbilden till Samuel Tolkowskys ”Hesperides A History of  the Culture and Use of  
Citrus Fruits” som publicerades 1938 i London. Boken ger mängder av saklig information 
om citrusens historia. Tolkowsky 1886-1965 var agronom och citrusodlare i Palestina. 
Titeln är, säger Tolkowsky, en reverens för Ferrari vars verk måste ha skrivits med stor 
kärlek till citrusväxter. Figuren är beskuren och visar nedre vänstra hörnet av en mosaik 
från Pompeji, nu i Museo Nazionale i Neapel. Apelsinen har en utväxt, väl känd av 
apelsinodlare säger Tolkowsky. Apelsinen var uppenbarligen känd i Italien före Vesuvius 
utbrott 76 e.Kr. Innevånarna i Pompeji kände till att apelsinen kommer från Indien, på 
mosaiken visas nämligen tre papegojor och en leopard, djur som importerades från Indien. 
Dessutom är det så att papegojor gärna äter apelsin. Fotostatkopia ur Nordiska museets 
exemplar av boken.
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- genom den långa rutten från västra Kina, genom Turkestan, genom 
högländerna i Pamir och Afganistan och fram till Indus källor.

- sjövägen från södra Kina genom Malacka-sundet, Ceylon och till arabiska 
halvön alternativt från områden i nuvarande Bangladesh.

Tolkowsky analyserar de alternativa handelsvägarna och argumenterar för 
att sjövägen är den mest troliga. Han påpekar att speciellt den östra kusten 
av Hindustan var ett känt handelsområde vid vår tideräknings början. 
Områden runt nuvarande Calcutta kan ha varit en utskeppningshamn. 
Konsten att segla över Bengaliska viken och Arabiska havet var känd.�6 

Egypten erövrades av romarna �� f.Kr. och därefter ökade handeln mellan 
Indien och Medelhavet. Den romerske ståthållaren Aelius Gallus i Egypten 
intog �� f.Kr. hamnstaden Leuke Kome, nuvarande Wedjh vid Röda havets 
östra strand, och fortsatte erövringståget genom nomadernas ökenlandskap 
ända till Marib, nuvarande Sana. Romarna behärskade senare även Adana, 
nuvarande Aden, och därmed låg sjövägen till Indien öppen. 

Landström (�96�) nämner en seglingsbeskrivning�7 från 90-talet e.Kr., för 
Röda havet-Indiska oceanen som finns som avskrift i Codex Heidelbergensis 
398. Seglingsbeskrivningen behandlar hamnar bortom de i landet 
Taprobane, Ceylon, nuvarande Sri Lanka. Att segla i vintermonsunen 
med havsströmmen från Calcutta-området till norra delen av Röda havet 
för att nå Kairo och Alexandria var en färd på ca 800 landmil, ungefär 
�000 nautiska mil. Med en medelfart i vattnet på � knop och med � knop 
medström tar färden ca �0 dygn. Om den påbörjas i november då monsunen 
är stadig, och citrusfrukterna är mogna, så finns det goda förutsättningar 
för att landa färska citrusfrukter i östra delen av romarriket. Den normala 
seglationstiden�8 från Alexandria till Neapel var �8 dygn och till Almeria i 
Spanien �6 dygn på ��00-talet.

Handelsvägarna genom det persiska riket på �00-talet var kända och 
redovisas på kartbilder i bl.a. Libers Historiska Atlas (�00�).�9 

Det förefaller troligt att det redan under det första århundradet av vår 
tideräkning fanns citrusfrukter att tillgå i Alexandria, Aten och Rom. Det 
är sannolikt  att citrusträden efterfrågades, och att förmögna köpmän redan 
då försökte transportera hela träd från Kina/Indien för att etablera dem 
i medelhavsområdet. Redan vid den tiden fanns det troligen behov av 
övervintringsrum eller övervintringshus för citrusträd.

Romarna kallade citronen för Medernas äpple och frukten finns omnämnd 
i Apicius�0 kokbok. Ridgway (�986) och Tolkowsky (�9�8) nämner att 
citroner finns avbildade i Pompejis berömda mosaiker. Romarna använde 
citronsaften i den vinäger som kryddade sallader och andra maträtter. 
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Figur 5
Figuren visar en romersk mosaik som numera finns i Museo Nazionale i Rom. Figuren 
visar olika citrusfrukter som var kända av innevånarna i Pompeji, det är en fotostatkopia 
hämtad ur Tolkowsky (1938) ”Hesperides”.

Figur 6
Handelsvägar omkring 500 f.Kr. som de redovisas i ”Libers Historiska Atlas” publicerad 
2003. I atlasen finns ett flertal kartor som beskriver handelsvägar kring Medelhavet under 
forntid och medeltid. Atlasen är redigerad av Bo Pederby. Fotostatkopia från atlasen.
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Ridgway (�986) nämner att vid tiden för det första romarriket så använde 
judarna från östra medelhavsområdet vid tabernakelfester den äkta citronen 
eller suckatcitronen (benämnes också Cedrat) som är nära besläktad med 
den vanliga citronen. Judarna anser att sukatcitronen är ”frukten av det 
sköna träd” som omnämns i Tredje Moseboken, kapitel ��. Den är alltså en 
helig frukt som tillsammans med myrtenkvistar och palmblad spelar en roll 
vid en lövhyddefest, tabernakelfest. Citroner används än idag vid judiska 
skörde-fester. 

Tolkowsky spekulerar även i möjligheten att citronen skulle ha förts från 
Mesopotanien till Palestina av judarna när exilen�� upphörde. Han  argu-
menterar för ett sådant historiskt händelseförlopp. Tolkowsky redovisar 
som ett argument att Simon Mackabéen lät prägla mynt ��6 f.Kr. som 
hade citron och myrtenkvistar som dekoration. Han menar också att ca ��0 
f.Kr  odlades citron i Jaffa-området. Tolkowskys resonemang kan kanske 
ifrågasättas på grund av hans politiska intressen.�� Att citrusträden skulle ha 
förts till östra Medelhavet av en återvandrande judisk stam är dock en vacker 
tanke. Babylon hade redan på Alexander den stores tid handelsförbindelser 
med Parterriket och därmed Kushanariket (gamla Indien).

Abd ur-Rahman I, 7��-788, utvecklade Cordoba i nuvarande Spanien till sitt 
rikes huvudstad. Där byggdes den största moské världen skådat. Moskén, 
på spanska Mezquita, står än idag, låt vara med en kristen dom byggd senare 
mitt inne i moskén. Vid norra änden av moskén ligger Patio de los Naranjos, 
apelsinträdgården, som är smyckad med  apelsinträd. Mosken är byggd med 
nitton skepp i nord-sydlig riktning och i varje skepps förlängning åt norr 
står apelsinträd, i dag 90 stycken. I  apelsinträdgården står en brunn som 
spiller vatten i stensatta rännor runt träden. Apelsinträdgården ingick i den 
sista byggetappen av mosken som genomfördes år 987 av Qibla al-Hakams 
II enligt Ewert (�98�).

Det är för dagens besökare lätt att missförstå de stensatta rännornas 
funktion. De har inte att göra med irrigation av apelsinträden. 
Apelsinodlingar ligger vanligen i sluttningar därför att citrusträd inte tål 
stående vatten enligt Ackerman (�9�8).�� Rännorna är enligt Contreras 
(�88�) rester av tvagnings-anordningar�� från den tid byggnaden fungerade 
som moské. 

Fåhré (�96�) nämner att det är mycket svårt att belägga citrusens 
introduktion i Europa. Han argumenterar för att citronen introducerades 
i nuvarande Spanien redan på 800-talet av araberna. Apelsinen däremot 
introducerades inte förän efter medeltiden säger Fåhré och refererar då 
Gallesio (1811) som inte kunde finna några belägg för odling av apelsinträd 
i södra Europa före ��00.��

Stritzke (�000) anger att Citrus medica, cedratträdet kom till södra Europa 
först på �000-talet och att pomeransträdet, Citrus aurantium, den bittra 
apelsinen introducerades ungefär samtidigt. Enligt Stritzke (�000) så skulle 
citronen, Citrus lemon, ha omnämnts ��69 i Genua och den söta apelsinen, 
Citrus sinensis, ha omnämnts ���0 i Lissabon.�6
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Figur 7
van Eycks målning ”Marriage” som avbildar makarna 
Arnolfini, målad 1434. I fönstret ligger en citrusfrukt. 
Fotostatkopia av vykort från the National Gallery, 
London. Fotograf  okänd.

Figur 8
Konstnären Jan Steen 1626-1679 målade många 
verk om dagligt liv i 1600-talets Nederländerna. I ett 
flertal verk intager en skalad citron i förgrunden, som 
om frukten skulle vara något märkvärdigt? Figuren 
visar ”Supper at Emmaus”. Målningen finns på 
Rijksmuseum, Amsterdam. Fotostatkopia ur katalog. 
Foto Frédéric Jaulmes.
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Granada, morernas sista fäste i nuvarande Spanien, hade också 
citrusodlingar och vattenkonster. Alhambra och Generalife torde vara de 
mest kända, Tolkowsky (�9�8)�7 åberopar historiska exempel på detta. 
Även judarna bidrog till fruktens spridning över medelhavsområdet. Möller 
(�997) nämner att de judiska församlingarna i norra Europa sände inköpare 
söderut varje sommar för att inhandla cedrater till firandet av sukkoth 
som lövhyddefesten heter på hebreiska.�8 Citrusträdens utbredning som 
kulturväxter västerut över Europa påverkades också av araberna. Deras 
expansion västerut över Nordafrika och upp i nuvarande Spanien hade 
stor betydelse. 

Sicilien erövrades av muslimer på 800-talet och muslimska trupper 
opererade samtidigt på fastlandet runt Neapelgolfen. Tolkowsky refererar 
Leo av Ostia�9 som berättar om prinsens av Salerno bekymmer �00� då 
hans trupper led nederlag mot muslimska trupper. Prinsen sände en 
ambassad till hertigen av Normandy, med presenter, bl.a. Poma citrina, alltså 
citroner eller/och apelsiner för att locka hertigen återerövra det vackra 
landområden där citrusträd odlades. 

Det är rimligt att antaga att citrusträd odlades i södra Italien liksom i 
Spanien på �000-talet. Det är sannolikt så att man då huvudsakligen odlade 
den numera nästan bortglömda citronat-citronen,�0 Citrus medica och att det 
var bl.a. araberna som förde trädet västerut. Det är också rimligt att antaga 
att apelsinen, Citrus siensis, introducerades i Europa av portugiserna som på 
��00- och ��00-talen behärskade sjöfarten på Indien och Kina. Vasco da 
Gama�� anlände till Calcutta ��98, nästan samtidigt som Columbus försökte 
nå Indien och Kina genom att segla västerut.

Det är osäkert  när citrusträden kom till norra Europa. En möjlig datering 
är Van Eyck´s målning daterad ���� där en apelsin ses i fönstret bakom 
det äkta paret. Det kan ju vara en importerad frukt, men om det fanns  
trädgårdar med citrusträd på Appeninska halvön redan på �000-talet så 
borde Citrus medica ha spridits till Frankrike och Nederländerna senast några 
hundra år senare. 

Stritzke (�000) nämner att det möjligen var fransiskanermunkarna som 
kom till Gargnano ��66 som introducerade citrusen i området kring 
Gardasjön�� i norra nuvarande Italien som gynnas av ett milt mikroklimat. 
Även Stritzke varnar för spekulationer beträffande citrusens introduktion 
över tiden i Europa.

Till resonemanget kan fogas att det var holländare som genom VOC, 
Verenigde Oostindische Compagnie  trängde undan portugiserna från handeln 
på Asien.�� Cook (�007) ger en överblick hur detta gick till i sin bok Matters 
of  Exchange. Det var portugiserna som importerade de första citrusträden 
till västra Europa och holländarna som på �700-talet utökade handeln på 
Asien och som bl.a. importerade fruktträd och kryddor.



�6

Tschira (�9�9) nämner att apelsinen, Citrus aurantium, kom till norra Europa 
kring ���0 och då via Portugal. Även Gallesio (�8��) anser att apelsinen 
kom till Europa via Portugal, han nämner att i den litteratursökning som han 
genomfört och som Fåhré (�96�) refererar, så nämns inte apelsinen någon 
gång under medeltiden i norra Europa. En annan naturlig spridningsväg för 
citrusfrukter och citrusträd är från gamla Palestina över dagens grekiska öar 
till Cicilien och dagens Italien, men då talar vi om Citrus medica. 

På ��00- och �600-talen avbildas citrusfrukter, oftast citron, möjligen 
Citrus aurantium, på målningar och tapeter skapade norr om Alperna. 
Citrusfrukter återfinns på såväl stilleben som porträtt och situationsbilder. 
Ibland avbildas de elegant skalade och liggande lite nonchalant på något 
sidobord, betraktaren förleds att få intryck av välbeställda borgare som till 
fullo uppskattar citron till sina ostron och som har råd att både köpa och 
odla frukten. Några exempel är Giuseppe Arcimboldos porträtt L´Hiver 
målat ��7� och tapeten Pays-bas, Paris, Tenture de la Dame á la Licorne, ”Le 
Goût”(detalj med apelsiner) vävd mellan ��8� och ��00. Konstnären Jan 
Steen 1626-1679 har skapat flera interiörbilder där till hälften skalade 
citroner är placerade på iögonfallande platser, i figur 8 ses ett typiskt 
exempel.

I barockens orangerier övervintrade många fler arter än citrus. Det fanns 
redan då dessutom många arter citrus. Pomeranserna var vanligare än 
citrusen. De första orangerierna i Sverige kallades för Pomerantshus. De 
växtförteckningar som återfinns i modern litteratur har vanligen den 
svagheten att författarna inte behärskar barockens växtnamn varför 
förteckningarna blir osäkra säger Wimmer (�996).�� Under �700-talet 
odlades i norra Europa huvudsakligen pomeranser och bittra citrus som 
Citrus aurantium. 

I dag är Arbeitskreises Orangerien in Deutschland e.V.  en intresseorganisation 
som arbetar för att sprida kunskap om bl.a. barockens orangerier. I 
organisationens skriftserie Band � redovisar Wimmer listor på typiska  
”Kübelgehölze”, träd och andra växter som odlades i träboxar, träbaljor 
eller keramikkärl, alltså flyttbara växter under Renässansen respektive 
Barocken. Se Appendix 5.

Wimmer nämner att Kraus (1892) identifierat under vilka skilda perioder 
som olika växter från olika värlsdelar introducerades i Europa.�� Kraus anser 
att orangerikulturens blomstringstid började ta slut vid �700-talets mitt, då 
den engelska trädgårdskonsten vann terräng i Europa och nordamerikanska 
trädarter introducerades liksom något senare även odling av olika palmträd. 
I Sverige var denna utveckling fördröjd beroende på avståndet till centrala 
Europa. Wimmer påpekar att �/� av orangeriplantorna på tidiga �700-talet 
kom från medelhavsområdet. Det var huvudsakligen växter som fordrade 
frostfrihet hela vintern. Under barocken sysslade man inte så mycket med 
tropiska växter som fordrar uppvärmda hus, växthus eller caldarium säger 
Wimmer. 
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I Appendix 2 redovisar jag vilka växter som omnämns i bouppteckningen�6 
efter Antony De Geer på Österby bruk �7�7 och i Appendix 5 återger jag 
Wimmers förteckning�7 av orangeriväxter vid �0 tyska orangerier under 
barocktid, perioden �600 till �770. Syftet är att tydliggöra hur omfattande 
trädgårdskonsten var på �700-talet.

En intressant användning av de C-vitaminrika citrusfrukterna var 
bekämpningen av skörbjugg under långseglingar. Hippokrates�8 förordade 
redan på 400-talet citron för sjömäns välbefinnande under långresor och 
vikingarna använde på �000-talet hjortronsylt. De svenska skeppen i 
Ostindiska kompaniet medförde på �700-talet surkål. Allt detta för att 
bekämpa vitaminbristen under långa resor med huvudsakligen torkad och 
saltad proviant.

Den skotske marinläkaren Lind (�7��) �7�6-�79� ges ofta äran av att 
skörbjugg kan undvikas genom att utspisa fartygsbesättningar på långresa 
med C-vitamin i form av apelsiner och citroner.�9 Jag utgår från att 
araberna kände till citrusfrukternas goda nytta långt dessförinnan, annars 
hade de ej klarat de årslånga seglaster till nuvarande Sri Lanka och utmed 
Afrikas ostkust till orter långt söder om nuvarande Zansibar, men jag har 
inte funnit belägg härför. BBC  (�007) hävdar på nätet i serien Science and 
Discovery Exploration60 att det inte var en skotte utan Captain James Cook 
som förstod citrusfrukternas goda verkan. BBC nämner att Vasco da Gama 
förlorade två tredjedelar av sin besättning i skörbjugg och att Magellan 
förlorade mer än fyra femtedelar av sin besättning. Hur som helst, citronen 
var botemedlet!

Om citrusens historia och introduktion i Europa ger dagens forskningsläge 
en oklar bild. Jag avslutar detta kapitel med hänvisning till tabellen 
i Appendix 10 som visar Service des Jardins de Versailles tolkning av det 
historiska händelseförloppet vid citronens och apelsinens introduktion i 
Europa. Tabellen stödjer till del mitt resonemang ovan. 
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         �.� Odling av citrus i Uppland

Det finns belägg för att citrusträd odlades vid vallonbruken i Uppland under 
�700-talet. Exempel är redovisningen av förluster av rysshärjningarna som 
Charles De Geer på Lövsta bruk upprättade ca �7�0 och bouppteckningen 
efter Antonie De Geer på Österby bruk år �7�7. Även bouppteckningen 
efter Samuel af  Ugglas på Forsmark bruk år �8�� redovisar citrusträd som 
sannolikt fanns redan på �700-talet. Andra källor är exempelvis Lundberg 
(�798) som gav ut sin första upplaga av Den rätta Swenska Trägårds Praxis 
redan �7��6� och där förtecknade tio citronarter, liksom Drevon (�790) 
som besökte både Österby bruk och Lövsta bruk och beskrev citrusträden 
i orangerierna. Lindgren et.al. (�886) Handbok i Svenska Trädgårdsskötseln6� 

redovisar under citrus, apelsin, orange, citron osv. följande: 

 ”Orangeträden tillhöra vårt jordklots ädlaste växter. Professor   
Reichenbach anser dem för de fullkomligaste af  alla och stöder sin 
mening bland annat derpå, att de äro de enda träd, hvilkas alla delar 
innehålla en eterisk olja, att de uppnå en mycket hög ålder, växa så 
långsamt, att det på århundraden knappast märkes, blomma och 
bära frukter året igenom, äro så utomordentligt fruktbara, att ett 
enda träd kan årligen lemna ända till �0 000 fullt utbildade frukter, 
samt att de, liksom menniskoslägtet sjelft, härstamma från Asien, 
hvarifrån de medföljt menniskan till nästan alla delar av jorden”. 
(Lindgren menar förmodlingen �0 000 blommor, min anm.)

Det fanns en dröm under �700-talet, och inte minst senare i tiden, att 
uppleva Södern, länderna söder om Alperna. Där låg vår kulturs vagga, 
där var det varmare och ljusare än i Norden, där var naturen yppigare, där 
växte lövträd som var städse gröna, där fanns de vackra trädgårdarna och 
där levde latinarna. Det ansåg många av �700-talets bildade svenskar. De 
svenskar som hade möjligheten att resa söderut gjorde det, i litteraturen6� 
finns deras upplevelser och iakttagelser redovisade. 

Drömmen kan illustreras av två citat ur litteraturen:

Johann Wolfgang von Goethe6� skriver �78� i dikten Mignon:

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter wind vom bluen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.
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Och Birger Sjöberg6� diktar i Fridas andra bok:

Jag längtar till Italien,
till Italiens sköna land,
där små citroner gula
de växa upp på strand,
där näktergalar drilla
allt uti dalen stilla,
och snäckorna så röda,
de lysa up på sand.

Citaten vittnar om nordeuropeers längtan till sydligare och varmare 
länder där trädgårdskulturen var mer utvecklad redan på �700-talet. Det 
växte i norra Europa fram hos aristokratin, men även hos borgerligheten, 
ett intresse för trädgårdskultur som var baserad på sydeuropeiska ideal 
och strömningar. Den svenska upplysningstiden, frihetstiden, var inne. 
Svanberg (�006). Sverige gjorde under frihetstiden raska kulturella och 
ekonomiska landvinningar säger Heckscher (�9�9). Därom vittnar 
vallonbruken i Norduppland med sina bergsbruk, herrgårdar, trädgårdar 
och orangerier. Christensson (�006). De ekonomiska framgångarna var 
basen för utvecklingen av trädgårdskonsten i Sverige på �700-talet.
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�  ÖVERVINTRING AV CITRUSTRÄD

�.� Vintervila 

I detta kapitel diskuterar jag förutsättningen för citrusträds överlevnad. 
Förutsättningen i norra Europa och speciellt i Norduppland var överlevnad 
i ett tempererat hus, ett orangeri. Kapitlet avslutas med byggnadsfysiska 
krav på orangeribyggnader för framgångsrik överlevnad, vintervila, för 
citrusträd i klimat som var så främmande för citrusträd som klimatet i 
Norduppland. 

Växterna lever på att utnyttja utspädda former av näring och energi. 
Människan och andra organismer lever på att utnyttja koncentrerade former 
av näring och energi. Växterna representerar sedan urminnes tider en helt 
annan utvecklingslinje än människan och däggdjuren, och trots människans 
utvecklade intelligens, så är människan helt beroende av växter för sin 
fortlevnad medan växterna skulle fortleva mycket väl utan människans 
närvaro.66 Människan liksom alla högre organismer behöver växterna för 
sin försörjning av föda och syre.

Växterna har en stor kontaktyta mot omgivningen i form av en stor bladyta 
eller barryta som kan samla upp ljusenergi och koldioxid och en stor 
rotyta som kan samla upp vatten och mineraler. Växtkroppen byggs upp 
av fotosyntesen som utnyttjar solens energi till att ur luftens koldioxid och 
vatten producera de organiska ämnen som bygger upp växtkroppen. 

Växterna har liksom djuren ett ”sinne” med vilket de tar in information från 
omgivningen. Förenklat kan vi tala om känselsinne, ett kemiskt sinne som 
skulle kunna motsvara människans lukt- och smaksinne, balanssinne och 
synsinne. Växternas synsinne  arbetar inte med avbildningar som människans 
utan analyserar ljusets spektrala sammansättning och huvudriktning. Växter 
har förmåga att upptäcka andra konkurrerande växter i sin omgivning och 
att anpassa sitt växtsätt därefter.67

Växterna har inte som djuren ett nervsystem men har likväl som sagts 
förmågan att sammanställa information från omgivningen. Växter har 
också förmåga att känna av omgivningens temperatur och fuktighet och har 
en ”inre klocka”, man talar om cirkadiansk68 rytm. Genom att med den inre 
klockan och den del av växternas fysiologi som baseras på fytokromi mäta 
dagslängden, så kan växterna hålla reda på årstiderna så att knoppsprickning, 
blommning och vintervila infaller vid rätt årstid.69 

Växter har en förmåga att anpassa sig till fysiologiska förändringar i 
omgivningen. Höstens allt lägre temperaturer och kortare dagar gör att 
cellerna ställer om sig från maximal aktivitet till ett viloläge med ökande 
köldtolerans. 
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Växter liksom djur lever i ett naturligt urval. Ett exempel på detta är 
apelsinträdet, Citrus siensis. Trädet kan utveckla ca �00 000 pollinerade 
blommor per år som alla har potentialen att utveckla en frukt. Likväl 
producerar trädet normalt endast ca �00 frukter vilket är en nog så god 
prestation. Trädet avgör själv vilka blommor som har bästa förutsättningarna 
att utveckla en frukt och fäller de andra blommorna. Tillgång på näring och 
solljus är naturligtvis några parametrar som spelar roll, hela processen är ett 
storskaligt naturligt urval.

Cellbegreppet som spelar en central roll inom biologin blev inte fastlagt 
förrän �8�8 av Theodor Schwann.70 Dock var mikroskopet känt på �700-
talet och Robert Hooke hade beskrivit och namngett företeelsen cell.7� 
Fotosyntesen var ej känd på �700-talet. 

Den vintervila som utvalda växter åtnjöt i orangerier vid vallonbruken i 
Norduppland på �700-talet var inte frukten av vetenskapliga kunskaper. 
Det var trädgårdsmästarnas yrkeserfarenheter som var avgörande för 
framgångsrik vintervila. 

�.� Dagsljus och skuggning

Övervintringsrum för växter, orangerier, fordrar insläpp av dagsljus. Detta 
kan åstadkommas genom öppningar i en fasad men sådana fungerar endast 
i frostfritt väder om de är oskyddade. Därför försågs orangerierna redan på 
tidigt �700-tal med fönster med glasrutor, vilket var exklusivt vid den tiden. 
Dagsljuset släpptes in genom fönsterglas och skuggning åstadkoms genom 
fönsterluckor. Dagsljuset var nödvändigt för att fotosyntesen skulle fungera, 
skuggningen var nödvändig för att hindra att rumstemperaturen under soliga 
vårdagar steg över den dygnstemperatur som trädgårdsmästaren strävade 
att hålla. Under vårmånaderna lät trädgårdsmästarna rumstemperaturen i 
orangerierna långsamt stiga mot de dygnsmedeltemperaturer som rådde i 
trädgården när det var dags för utplacering av citrusträd.

Ett väsentligt byggnadsdel i ett orangeri var alltså fönster med glasrutor. 
Utvecklingen av glastillverkningen på �700-talet påverkade starkt 
utvecklingen av orangeribyggnaderna.

Konsten att blåsa glas är gammal. Vid utgrävningar i Herculaneum7� har 
man funnit fönsterglas från romersk tid. Carcopino (�96�) nämner7� att 
ruinerna av termerna i Pompeji och Herculaneum än i dag har rester av 
tjockt fönsterglas och att trädgårdshus kunde ha fönster i form av tunna 
transparenta skivor av lapis specularis.7� Även van den Muijzenberg (�980) 
nämner7� att romarna använde lapis specularis som var tunna skivor av selenit. 
Sådant material finns i de Tauriska bergen. Att fönster av något slag ibland 
behövdes förstår vi när vi vet att en del offentliga badhus var öppna för 
gäster även under kyliga nätter.76
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Figur 9
Den västra porten till orangeriet vid Lövsta bruk har utanför den glasade innerdörren en 
kraftig port av trä. Sannolikt har samtliga fönster i orangeriet haft fönsterluckor av trä lika 
den kvarvarande porten. Runt alla fönster i orangeriet finns det än idag kraftiga gånghakar 
som sannolikt burit fönsterluckor av trä. Foto författaren.
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Erika Brödner (�989) redovisar i  Wohnen in der Antike77 att såväl Seneca 
� f.Kr.- 6� e.Kr. som Plinius d.ä. �� e.Kr.-79 e.Kr. nämner användningen 
av fönsterglas. På �00-talet e.Kr. omnämns växthus med glasdörrar78 liksom 
tekniken att skydda växter från nordlig vind med murar.

Glas är en oorganisk produkt som bildas genom smältning under kemisk 
reaktion vid ca �600 ºC. De komponenter som blandas är sand (kiselsyra) 
och borsyra som ”glasbildare”, soda (natriumkarbonat) och pottaska 
(kaliumkarbonat) som ”flussmedel” och kalksten (kalciumkarbonat), 
blymönja (blyoxid), baryt (bariumkarbonat), zinkoxid, dolomit och fältspat 
som ”stabilisatorer”. Barker (�977). Andra oorganiska material används 
för att ge glaset speciella egenskaper. Sand och kvarts fanns att tillgå nära 
bruken i Uppland, pottaska sjöds ur ugnsaskan, kalk hämtades från Skåne 
och soda importerades från södra Europa.

Olof  Nordström (�990) redovisar i Glasteknisk Tidskrift79 att det är sannolikt 
att planglas tillverkades i små mängder redan på medeltiden i Sverige. Han 
påpekar att Cisterciencermunkarna vid klostren i Varnhem och Alvastra 
kände till hantverket. Under abbothuset i Varnhem finns resterna av en 
ugn och man har funnit mängder av skärv i golvet. Munkarna hade växthus 
och möjligen använde de planglas tillverkat på platsen. Vilken metod 
munkarna använde kan vi bara spekulera kring, men Nordström fäster 
uppmärksamhet på en metod där den heta glasklumpen från ugnen helt 
enkelt kavlas ut med en vattenkyld metallkavel.80 I källaren i abbothuset i 
Varnhem finns lämningar av en vattenkanal.

Fönsterglas tillverkades på �700-talet som månglas eller enligt tafelmetoden, 
även kallad cylindermetoden.8� Kohlmaier & von Sartory (�98�) nämner att 
cylindermetoden beskrevs redan år �000 av Theophilus Presbyter.

I bruksböckerna från de bruk som jag undersökt återfinns inventeringar 
där mängden fönsterglas i ”lager” redovisas.8�  Vanligen handlar det om dels 
”franska” glas och dels fönsterglas vilket jag tolkar så att de  fönsterglas som 
importerades från Frankrike var av högre kvalitet än de svensktillverkade 
glas som användes i herrgårdarna vid vallonbruken. De ”franska” glasen 
användes till fönster i herrgården och fönsterglasen användes i drivbänkar 
och orangerier.

van den Muijzenberg (�980)8� påpekar att de fönsterglas som under �700-
talet användes var små, han anger som vanligt mått �0 ×�� cm. Måtten 
verkar vara i underkant av vad som var möjligt att tillverka, Diderot och 
d`Alemberts (�760) encyklopedi8� visar tillverkning av planglas med större 
mått, upp till en kvadratmeter stora skivor. Möjligen menar van den 
Muijzenberg att glasmåtten var beroende av att orangerifönstren gjordes 
stora, från golv till tak, och att de måste ha god hållfasthet eftersom de 
stundom öppnades och stängdes dagligen och dessutom måste hålla för att 
stå öppna när det blåste ute.  Glas är ett tungt material. Tätheten, densiteten, 
är ungefär lika som granit, tegel har något lägre täthet.8� De orangerifönster 
som kan ses i dag vid uppländska vallonbruk har vanligen glasmått under 
�0 × �0 cm.
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Figur 10
Här syns såväl utvändiga som invändiga solskyddsgardiner med manöveranordningar. 
Orangeriet har i golvet nedsänkt eldstad och rökkanal. Figuren är en fotostatkopia från 
Joël Cottains exemplar av René Le Berryais ”Traité des jardins, ou Le nouvean de la 
Quintinye” som publicerades i fyra delar i Paris 1788-1789.
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Kungsholms glasbruk i Stockholm var i drift redan �686 och där 
tillverkades fönsterglas enligt tafelglasmetoden.86 Det var Balthasar Grill 
som drev glasbruket, samma släkt som drev Österby bruk på �700-talet. 
De första glasblåsarna i Stockholm kom från Italien men under �700-talet 
rekryterades kunniga glasblåsare från bl.a. Nederländerna.87 

Efterfrågan på planglas, fönsterglas, ökade kraftigt på �700-talet i Sverige 
och i början på �700-talet anlades bl.a. bruken Limmared och Kosta.88 Carl 
von Linne besökte glasbruket i Limmared under sin västgötaresa �7�6. Han 
berömde det vita (klara) glas som bruket framställde.

Vid mitten av �700-talet övergavs i Sverige de blyspröjsade fönstren med 
mycket små glasrutor och spröjsade trä-konstruktioner tog över. Fönsterglasen 
kunde ha mått upp till �0 × �0 cm och fästes med kitt. Glasen var i början 
något grönfärgade men glasbruken lärde sig snart tillverka helt klara glas.

Alla fungerande orangerier hade och har anordningar för att kontrollera 
den lågtstående vårsolen. I litteraturen nämns oftast träluckor men även 
textilgardiner användes. Räkenskaperna för flera bruk redovisar kostnader 
för rör och vass som sannolikt har bundits till skuggmattor framför allt till 
bänkodlingar på mark men även till orangerifönster. 

Berryais (�789) redovisar avancerade skuggningsanordningar, gardiner som 
ligger på rullar och som manövreras med dragsnören och motvikter. van 
der Court (�7�7) visar ett system med dubbla gardiner samt värmekanaler i 
golvet lika systemet i Ulriksdals orangeri. Commelyn (�676) visar vikten av 
att placera fönstren högt i fasad för att dagsljuset skall nå in i orangeriet.

De orangerier som jag har studerat har samtliga ett förhållande mellan 
rumsdjup och fönsterhöjd på ca �:�.

�.� Varmhållning 

Alla byggnader för övervintring av frostkänsliga växter fodrade någon 
form av  extra värme från fyrfat, kaminer eller ugnar utöver den värme som 
solstrålningen gav, och som kunde ackumuleras i en tyngre bakre vägg av 
tegel eller sten.

De orientaliska växter och träd som började dyka upp  runt Medelhavet 
redan på romersk tid övervintrade sannolikt i skydd av byggnader eller 
murar. I Pompeiji finns rester av en byggnad89 med ugn som kan ha varit ett 
övervintringshus för växter. 
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Figur 11
Fönster i orangeriet bör sitta högt, helst ända uppe vid tak, så att solen kan nå långt in i 
byggnaden. Byggnaden värms med gjutjärnskaminer, s.k. oranje-stooves. Detta kopparstick 
återfinns i Commelyns ”Nederlantze Hesperides” som gavs ut i Amsterdam 1676. Foto 
Kungl. Biblioteket.
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Tiberius, ��f.Kr.–�7e.Kr., var enligt Columella mycket förtjust i gurka 
som odlades året om av hovets trädgårdsmästare. Att driva blommor 
och grönsaker med värme från gödsel var väl känt hos romarna. Tiberius 
trädgårdsmästare nyttjade varmbänkar på hjul som kunde dras inomhus 
under kalla nätter.90

I litteraturen finns relativt lite sagt från romersk tid om övervintring av 
växter med hjälp av byggnader av något slag. Romarna förde med sig till 
sina besittningar norr och väster om alperna hypokaustsystemet med varma 
golv. Se figur 12. Enligt Ekman och Andersson (1947)  skulle Sergius Orata 
redan 89 f.Kr. ha byggt hypokaustanläggningar.9� Vitruvius �0 f.Kr. (�989) 
nämner att det är nödvändigt att bygga golvet i en hypokaustanläggning 
så att rökkanalerna får någon lutning uppåt från eldstaden och till 
skorstenen.9�

Under renässansen blir vittnesbörden om orangerier mer frekventa och 
därmed ökar våra möjligheter att spåra de värmesystem som användes. van 
den Muijzenberg (�980) har gjort en  sammanställning, tabell �, sid ��, över 
utvecklingen av ljus- och värmesystem i orangerier och växthus.

Utvecklade hypokaustanläggningar finns än i dag bevarade, bl.a. i 
Malborks borganläggning, i Vadstena kloster,  och kanske den mest kända 
anläggningen i vårt land, Glimmingehus. Anjou (�9�6) redovisar följande i 
sin artikel9� om köksavdelningen på Glimmingehus: 

 ”I Glimmingehus är visserligen spisar anbragta i en del rum, men 
på olika sätt har man även här försökt tillgodogöra sig köksvärmet. 
Skorstensstocken över härden är i våningen ovanför försedd med 
sittbänkar av sten; dess egenskap av kalorifär är sålunda fullt 
medvetet utnyttjad. Från innersta delen av den stora nischen i köket 
samt från bågen vid bakugnen leda rökgångar i murarna upp till 
olika rum i de övre våningarna. Genom rören ha sålunda dessa 
rum kunnat uppvärmas enligt liknande principer som en modern 
varmluftsvärmeledning.”

Som jag redan nämnt så var det utvecklingen av orangeriet i Nederländerna 
som huvudsakligen påverkade utvecklingen i Sverige och speciellt i 
Norduppland. Flera bruksherrar i Norduppland vid �700-talets början kom 
från Nederländerna. Svenska arkitekter och naturvetare reste under �700-
talet och studerade i Nederländerna.

van den Muijzenberg hänför utvecklingen av orangeriet till �600-talet vilket 
så småningom leder till �700-talets orangerier i Norduppland som hade 
varmhållning meddelst tegelugnar och/eller i golvet förlagda rökgångar, en 
blandning av konvektiv- och strålningsuppvärmning.

         Orangeriet i Lövsta  har ännu i dag tegelugnar stående och i kapitel 7.1 Lövsta 
         bruk diskuterar jag tegelugnarnas kapacitet och effektivitet. Det första kända 
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Figur 12
Figuren visar en typisk romersk Hypokaustanläggning, det finns ett flertal liknande 
bevarade bl.a. i Pompeji och Herculanum. Hypokaust betyder på grekiska ”bränning 
undertill”. Rummet på figuren har ett dubbelt golv som har förbindelse med en eldstad 
som ligger nersänkt. När man eldar så strömmar de heta rökgaserna från eldstaden och 
genom dubbelgolvet till en skorsten i den bortre väggen. Fotostatkopia från Karl Ekman 
och Gunnar Andersson ”Fornt och Nytt i Uppvärmning och Vattenförsörjning” som 
publicerades i Helsingfors 1947.
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Figur 13
Varmluftugnen i Vadstena kloster med samma typ av eldstad som i figur 14 och som jag 
beskriver längre fram i avhandlingen under 7.2 Österby bruk. Varmluftugnen i klostret 
fungerade och användes på samma sätt som ugnen i Malborks slott. Fotostatkopia ur 
Barbro Åstrands artikel ”Centralvärme” i Kulturen 1984.
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Figur 14
Figuren visar uppvärmningssystemet för riddarsalen i slottet i Malbork i Polen. Det är 
ett kombinerat hypokaust- och varmkanalsystem. Den undre figuren visar ugnen som 
liknar ugnen i Vadstena. Man eldade intermittent, när stenmagasinet var uppvärmt och 
elden brunnit ut lät man friskluft strömma genom stenmagasinet, ackumulatorn, och 
in i riddarsalen genom runda öppningar i golvet som under eldningen var stängda med 
mässingproppar vilka lyftes bort när värmesystemet var i drift. Figuren är en fotostatkopia 
från opublicerat material som jag fått av Mariusz Mierzwinski Slottet är idag restaurerat 
efter att ha lidit svårt av artilleribeskjutning under 2:a världskrigets sista månader.



��

orangeriet vid Österby bruk har i källaren eldstäder med ackumulatorer 
(värmemagasin) och rökgångar under golv liknande de system som var 
vanliga på kontinenten (Sans-Souci, Schönbrunn m.fl.) och som också 
återfinns i Ulriksdals orangeri. Även Gimo bruk orangeri har en i golvet 
nedsänkt eldstad och rökkanaler under golvet som leder till en skorsten i 
den tjocka bakväggen, norrväggen.

För att bättre kunna förstå under vilka svåra klimatförhållanden som 
orangörerna i Norduppland arbetade under, så redovisar jag i avsnitt 6.2 
Klimat i Uppland  hur klimatsituationen var i Uppland på �700-talet och i 
avsnitt 6.3 Klimat för citrusträd vilket klimat som var förutsättningen för 
framgångsrik odling av citrus.

�.� Ventilation

När vårsolen strålade in genom de södervända fönstren i orangerierna så 
måste de för övervintring uppställda träden  skyddas för rumstemperaturer 
över +7 till +�0 ºC som var den temperatur som trädgårdsmästaren 
värmde till hela vintern, vanligen genom vedeldning i ugnar och kaminer. 
Vid vallonbrukens orangerier använde man fönsterluckor för att hindra 
instrålning och utstrålning av energi.
Kalla vinterdagar så stängdes fönsterluckorna men också när 
dagstemperaturen på våren steg över önskad rumstemperatur. När 
rumstemperaturen under varma vårdagar ändock steg över den temperatur 
som trädgårdsmästaren bedömde vara den lämpliga så måste orangerierna 
ventileras, vädras, vilket gjordes genom att öppna portarna, så att vårluften 
kunde strömma genom orangerierna. Denna metod är tjänlig för orangerier 
i den storleksordning som min avhandling berör. De stora orangerierna på 
kontinenten, exempelvis Versailles, som är ca �70 m långt och Schönbrunn, 
som ursprungligen var ca �80 m långt, har båda sinnrika anordningar, 
beslag, för att öppna delar av fönstren såväl nedtill som upptill. 

Dagens ventilationsexperter kallar luftningen av orangerierna i Norduppland 
för längsventilation och luftningen av de stora orangerierna i Versailles, Sans-
souci och Schönbrunn för tvärventilation. Dagens ingenjörshandböcker9� 
ger  teoretiska modeller för hur dessa principiellt olika ventilationsmetoder 
skall dimensioneras och hur de fungerar i praktiken. 

           van den Muijzenberg (�980) redovisar i tabell � ventilationsmetoder över 
           flera sekel. Han menar med bar-window sidohängda fönster som orangerierna 
           i Lövsta, Gimo och Österby eventuellt hade på �700-talet. Jag har inte funnit 
           belägg för att fönstren vid nämnda orangerier var öppningsbara på �700-talet. 
           Sannolikt var de fasta, och orangerierna vädrades via portarna i gavlarna 
           Sash-window är den anglosaxiska fönstertyp som medger öppning nedtill och 
           upptill, fönstren kan i delar hissas upp eller sänkas ned vertikalt och ger då 
           med en öppning upptill och nedtill en god tvärventilation. Orangerierna i 
          Versailles, Potsdam och Schönbrunn har en variation på sash-window.
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Tabell 1
Översikt över orangeriets utveckling från 1400-talet till 1900-talet. Det är en fotostatkopia 
från van den Muijzenbergs informativa ”A history of  greenhouses”, publicerad i 
Wageningen 1980, sid 363. Notera uppgifterna om glasstorlekar på 1700-talet.
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De har fönster som är öppningsbara nedtill och upptill genom att två delar 
av fönsterpartiet är öppningsbara och hängda vertikalt. På så sätt skapades 
öppningar nedtill och upptill som gav tvärventilation av orangerierna.

Det saknas forskning om konsten att genom ventilation anpassa de 
övervintrande citrusträden till sommarsäsongen. Jag har inte funnit belägg 
för hur trädgårdsmästarna tänkte eller gjorde, vare sig i Nederländerna 
eller i Norduppland. Men en långsam anpassning av rumstemperaturen i 
orangeriet till vårens utetemperaturer var viktig för orangeriträden.

�.� Vattning

Vattning av växter, huvudsakligen träd, i orangerier sker sällan, växterna 
är ju i vintervila. Vattning sker än i dag för hand och med ljummet 
vatten, vanligen endast en gång per månad, i den mån växterna vattnas 
överhuvudtaget under vintervilan. 

Trädgårdsmästaren Eric Quenea vid Versailles9� vattnar en gång per 
månad under vintervilan dock inte de träd som planteras om. Inför vårens 
utplacering av citrus- och andra träd vattnar han dock veckovis. Orangerier 
har i alla tider haft fasta vattenbassänger eller trätunnor för vatten placerade 
inne i orangeriet. De fasta bassängerna var ofta placerade intill eller över 
kanaler för varmluft eller varma rökgaser96 för att få ljummet vatten dvs. 
vatten med en temperatur några grader över rumstemperaturen.

Väl fungerande orangerier har vanligen golv av tegel i sand. En del orangerier 
har jordgolv som exempelvis det i Versailles. Trädgårdsdirektören Heinrich 
Haman97 vid orangeriet i Sans-Souci i Potsdam har  förklarat hur bra det är 
att orangeriet kan hålla luftfuktigheten på lämplig nivå genom att även nyttja 
golvet för buffring av fukt.

van der Groen (�669) redovisar i Niederländische Gärtner den klassiska 
metoden att förbinda planteringskrukan med en vattenbehållare genom 
ulltrådar.

Det vatten som användes för bevattning i orangerier var under �700-talet 
sannolikt ej pH-justerat. Jag har inte funnit belägg för att kunskapen om 
pH var känd på �700-talet.  Begreppet pH = -lg [H+] definierades i modern 
tid, �909.98 Sannolikt var �700-talets trädgårdsmästare medvetna om jordars 
lämplighet för drivning av exempelvis citrusväxter. De var ju erfarna och 
visste att citrusväxter trivs bättre i jord med lägre pH, utan att känna till den 
vetenskapliga definitionen. 

Numera tillsätter trädgårdsmästarna vid de stora orangerierna i Europa 
ättika till det stadsvatten som används för bevattning för att sänka pH-
värdet.
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�.6  Gödsling

Gödsling innebär tillförsel av växtnäring. Vid trädgårdsodlingar sker 
gödsling vanligen efter en i förväg och ofta på lång sikt uppgjord plan. 
Det är här som trädgårdmästarnas erferenhet kommer in. Organiskt 
gödselmedel är exempelvis stallgödsel. Oorganiska gödselmedel är 
exempelvis medel som innehåller kväve, kalium och fosfor. På �700-talet 
var det i Sverige brist på gödsel, den var så svår att det stiftades en lag �7�� 
som begränsade möjligheterna att föra bort gödsel från ett hemman. Linné 
har lämnat efter sig anteckningar om hanteringen av gödsel i olika delar av 
Sverige under sina resor

          Enligt Handbok i svensk trädgårdsskötsel, Lindgren et.al. (�886) så gäller att: 

”Hvarje fullkomligare växt betingar för sin fortkomst: ”näring, 
fuktighet, värme, luft och ljus.”

Frågan om växters näring var på �700-talet inte känd. Därför var de 
skolade och erfarna trädgårdsmästarna så efterfrågade. På �600-talet 
gjorde den belgiske naturforskaren van Helmont99 ett försök som fick viss 
betydelse. Han fyllde en stor kruka med jord som torkad vägde �00 kg. I 
denna planterade han en videkvist som vägde � kg. Krukan vattnades med 
regnvatten och videkvisten slog rot. Efter fem år hade han i krukan ett litet 
träd som vägde 8� kg. Viktökningen var alltså 8� kg samtidigt som krukan 
med jord förlorat 0,6 kg. van Helmuts fråga var: varifrån hade växten 
hämtat de 8� kg? Från vattnet? 

I dag vet vi att den huvudsakliga viktökningen kom från luftens koldioxid 
som videplantan tagit upp och omvandlat till kolhydrater i den fotosyntetiska 
processen.

Kolsyreassimilationen var inte allmänt känd.�00 Ej heller fotosyntesen, även 
om Joseph Priestley �7��-�80� redan �770 upptäckte att växter avger en 
gas som underhåller förbränning och kan inandas av djur. Flamländaren Jan 
Ingenhousz  �7�0-�799 fann att den gas som Priestley observerat var syre 
som avgavs av gröna växter i dagsljus.�0�

Antoine Lavoisier �7��-�79� visade med sin  forskning på �780-talet att vad 
Priestley och Ingenhousz hade observerat var att koldioxid tas upp av gröna 
växter i ljus under syreproduktion och att växterna hämtar sin substans från 
det kol som absorberas. Inte förrän �80� hade Theodore de Saussure �767-
�8�� upptäckt att en växt i dagsljus ökar mer i vikt än skillnaden mellan 
vikten på det koldioxid som växten absorberar och vikten på det syre som 
växten avger.  
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Han drog slutsatsen att vatten deltar i fotosyntesen, och formulerade sig 
sålunda:

               ljus 
   ↓

CO� + H�O  →  CH�O + O� 
                  ↑
                     organiskt kol

de Saussure observerade även att gröna växter absorberar från planterings-
jorden inte endast vatten utan även mineraler och kväve. Han visade 
alltså för första gången hur växter får sin näring, sin gödsling.�0� Det tog 
ytterligare ett halvt århundrade innan dessa fakta blev allmänt accepterade 
och �700-talets trädgårdsmästare hade som sagts inte dessa kunskaper.�0�

Eftersom växterna i orangerierna var i vintervila och vattnades mycket 
sparsamt så kunde inte trädgårdsmästarna tillsätta gödsling förrän växterna 
placerades utomhus på våren.

Gödsling på �700-talet handlade om jordblandning. Vid omplantering av 
citrusträd var man mycket noga med val av planteringsjord, då gödslades 
jorden. Commelyn (�676) skriver att jorden skall bestå av grov sand som 
skall ha saltet borttaget, treårigt fårgödsel, tvåårigt hästgödsel, ettårigt 
hönsgödsel och mycket finfördelad lerjord, lika mycket av samtliga utom 
det sista som skall vara dubbla mängden. Jorden bör ligga fryst en vinter 
innan den används säger Commelyn.

Planteringsjordens sammansättning beskrivs av flera författare. Lundberg 
(�798) beskriver�0� hur en jord för orangeriodling bör sammansättas, 
nämligen rutten och förmuntlad spånjord, väl brunnen morasjord, någon 
del lerjord (ej för stark), vit sjösand, jord av förruttnade ekstubbar och 
en sönderklappad tegelsten (särskilt lämpligt vid odling av aloer) samt 
tre-fyra års brunnen hästdynga. Dagens orangerier använder sig av 
avancerade gödningsmedel som har en på vetenskapliga resultat baserad 
sammansättning.�0�

�.7 Omplantering och transport 

Regelbunden omplantering av träd och buskar gjordes. Växterna var 
normalt uppställda i gradäng på hyllor i orangerierna för att fånga så 
mycket vinterljus som möjligt. Många träd stod i stora baljor av ek och var 
tunga. Nationalmuseum har ritningar från �700-talet på en transportkärra 
för tunga orangeriträd.�06  
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Transport av tunga planteringslådor med citrusträd fordrade även 
mantimmar. I räkenskaperna för Lövsta orangeri återkommer en post i 
Trägårdens conto: “öl till drängarna vid in och utbärning av plantor”. År 
�799 behövde drängarna �6 kannor öl för det tunga arbetet, en kanna var 
2,5 liter. Under de flesta åren på 1700-talet var dock ölåtgången betydligt 
mindre. Det kan kanske vara så att utbärningen år �799 sammanföll med 
midsommarfirandet då brukets arbetare traditionsenligt  trakterades, men 
jag har inte funnit belägg härför.

Omplantering var nödvändigt bl.a. därför att träboxar och trälådor, även om 
de var tillverkade i ek, ruttnade. Nuvarande trädgårdsmästaren Eric Quenea 
vid Versailles orangeri planterar om orangeriets träd vart �:e år. I en del 
fall kan han återanvända träboxarna. I Appendix 6 Omplantering av citrusträd 
redovisar jag hur han går till väga.

Den jord som användes vid omplantering var varje trädgårdsmästares 
hemlighet. Jorden blandades på olika sätt för att anpassas till de olika 
orangeriträden och orangeriväxterna. Ahrland (�00�) nämner att 
trädgårdsmästare på �700-talet trodde att växterna åt ”jordpartiklar” med 
hjälp av rötterna. 

Vid Versailles orangeri använder trädgårdsmästaren Eric Quenea vid 
omplantering i dag en blandning av fin trädgårdsjord, fint grus, torv och 
kompostmaterial. Han har de senaste åren köpt en färdig blandning men 
berättade att han nu anlägger en egen kompost för att ha full kontroll över 
jordsammansättningens kvalitet.

�.9 Sammanfattning av krav på övervintringshus 

Växthusexperten  van den Muijzenberg (�980) vid the Institute of  
Agricultural Engineering i Nederländerna har i sin avhandling A history of  
greenhouses en översikt�07 över utvecklingen av ”greenhouses” mellan ��00-
talet och �900-talet. Med ”greenhouses” menar van den Muijzenberg  alla 
sorters övervintringshus för frostkänsliga träd och växter. Översikten ses i 
tabell �, sid ��. Min genomgång av hur orangerier har byggts sedan tidigt 
�600-tal och under �700-talet leder till följande slutsatser. 

Fungerande övervintringshus, orangerier, bör byggas ganska grunda och 
utsträckta öst-västligt med en tjock och tung vägg i sten eller tegel mot 
norr och en uppglasad fasad åt söder. Proportionen mellan rumsdjup 
och fönsterhöjd bör vara �:�. Enkelglas är att föredraga, då undviker 
trädgårdsmästaren kondens på lövkronor. Gavlarna kan med fördel byggas 
lika tjocka som bakväggen mot norr. Gavlarna bör förses med portar så att 
byggnaden kan längsventileras och citrusträden lätt kan transporteras in och 
ut.  Glasfasaden måste ha utvändiga luckor eller gardiner för begränsning av 
energiflödet ut ur och in i byggnaden (solstrålning och transmission).  
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Golvet kan med fördel ligga direkt på mark och vara väl dränerat varför 
byggnaden bör ligga högre än omgivande mark. Taket bör vara väl 
isolerat och ventilerat samt avtäckt med plåt eller tegel. Taktäckning med 
träspån innebär en ökad brandfara. Övervintringshuset bör ha kakel- 
eller tegelugnar som eldas inifrån eller utifrån. Järnkaminer har höga 
yttemperaturer som kan ge oönskad strålning på lövmassorna, citrusträd 
är ju städse gröna. Inne i byggnaden bör det finnas kar för förvaring av 
vatten, vattnet bör förvaras några dygn innan det används. Det är en fördel 
om trädgårdsmästaren och hans medarbetare bor nära övervintringshuset, 
orangeriet, ty det fordrar större delen av året ständig passning, bl.a. vid 
eldning, vanligen med ved, och vid hantering av fönsterluckor. 
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Figur 15
Giovanni Battista Ferrari har i sin bok ”Hesperides sive De Malorum Aureorum Cultura 
et usu” ett flertal kopparstick som illlustrerar hur monterbara orangerier var uppbyggda. 
Boken kom ut i Rom 1646. Tegelpelarna stod permanent i orangeriet, på hösten monterades 
takstolar och ett vattentak av bräder enligt Lotte Möller (1997). Det ser dock ut att vara 
tegelpannor på den här bilden. Figuren är en fotostatkopia ur Sylvia Saudan-Skira (1998) 
”Orangeries”.
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� BYGGNADER FÖR ÖVERVINTRING

�.� Bakgrund

Med ett orangeri avses i denna avhandling, som redan sagts, en byggnad 
som är speciellt utformad för att övervintra citrusträd och andra 
frostkänsliga växter. De första orangerierna i Europa var enkla rum vid de 
romerska trädgårdarna som kunde härbergera ett fåtal träd. Dessa träd kan 
ha varit planterade i stora terrakottakrukor som flyttades ut i trädgårdarna 
sommartid. När odling på mark blev vanlig exempelvis runt nuvarande 
Italiens kuster, på Sisilien och runt Gardasjön så måste träden skyddas på 
något sätt under kyliga vinternätter då utstrålningen från marken var kraftig 
och risken för frost uppenbar.

Den klassiska metoden�08 för att driva bort frost är att tända eldar mellan 
träden i en odling, alternativt ställa ut fyrfat med exempelvis träkol eller olja 
som bränsle.�09 Tekniken bygger på inversion,��0 som minskar utstrålningen 
från marken under klara kyliga nätter genom att låta ett rökskikt sprida sig 
några meter över marken.

Jag har inte lyckats finna belägg för några metoder att skydda odlingar 
för frost under medeltiden. Endast inklädnad av träd i stora halmmattor 
nämns i litteraturen.��� Såväl morer i Granada som greker och romare på 
Sicilien och runt Neapelbukten som odlade citrusträd måste ha drabbats av 
frostnätter, inte varje vinter, men åtskilliga gånger och relativt regelbundet.  
Redovisningen i figur 28 på sid 74 visar att medeltemperaturen i Europa 
var relativt låg under �700-talet och att frostnätter förekom regelbundet. 
Ackerman (�9�8) nämner att citrusodlingar i Europa och Amerika drabbas 
av frost ca vart ��:e år.

Gustaf  III skrev��� i februari �78� från Neapel till sin svägerska, hertiginnan 
av Södermanland :

”Vad så klimatet beträffar, kan jag inte berömma mig av det, ty jag 
har nu varit här i fjorton dagar och har sedan dess inte sett annat 
än oväder och ändlösa stormar, och jag fattar inte, att med den köld 
vi haft apelsinträden förblir gröna, och att ärtorna växer. Vi har här 
samma väder som hemma i slutet på mars eller början på april, och 
Vesuvius är alltjämt täckt av snö. De säger här, att det är en ovanlig 
väderlek. Det tror jag gärna, men jag är oändligt förödmjukad över 
att denna ovanliga väderlek skulle infinna sig just när jag är här. 
Man säger att när Storhertigen av Ryssland var här, var vädret lika 
dåligt.”

De första orangerierna var träkonstruktioner som monterades upp på 
trä- eller tegelpelare över citrusträden som var planterade i mark. Dessa 
monterbara byggnader demonterades på våren. Tegelpelarna stod kvar 
hela året. Senare byggdes permanenta orangerier som härbergerade de 
frostkänsliga citrusträden och andra frostkänsliga växter över vintern och 
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Figur 16
Sektion och plan av konstruktionen i figur 15. Båda figurerna visar en del av hertigen 
Farneses trädgård i Parma. Konstruktionen har ljusinsläpp genom takkupor och hängrännor 
för avvattning av taket. Fotostatkopia ur ”Orangeries”. Spännvidden i konstruktionen är 
enligt skalan ca 18 palmos Romanos, ca 1,5 meter.
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som stod tomma på sommaren. Eller användes de i sociala sammanghang, 
middagar t.ex. I stället för besväret att montera ett tillfälligt orangeri så 
fick trädgårdsmästarna besväret med att flytta citrusträden två gånger varje 
år. Ett mindre träd i träbox väger ca �00 kg, ett större träd, exempelvis 
palmerna vid Château de Versailles orangeri utanför Paris väger ca �000 
kg.

�.� Monterbara orangerier 

I sin avhandling Orangerien und Gewächshäuser beskriver Tschira (�9�9) 

hur odling av citrus spreds norrut över Alperna till Tyskland (egentligen 
till dåvarande kungariket Bayern via republiken Venedig) och sedan till 
Frankrike och Nederländerna (Belgien/Holland).

Transporten av citrusträd norrut över Alperna, från Genua och Venedig till 
Bayern, skapade behovet att bygga rejäla skydd för frostnätter och därmed 
skapades det monterbara orangeriet.

Men även i norra Italien fanns sådana behov. Ferrari (�6�6)��� visar hur en 
Pomeransträdgård i Toscana täcks över med tak inför vintern. Det är alltså 
ett monterbart orangeri. I trädgården och mellan träden var pelare i tegel 
resta. Dessa pelare stod året om. Inför vintern monterades prefabricerade 
takstolar i trä på pelarna och på takstolarna lades takskivor av trä. Kalla 
vinternätter värmdes detta orangeri med träkol som fick brinna i stora 
fyrfat. Än i dag har många orangeriterrasser runt Amalfi-kusten tegel- och 
stenpelarna kvar.

I nuvarande Tyskland finns fler exempel på monterbara orangerier. Förre 
trädgårdsdirektören vid Sans-Souci i Potsdam, Hamann (�00�)��� nämner:

- pomeranshuset i Wiener Hofburg ���0
- vinterhuset, ett frigidarium  i Lustgarten i Fulda-Aue ��68

            - pomeranshuset i Heidelberger Herrengarten ��8�
- pomeranshuset i Lustgarten i Leonberger Schloss �609
- pommeranshuset i för Fürstlichen Lustgarten i Stuttgart �6�0
- vinterhuset, ett frigidarium i Berliner Lustgarten �6�7

Att montera och demontera dessa orangerier varje år var kostsamt. 
Pomeranshuset i Heidelberger Herrengarten var en fackverksbyggnad ca 
8� m lång och ca 9,� m bred. De ca �00 träd som skyddades var vid den 
tiden upp till 7,� m höga.

Andra exempel på tillfälliga orangerier i form av monterbara konstruktioner 
redovisas av Volkamer (�708) och Kleiner (�7��).
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Figur 17
Figuren visar gerve Conti Allegris trädgård och palats i Cucciano. Vi ser apelsinträd 
planterade på marken, den delen av trädgården kan täckas över på vintern. Övriga 
citrusträd växer i stora keramikkrukor som ställs in i ett orangeri på vintern. Fotostatkopia 
ur faximilutgåva av Johann Christoph Volkamers ”Nürnbergische Hespertides oder die 
gründliche Beschreibung der edlen Citronat/Citronen und Pomerantzen- Früchte, publicerad 
1708.
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Figur 18
En orangeriterrass vid Gardasjön, fotostatkopia från samma källa som föregående figur.
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Pomeranshuset i Heidelberger Herrengarten skulle ersättas av en bestående 
byggnad, ett permanent orangeri, som ritades av arkitekten Salomon De 
Caus  för Hortus Palatinus i Heidelberg. De Caus presenterade��� sina 
idéer �6�0. Orangeriet blev aldrig byggt, �0-åriga kriget kom emellan och 
orsakade även trädgårdens undergång.

Det låg på 1700-talet flera orangeriterrasser vid Gardasjön som ligger på 
Alpernas sydsida. Stritzke (�000) har beskrivit en anläggning som också 
ligger vid Gardasjön. Han redovisar terrassens uppbyggnad som byggde 
på att varje träd hade ett utrymma på ca �×� m, en campata. Mot bergsidan 
begränsades campatan av en ca � m hög stenmur och mot andra sidan av 
en ca � m hög mur som vilade på stödmuren för nedanför liggande terrass. 
På nämnda mur vilade 6-8 m höga pelare. På dessa pelare vilade monterbara 
takstolar och tak av dubbla brädor. Konstruktionen tätades med hö. Den 
restes i november och demonterades i mars varje år. I fasaden monterades 
fönster. Hela konstruktionen kallades Limonaia. Stritzke (�000) nämner att 
�9�8 frös alla citrusträd runt Gardasjön varefter den kommersiella odlingen 
upphörde.

�.� Permanenta orangerier 

I det redan på �700-talet förmögna Frankrike, eller kanske riktigare beskrivet, 
det centrala land i Europa där ojämlikheten var störst och förmögenhets-
koncentrationen till adeln var tydligast, byggdes det en mängd slott med 
orangerier. Enbart runt Paris finns än i dag��6 exempelvis:

- Château de Versailles
- Château de Meudon
- Château de Sceaux
- Château de Fontainebleau
- Château de Chantilly
- Château de Compiègne

 Lindgren et.al. (�886)��7 säger:

”Orangeträden voro utan tvifel de första växter, för hvilka man 
uppförde växthus, och derför blifa ännu i våra dagar nästan alla 
växthus af  allmänheten kallade orangerier. I nyare tider har dock 
det ena verkliga orangeriet efter det andra blifvit indraget, och 
orangeträden ha måst lemna plats för en otalig mängd andra, ofta 
långt mindre värdefulla växter. Till de bästa orangerier, som ännu 
finnas i norra Europa, höra orangerierna i Sans-Souci vid Potsdam 
och i Herrenhausen vid Hannover, ehuru de äfven på dessa ställen 
numera blott äro ruiner af  vad de fordom varit. Hos oss har på 
mycket länge icke funnits något egentligt orangeri, som förtjenar 
nämnas.”
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I det dåvarande Tyskland, som på 1700-talet var flera oberoende stater och 
hertigdömen, finns än i dag en mängd slott med orangerier, exempelvis 
enbart i Thüringen:��8

- Schloss Altenstein bei Bad Liebenstein
- Schloss Friedenstein in Gotha
- Sommerpalais Greiz
- Schloss Molsdorf
- Schloss Heidecksburg in Rudolstadt
- Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden
- Schloss Schwarzburg
- Schloss Sonderhausen

Det finns närmare hundra 1700-tals orangerier kvar i nuvarande Tyskland.

Till skillnad mot Tyskland, Österrike-Ungern  och Frankrike, där orangeri-
byggnaderna blev storartade delar av de slottsbyggen som pågick, Potsdam, 
Schönbrunn och Versailles till exempel, blev utvecklingen i Nederländerna 
småskalig eller ”borgerlig” som Tschira säger.��9 Tschira talar om en 
utveckling från ”furstlig lyx till borgerlig nytta”.

van den Muijzenberg (�980) nämner ett antal ”mindre” orangerier i Neder-
länderna på �700-talet, nämligen:

- Botaniska Garden i Leiden
- Joan Roeters i Amsterdam
- Pieter de Wolf  i Purmerend
- Commelyn i Amsterdam
- Frans Sommel i Amsterdam

Utvecklingen i Nederländerna är mest intressant för mig ty det holländska 
inflytandet vid bruken i Uppland var betydande, se vidare 6.1 Tillkomst av 
vallonbruken. 

Nederländarna utvecklade på �600-talet oranje-stooves,��0 dvs. dekorerade 
gjutjärnskaminer som bl.a. finns avbildade i Commelyn (1676). De 
utvecklade även glasklockan som ställdes över en planta som ett litet växthus. 
Ferrari (�6�6) beskriver i kapitlet Belgica porticus hur citrusträd tas in i en 
sluten byggnad��� som värms med hjälp av koleldar i ett hypokaustsystem. 

Commelyn genomförde kontrollerade försök med ugnar för varmhållning 
av ett orangeri. van den Muijzenberg��� nämner att Commelyns orangeri i 
Leyden på ca �00 m� värmdes av fyra kaminer som hade en effekt av ca 
3000 kcal/h (ca 3 kW) och höjde rumstemperaturen ca 5°C. I kapitel 7.1 
Lövsta bruk återkommer jag med en analys av uppvärmningssystem för 
orangerier och i kapitel 8 Diskussion om orangeriernas funktion med jämförelser 
mellan svenska och nederländska orangeriers uppvärmningssystem.
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Figur 19
Den övre figuren visar arkitekten Salomon de Caus monterbara ”vinterhus” vid Heidelbergs 
slott. Observera de betydande spännvidderna. Orangeriet täckte ett 60-tal träd som var 
upp till 7,5 meter höga. Den undre figuren visar ett förslag till den permanenta byggnad, 
det orangeri, som skulle ersätta det monterbara orangeriet, men som aldrig blev byggt. 
Fotostatkopia från Sören Cock-Clausens ”Drivhuset i 1700-tallet” som publicerades 1999. 
Originalet återfinns i Salomon de Caus ”Hortus Palatinus” publicerad 1620.
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Den tidigaste informationen om permanenta orangerier i Sverige består 
Olof  Rudbeck d.ä. oss med. I kapitel 5.1 Introduktion av botaniska trädgårdar 
i Uppland behandlar jag detta. Men en trädgårdsmästare, en orangör, av 
betydelse under �700-talet var Peter Lundberg (�798)��� som i sin handbok 
Den rätta Swenska Trägårds Praxis, beskriver hur man bygger ett orangeri. 
Lundberg var Trägårdsmästare-Ålderman vid mitten av �700-talet och 
synes ha varit en mycket betrodd yrkesman���.

Jag har läst den femte upplagan av Lundbergs bok, den finns på Kungl. 
biblioteket och trycktes �798 i Stockholm. Däri beskriver Lundberg i Kap 
VII ”Huru et Pomerants- eller Orangehus bör byggas.”

” Man bygger wid norra sidan af  Trägården på en hög och torr 
plats, så att ingen fuktighet må draga sig derunder och förorsaka 
någon osund dunst för wäxterna som deruti förwarade blifwa, ett 
så kallat Pomerans- eller Orangerihus, lagandes så, at det kommer 
at stå för rena sol-werkan, om huset göres större eller mindre; man 
lägger sjelfwa huset till sex alnars��� högd det minsta mellan golf  
och trossbotn, och fönsterne i proportion derefter, som till det 
minsta bör wara fyra alnar i högd; men skulle man wilja hafwa det 
något större, så tages huset till åtta alnar i högden, och fönstren 
till fem och en half  aln, ty ju högra fönstren göras, ju bättre luft 
och solwerkan får Orangeriet, och sättes i lod efter snöret eller rätt 
up, och på södra sidan af  huset, men de öfrige sidorna av huset 
wäl tillslutande och bewarande för nordanwäder, och trossbotn 
försedde med wäl fyllning som bör wara av måssa, näfver och jord, 
och derofwanpå en wacker hög wind, till hwarjehanda frösorters 
conserverande; kakelugnar göras en eller flere, allt efter husets 
storlek.”

Lundbergs förslag till Orangeri framgår av ritningar i nämnda handbok. Det 
är bestickande att läsa hans självklara råd som gällde och fortfarande gäller 
för placering av byggnader på naturmark om man vill undvika fuktskador 
på byggnaden. 

Det anses att Sveriges första orangeri uppfördes ca ��6� i Kungsträdgården 
i Stockholm av Jean Allard.��6 Det torde ha varit Erik XIV��7 som låg bakom 
projektet. Orangeriet vid nuvarande Ulriksdals slott, tidigare Jacobsdal, är 
kanske det äldsta bevarade orangeriet i landet. Det nuvarande orangeriet��8 
ritades �70� av Tessin d.y. på uppdrag av Magnus Gabriel De la Gardie. 
Det är byggt enligt senaste (dåvarande) mode från Nederländerna med 
tegelugnar i nischer i den tjocka norrväggen. De nedsänkta eldstäderna, 
eldgroparna,  och rökkanalerna under golven anlades senare. 
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Figur 20
Orangeriet vid Villa Aldobrandini vid Frescati. Här syns tydligt fönsterluckorna av trä som 
kan skydda växterna för in- och utstrålning av energi. Eftersom det handlar om dyrbara 
växter så är de nedre fönstren försedda med järngaller. Det är osäkert om orangeriet hade 
glasfönster. Foto av Kungl. Biblioteket från Giovanni Battista Ferraris ”Hesperides sive De 
Malorum Aureorum Cultura et usu” som publicerades i fyra band i Rom 1646. 
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Figur 21
Denna figur är liksom den föregående hämtad ur Ferrari (1646), den visar en pergola som 
täckts över inför vintern. Citrusträden är här odlade på mark och i spaljé. Vi ser här en 
helt annan hantering av citrusträd än den strikta geometriskt formade odling som senare 
utvecklades i Frankrike. Foto Kungl. Biblioteket.
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 Fransmannen André Mollet var engagerad av drottning Kristina redan 
�6�8 som trädgårdsmästare och hade ansvaret för utveckling och vård av 
de kungliga lustgårdarna.��9 Det är troligt att orangeriet vid Jacobsdal var 
planerat redan av Mollet på �600-talet. I boken Ulriksdal efter 350 år��0 nämns 
dock arkitekten Jean de la Vallée som skaparen av lustgården. Rudbeck d.ä. 
(�6�0-�70�) sade i ett brev från �68� att det var han som byggde orangeriet 
vid Jacobsdal, se sid 6�.

Olof  Rudbeck d.ä., en av Sveriges förnämsta vetenskapsmän, intresserade 
sig för orangerier och hade storskaliga planer för Uppsala Universitets 
botaniska trädgård (nuvarande Linné-trädgården). I Ragnar Josephsons 
(�9�0)��� Det Hyperboreiska Upsala  redovisas Rudbecks planer för 
trädgården. 

Sannolikt blev Rudbecks resa till Leiden �6��-�6�� avgörande för hans 
insikter i hur ett bra orangeri skulle byggas, se kapitel �.� Introduktion av 
botaniska trädgårdar i Uppland.

Tack vare bl.a. författare som Salomon de Caus (�6�0), Giovanni Battista 
Ferrari (�6�6), Johannes Commelyn (�676) och Johann Christoph Volkamer 
(�708) har vi i dag ett stort antal bilder (kopparstick) som illustrerar dåtidens 
orangerier. 
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�  BOTANISKA INTRESSEN I UPPLAND

�.� Introduktion av botaniska trädgårdar i Uppland

Olof  Rudbeck d.ä. observerade och hemförde till Sverige kunskaper 
om samhällsnyttiga tekniska system, allt från stadsplanering till vatten/
avlopp och till kanaltransport av gods och varor. Hans botaniska intresse 
säkerställde att artrikedomen i Sverige ökade och att vi fick insyn i hur 
den tidens framgångsrika botaniska trädgårdar organiserades och sköttes. 
Genom Rudbeck lärde sig samtiden mycket om orangerier. ”Han var en 
skarp och vaken naturvetare som verkade under en tid i Europa som var 
fylld av krig” säger  hans biograf, Gunnar Eriksson (�00�)��� i Rudbeck 1630-
1702. Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige. 

Rudbeck d.ä. reste till Leiden i norra Nederländerna �6��. Vi vet inte säkert 
vad Rudbeck hade för sig i och kring Leiden ty som Eriksson (�00�) säger:
���

”Om han haft förstånd att skriva in sig i universitetsmatrikeln så 
hade vi knappast behövt tveka.” 

Rudbecks färdkamrat var Johan Palm och även hans namn saknas i 
matrikeln.

Leidens universitet var vid denna tid ett av Europas allra främsta och 
Nederländarna hade väl utvecklade botaniska trädgårdar till glädje för 
Rudbecks botaniska intresse. Men Rudbeck blev också imponerad av den 
tekniska utvecklingen i dåtidens Nederländerna��� med en väl fungerande 
infrastruktur med bl.a. transportsystem på kanalerna. 

Claes Annerstedt (�90�)��� säger i Olof  Rudbeck den äldre, kort levnadsteckning 

” På samma gång dref  honom dock hans starka tekniska begåfning 
att studera alla de sinnrika och praktiska uppfinningar samt tekniska 
konstbyggnader af  alla slag, som gjort republiken så berömd och 
blomstrande, och han gjorde det med en sådan grundlighet, 
som skulle han ämnat att sedan göra ingenjörens bana till sin 
lefnadsuppgift. Ingenting från målning och gravering till svarfning, 
smide och murning fanns, hvari han ej sökte göra sig till mästare.”

Vid sin återkomst till Sverige �6�� började Rudbeck planera den botaniska 
trädgården i Uppsala. Trädgården fick tre växthus, ett för lökväxter och 
örter, ett pomeranshus, alltså ett orangeri, och därtill ett mycket speciellt 
drivhus. Per Dahl (�99�)��6 visar i sin avhandling Svensk ingenjörskonst under 
stormaktstiden  hur Rudbeck konstruerade sitt orangeri.
 I ett brev till Inkvisitionskommissionen redogör Rudbeck för den botaniska 
trädgården. Brevet är dagtecknat den 1 mars 1685 och finns i original i 
Riksarkivet. 
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Den kopia jag tagit del av återfinns i Hammarsten (1905)��7 ”Inbjudningsskrift 
till åhörande af  den offentliga föreläsning med hvilken professorn i sematiska språk 
filosofie doktorn Karl Vilhelm Zetterstéen tillträder sitt ämbete.”

Rudbeck påpekar i sitt långa brev att det var han själv som hade varit 
den betrodde byggmästaren för botaniska trädgården och husen däruti, 
alltså bl.a. orangeriet. Han påpekar att det vid denna tid inte fanns någon 
byggmästare i riket som hade erfarenhet av sådana här projekt och 
påminner om att det var han som hade byggt orangerierna vid Ulriksdals 
slott ”fördom Jacobsdahl kallat”, vid Mörby slott och vid Karlbergs slott.

Rudbeck hänvisar i sitt brev till ett flertal verifikationer som bilagts men 
som numera är förkomna. Rudbeck drev flera byggen parallellt, förutom 
botaniska trädgården med  pomerantshuset, fröhuset och bullboshuset 
samt glashuset (växthuset) på tomten intill, dessutom ombyggnaden av 
Gustavianum som försågs med en ny övervåning och den anatomiska 
teatern. Rudbeck var också byggmästare för den märkliga vattenledningen��8 
som enligt räkenskaperna var hela ���0 alnar lång. Den löpte från slottet 
ända till den botaniska trädgården. 

Räntmästaren Chruzelii vid universitetet hade dålig ordning på 
räkenskaperna enligt Annerstedt. Kung Karl XI regering tillsatte den 
Inkvisitionskommission som Rudbeck och hans kollegor vid universitetet 
tvingades redovisa för. Det var alltså fråga om revision, och det har vi nytta 
av i dag, Rudbecks redovisningar är detaljerade och motiverade.

Rudbeck, som brann för den botaniska trädgården, som han kallade 
”sin förstfödde son” investerade sannolikt betydande egna medel och 
mantimmar för att skapa trädgården och orangeriet. I slutet av nämnda 
brev blir han mycket känslosam och meddelar: 

”Jagh kan tryggeligen när så behagas aflägga den eeden, at alt, 
hwadh jagh af  min fordom och nu Allernådigste höga Öfwerheet, 
och många herrar i ähre skänker bekommit, och alt annat hwadh 
iagh förtiäntr genom mittarbete, som skulle wara migh och mina till 
een liten heders och födepenning, är åther alt upgångit till mitt kiäre 
fäderneslands heeder och tiänst, som skall innan kort wijsas medh 
fulla documenter in mot �0 000 dr.”

I ett brev till greve Magnus Gabriel De la Gardie daterat den �� augusti 
�66� meddelar Rudbeck att Pomerantshuset är färdigt.��9
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�.� Orangören Linnés betydelse

Carl von Linnés betydelse för trädgårdsodlingens utveckling och 
hans betydelse för orangeriets perception och utveckling i Sverige är 
betydande. Linné utnämndes �7�� till professor i medicin och botanik��0 
vid Uppsala universitet. Han var redan då en forskare av rang och var 
Vetenskapsakademins preses.

Linné kompleterade Botaniska trädgården med växter från hela världen. 
Han hade ett stort kontaktnät och många vänner intresserade av botanik. 
�7�� hade han mer än �000 arter i sin vård.��� 

Linnés svenska kontaktnät omfattade bl.a. arkitekten Carl Hårleman, 
som vid mitten av 1700-talet var ”öfverhofintendent”, och hade bostad 
i Stockholm, som Linné gärna gästade. Andra betydande personer med 
intresse för botanik var friherren Sten Carl Bjelke på Salsta som var 
sakkunnig på gräs och samlade in mängder av material till Linné under 
sin resa i Ryssland �7��. Linné döpte ett genus till Bielkea som tack för 
all hjälp.��� Herren till Lövsta bruk, greve Charles de Geer, tillhörde också 
vänkretsen Han var ledamot av Vetenskapsakademien när Linné var dess 
preses.

I Linneus i Lärda tidningar 1745-1780 redovisar Hagelin (�007) bredden 
på Linnés verksamhet. Hagelin nämner att av de skrifter, böcker och 
avhandlingar, som recenseras i Lärda tidningar så är ��� arbeten författade 
eller utgivna av Linné, därutöver ��0 artiklar som berör Linné, exempelvis 
brev från hans lärjungar i främmande länder som Hasselquist, Löfling och 
Osbeck. Professor Linné författade även de �86 akademiska avhandlingar 
som ventilerades under hans presidium.

Hur stort Linnés kontaktnät över hela dåvarande kända världen var blev 
tydligt först när James Edward Smith i London öppnade de tjugosex lådor 
som han köpt av familjen Linné efter vetenskapsmannens bortgång. De 
innehöll ca �9000 ark med pressade växter, ��00 insekter, ��00 snäckor, ca 
800 koraller och ��00 mineralprover. Därtill ca �000 böcker och ca �000 
brev, Linnés hela korrespondens.��� 

Linnés egen uppfattning om sin storhet är frontespisen till Linnés (�7�7)  
Hortus Cliffortianus, figur 25. Barockallegorien visar nedtill en ritning över 
Hartekamp, George Cliffords trädgård nära Leyden där Linné arbetade i 
två år från 1735. Det finns olika tolkningar av allegorien.��� Allegorin tolkas 
av Vimmer (�00�) så att Europa är den kulturelle härskaren över de andra 
kontinenterna medan Blunt (�97�) tolkar planschen så att den uttrycker 
Linnés uppfattning om sin centrala plats inom botaniken.
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Figur 22
Dåvarande Botaniska trädgården med Linnés bostadshus. Huset står än idag, förvaltas av 
Statens fastighetsverk. Fotostatkopia från Theodor Magnus Fries ”Linné ” som publicerades 
i två band 1903. Kopparsticket finns med i Linnés ”Hortus Upsaliensis”, där redovisas 
Samuel Nauclérs avhandling, sticket är gjort av Johan Gustaf  Hallman 1745.
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Figur 23
Karta över Botaniska trädgården i Uppsala på Linnés tid. Orangeriets plan redovisas i övre 
delen av kartan och beskrivningen av de numrerade utrymmena återfinns vid sidan i svensk 
översättning. Printout från Göttinger Digitalisierungszentrum. ”Horti Upsaliensis Mapa” 
är kapitel VII i Linnés ”Amoenitates Academicae” från 1749.
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�.� Linnés trädgård och orangeri i Uppsala

Botaniska trädgårdar, alltså vetenskapligt ordnade trädgårdar med ändamål 
att förse den botaniska vetenskapen med studiematerial, fanns redan på 
��00-talet, bl.a. i Padua och Pisa.��� 

Den botaniska trädgården i Uppsala planerades som nämnts av Olof  
Rudbeck d.ä. och Linné lade ner stort arbete på att utveckla den. Jag talar 
nu om den trädgård som idag kallas Linné-trädgården, inte om Botaniska 
trädgården som tillkom genom Gustav III:s donation �787. Orangeriet i 
Botaniska trädgården hade Olov Samuel Tempelman som arkitekt men 
kungen blev av någon anledning osäker på om Tempelman var rätt man 
och utnämnde i stället Louis Jean Desprez´ till arkitekt för byggnaden.��6 
Orangeriet i Linné-trädgården ritades av Carl Hårleman.

�7�� skred Linné till verket och föreslog��7 till ”Academien” att:

”ett Winterhus eller drifhus, som man allmänt kallar Orangerie, är 
siälen af  Trägården, utom hwilken ingen Academisk Trägård kan 
bestå, ty fåfängt inskaffas Frö, örter och Trän från Södra länder och 
de andre Werdsensdelar, om första wintern skall dem öfwerraska 
och till intet giöra.” 

Linné föreslog ett �� alnar (ca �9 m) långt orangeri och kostnadsberäkningen 
slutade på ���6 D.��8 Dessutom föreslog han att det s.k. Botaniska huset 
skulle byggas om från grunden till bostad. Huset var  byggt av Rudbeck 
d.ä. och var i mycket dåligt skick när Linné tillträdde. Huset revs och på 
den befintliga grunden byggdes det stenhus som än i dag rymmer Linné-
samlingar. Det beboddes av Linné under hans livstid och förvaltas i dag av 
Statens fastighetsverk. Orangeriet stod färdigt redan �7��.

Vid konsitoriesammanträdet den �� januari �7�� bestämde��9 kanslern 

”at Professor Linnaeus, som wid detta wärket wisat en besynnerlig 
flit, må som dess antecessor bo husfritt uti det Botaniska huset, 
allenast at han hädanefter som härtills wårdar örtegården och sielf  
består reparationen på Botaniska huset, så att det altid hålles wid 
magt”.

Grunden till dagens Linné-trädgård lades av Hårleman som blev en livslång 
vän till Linné.��0 Trädgårdens utseende framgår av Fredrik Akrelius samtida 
kopparstick. Det finns en planritning, Horti Upsaliensis Mappa, av trädgården 
i Linné (�7�9)  Amoenitates Academicae som även visar hur orangeribyggnaden 
var disponerad. 

I fonden på trädgården låg orangeriet som än i dag består av ett mittparti 
med två flyglar. Mittpartiet kallade Linné för ett Frigidarium eller Kallrum, se 
figur 23.  Där övervintrade de växter som fordrade mindre värme, ca + 7 
ºC, och som flyttades ut i trädgården på sommaren. 
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Om vi ser på byggnaden från sydväst så är den centrala byggnadskroppen 
alltså orangeriet aller ett Kallrum som nämnts. Till vänster ligger ett Varmrum, 
ett Caldarium, som hölls över +��ºC med hjälp av kakelugnar. Ytterligare till 
vänster fanns ett Tepidarium eller som Linné benämnde det ett Ljummet rum 
som rymde cactéer som om sommaren flyttades till ett Apricarium, d.v.s en 
glaskast som låg i den norra delen av trädgården. Orangeriets andra flygel 
var avsedd till bostad för örtagårdsmästaren, orangören, så att denne natt 
som dag kunde sköta orangeriet. På var sida om orangeriet fanns Vaporarium 
eller ”drefbäncken” och Solarium eller ”fönsterbäncken”.���

Figur 24
Orangeriet i Linné-trädgården som det ser ut idag. Foto Hans Hammarskiöld.
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Figur 25
Detta är frontespisen i Carl von Linnés ”Hortus Cliffortianus” som publicerades 1737. 
Den allegoriska planschen är kommenterad i kapitel 10 ”Noter”, not ���. Foto Kungl. 
Biblioteket.
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6  FÖRUTSÄTTNINGAR I UPPLAND

6.� Tillkomst av vallonbruken

Vallonbrukens tillkomst i Norduppland var en av grunderna för utvecklingen 
av landskapets ekonomi och trädgårdskonst. Utan vallonbruken och 
inflytandet från de centraleuropeiska bruksägarefamiljerna hade det 
sannolikt ej byggts några orangerier i Uppland. Under större delen av 
frihetstiden svarade järnproduktionen för tre fjärdedelar av landets 
exportvärden.��� Skogen, vattnet, malmen och järnbruken skapade 
förutsättningarna för bruksägarnas corps-de-logier med trädgårdar och 
orangerier. 

Vallonien är ett område som ligger i nuvarande Belgien och Frankrike. 
Folket anses vara en egen folkgrupp med såväl litterat som talspråkig särart. 
I dag är vallonerna en benämning på alla de arbetare, hantverkare, tjänstemän 
och köpmän som kom att invandra och bosätta sig i Sverige under �600- 
och �700-talen. Förutom alla de som kom från egentliga Vallonien så räknar 
vi vanligen in flamländare, belgare, holländare och fransmän i gruppen.  

De valloner som invandrade till Sverige redan på �600-talet kom från 
ett relativt koncentrerat område mellan Sedan och Liége,��� och många 
kom direkt till Uppland med Öregrund som immigrationsort som 
framgår av figur 26. Liége hade under 1500-talet utvecklats till Europas 
centrala område för järnhantering. Det berodde på att malmfyndigheter, 
gruvor, liksom vattenkraft och skog i Ardennerna var tillgängliga. I 
denna centraleuropeiska ”bergslag” utvecklades industriella metoder för 
järnframställning, bland annat utvecklades masugnen (genom stenugnen), 
kolningstekniken (genom resemilan) och smidet (genom vallonsmidet).

Vallonbruken i Uppland är historiskt starkt knutna till svensk stormaktstid. 
Gustav II Adolf, som skapade det Sverige som Gustav Vasa drömt om, 
var en krigare. Han hade goda kontakter med dåtidens vapenindustri i 
Europa. Utan hjälp av Louis De Geer i Nederländerna skulle de svenska 
regementena, vare sig de var utskrivna eller lejda, sannolikt ej lyckats med 
sina vanskliga förehavanden på kontinenten. Heckscher (�9�6).���

Vid början på 1700-talet var ett flertal skickliga affärsmän och 
vapenhandlare etablerade i Sverige med stöd av kronan, staten, som såg 
sina fördelar och som hade skulder att betala. Denna allians utvecklades 
till en industriell revolution i agrarlandet Sverige. Uppland spelade härvid 
en viktig roll, ty Dannemora gruvor var på �700-talet en av landets största 
ekonomiska tillgångar. Tack vare Dannemoramalmen kunde vallonbruken 
i  Uppland utvecklas till lönsamma industrier under ledning av kompetenta 
industrialister, ättlingar till �600-talets framgångsrika köpmän och 
vapenhandlare.

Detta märkliga skeende var inte endast en industriell revolution utan 
även en social sådan. Mitt ute i storskogen, vid lämpligt vattendrag, växte 
samhällen upp.  
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Figur 26
Figurerna visar vallonernas migrationsområden och exempel på resvägar. De är 
fotostatkopior från Bernt Douhans doktorsavhandling ”Arbete, kapital och migration, 
valloninvandringen till Sverige under 1600-talet” utgiven av Historiska Institutionen vid 
Uppsala Universitet 1985.
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Välplanerade och välorganiserade, föregångare till det nuvarande svenska 
samhällets uppfattning om det goda och ansvarstagande samhället. Så vill 
vi i dag gärna se historien men Isakson & Rydén (�00�) varnar��� för denna 
enkla framställning. 

Bernt Douhan (�98�) har i sin avhandling Arbete, migration och kapital  
redovisat hur denna märkliga teknikutveckling överfördes till Sverige, 
inte för att Sverige köpte kunskaperna utan för att arbetsmarknaden för 
kompetenta hantverkare runt Sedan och Liége sviktade kraftigt efter det �0-
åriga kriget. Det blev fred i Europa för en tid och vapensmedjorna tystnade 
tillfälligtvis. De yrkesskickliga arbetarna blev friställda.

Det är en myt att vallonerna ”flydde” till Sverige på grund av religiös 
förföljelse. De var visserligen Calvinister, illa sedda i det katolska Europa, 
men de flydde undan arbetslöshet. För många av de valloner som reste till 
Sverige var förhoppningen att kunna återvända hem mycket stark. Ungefär 
�0% av de som kom till Sverige återvände hem säger Douhan, han anger 
antalet invandrade valloner till ca ��00 familjeenheter. I Uppland hade 
upp till ��00 vallonättlingar varit verksamma vid bruken runt �7�0, det 
handlade då om upp till fyra generationsled.

Det har i Sverige odlats en ganska romantisk bild av vallonernas betydelse 
för den industriella utvecklingen i landet på �600- och �700-talen. Rydén 
(�00�) redovisar att mytbildningen runt vallonernas verksamhet i Sverige 
på bl.a. �700-talet är väl utvecklad. Rydén visar att de kunskaper vi i dag 
har om vallonbruk och vallonernas hantverksamhet i själva verket är 
begränsade. 

Det största antalet järnbruk per landskap eller län fanns inte i Uppland. 
Hammarskattelängden från �69���6 redovisar ��� järnbruk i landet, Finland 
inberäknat. I Värmland län fanns 8� bruk, i Örebro län fanns det 6� bruk 
och i Västmanland län �� bruk. I Uppland hade vi då �8 bruk. År �7�8 hade 
antalet bruk i landet stigit till �66 och de regionala skillnaderna i storlek 
på bruk och produktion kvarstod, de uppländska bruken var fortfarande 
i medel dubbelt så stora som de västmanländska.��7 Likväl producerades 
endast ca �0% av landets järnexport under �700-talet i Uppland . 

Bruksägarna och vallonerna hade ett gemensamt intresse, nämligen att 
hålla yrkeskunskaperna hemliga. Det gällde ju, precis som idag, att skydda 
värdefulla företagshemligheter. Detta ledde bl.a. till den självvalda sociala 
isolering som kännetecknade vallonerna vid de uppländska bruken. De 
var utomordentligt skickliga yrkesmän och det skulle aldrig gå att finna en 
mästersmed som avslöjade hur han ställde härden på söndagen inför tidiga 
måndagsmorgonens anvärmning.��8

Det var alltså de framgångsrika bruksägarna, �700-talets industrialister, 
som skapade de förmögenheter som bl.a. användes för att bygga ståtliga 
corps-de-logier med trädgårdar och orangerier på svenska landsbygden i 
Uppland.
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Figur 27
Även om järnbruken i Uppsala är omtalade så var det framför allt i Västmanland som 
järnbruken vid sekelskiftet 1600-1700 etablerades. Järnbruken i Uppland var större än 
de i Västmanland, de hade högre produktion och kvalitet på sina produkter. Likväl stod 
de för en mindre del av den samlade svenska järnexporten på 1700-talet. Figuren är en 
fotostatkopia från Libers Historiska Atlas (2003).
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6.� Klimat i Uppland

 Rudbeck skriver i Atlantica 1 och citeras av Ångström (�97�):

”Här kan man säya tryggt skee det Gud talar, att jag skall gifa 
dhem Winter i sinom tiid och Sommar i sinom tiid. När Winteren 
här är, är han klar, sund, nyttig och frisk: är här Sommar, är han 
Natt och Dag så liuflig, att ingen ort söder till är med honom att 
jempnföras.”

Årliga variationer i medeltemperatur av betydenhet har det varit. För norra 
Europa har Easton och Wagner��9 bearbetat mängder av källor för att 
fastställa vintertemperaturens variationer sedan medeltiden, se figur 28. 
Observera att det står Cº på y-axeln som inte är en enhet i SI-systemet, 
egentligen skall det vara ett dimensionslöst poängtal. Sannolikt ser vi ett 
tryckfel.

Mätning av klimatfaktorer som exempelvis lufttemperatur har gjorts i 
Uppland sedan �7��. Bl.a. av astronomiprofessorn Erik Burman och hans 
elev Anders Celsius.�60 

Meteorologiska iakttagelser har gjorts betydligt tidigare. Såväl i Uppsala 
som söderut bl.a.  på ön Ven. Tycho Brahe ���6-�60�  gjorde en betydande 
mängd observationer under sin livstid och även iakttagelser om klimatet 
över åren. Mellan ��8� och ��97 noterade han exempelvis den första och 
sista frostdagen�6� varje år, av intresse för varje trädgårdsmästare. 

Ångström (�97�) nämner i Sveriges klimat att det har gjorts motsvarande 
iakttagelser på Ven mellan �88� och �898 och att första och sista frostdagen 
då var nästan exakt samma som Brahe noterade. Detta indikerar att 
temperaturförhållandena var mycket lika under iakttagna tidsperioder.

Ångström nämner också att det finns många uppgifter om isförhållanden 
utanför Upplandskusten under gångna år som indikation på klimatet 
i Uppland men varnar för tillförlitligheten av sådana anteckningar. 
Erfarenheter från dagens kärnkraftverk vid Forsmark visar dock att de 
år som isen lägger sig i Bottenviken och på Ålandshav så förändras det 
lokala klimatet märkbart. Nordliga vindar över ismassorna medför kraftiga 
avvikelser från ”normala” klimat enligt Armand (�007), temperaturer på 
-�0ºC förekommer men den dimensionerande vintertemperaturen för 
Uppsala är enligt ASHRAE (�00�) -�9,9 ºC.
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Figur 28
Diagrammet visar klimatets förändring i norra Europa sedan 1200-talet och fram till 
1900-talet. Figuren ör hämtad ur Anders Ångströms ”Sveriges klimat” som publicerades 
1974. Diagrammet återfinns på sid 165 och är skapat av Easton och Wagner. Det är svårt 
att tyda ty 1700-talets första hälft framställs som relativt varmt vilket strider mot de klimat 
serier som Hans Bergström och Anders Moberg presenterat i sitt paper ”Daily Temperature 
and Pressure Series for Uppsala (1722-1998)”. Däremot visar diagrammet den kyliga 
delen av 1700-talets senare hälft. Easton och Wagner redovisade en poängberäkning för 
vintrarnas värmegrad och diagrammets enhet Cº är inte ºC. Figuren är en fotostatkopia ur 
Ångströms bok. Färgmarkering av författaren. 

Tabell 2
Större delen av 1700-talet kallare än ”normalt”. Gösta Liljequist har sammanställt 
tabellen ovan som visar antalet vintrar av olika stränghetsgrad i Stockholm från 1761 till 
1940 enligt Ångström. Lilljequists rapport ”The serverity of  winters at Stockholm 1757-
1942” som publicerades 1942 omfattar en längre tidsperiod. Antalet vintrar (december 
till mars) vars medeltemperatur var mer än 1ºC under medelvärdet har avtagit från 13 
under perioden 1761-1790 till bara 3 under perioden 1911-1940. 45% av vintrarna var 
alltså ”stränga”. Senare delen av 1700-talet var kyligt. Tabellen är en fotostatkopia från 
Ångströms bok ”Sveriges klimat”. Färgmarkering av författaren.
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För centrala Uppland har vi säkra uppgifter tack vare Bergström och  
Moberg (�00�). I Daily air temperature and pressure series for Uppsala (1722-
1998)�6� redovisas bl.a. månads- och årsmedeltemperaturer för perioden 
�7��-�799, se tabell �� i Appendix 4.

Att �700-talet var kallare än ”normalt” framgår av sammanställningen i
tabell �. Problemen för trädgårdsmästarna vid vallonbruken kan även 
illustreras av  att bruken i Uppland ligger alldeles vid gränsen för Norra 
barrskogs-regionen och gränsar till södra Norrland. �780-talet var speciellt 
kallt. En förklaring till den minskade solinstrålningen kan vara att �78� 
förekom flera vulkanutbrott på norra halvklotet. Hamblyn (2005).�6�

Bergström (�008) har redovisat�6� max-, medel- och mintemperaturer 
för perioden �790-�799, jag har sammanställt mintemperaturerna under 
denna period i tabell �� i Appendix 4 för att tydliggöra att orangerierna i 
Norduppland åtskilliga gånger var utsatta för extremt låga temperaturer.

Vidare har Hansson och Omstedt (�007) rekonstruerat isutbredningen på 
bl.a. Ålands hav under bl.a. perioden �7�0-�799. De visar att istillväxten 
ökade kraftigt under senare hälften av �700-talet. Eriksson och Omstedt et.al. 
(�007) har studerat isläggningen i Östersjön. De utvecklar ett resonemang 
om issituationen under de senaste 500 åren och definierar begreppet IWB 
(the ice winter severity in the western Baltic). Under perioden �7�0 till �799 
var Ålands hav många gånger isbelagt. Detta faktum avspeglas även i de 
temperaturserier som Bergström och Moberg redovisar. Det är alltså styrkt 
att senare hälften av �700-talet var en ovanligt kall period.

Min slutsats är att klimatet i Norduppland under speciellt senare hälften av 
�700-talet var ett stort hinder för de trädgårdsmästare som var verksamma 
vid vallonbruken och hade ansvar för övervintring och utsättning av 
frostkänsliga citrusträd.

6.� Klimat för citrusträd

Ackerman (�9�8) har en uppsats i American Geographical Society´s journal 
där han diskuterar i vilka klimat som framgångsrik odling av citrusfrukter 
är möjlig. Ackerman nämner att citrusträd inte tillväxer vid lufttemperaturer 
under 
�0 ºC och över �� ºC. Han redovisar i sin uppsats att kommersiell odling 
av citrus lyckas bäst inom isotermerna �� ºC i januari på norra halvklotet 
och ��ºC i juli på södra halvklotet. Området ligger mellan �0:e breddgraden 
N och �0:e breddgraden S. Californien, Florida, södra Spanien och Sicilien 
ligger på gränserna till odlingsbältet. Indien och södra Kina ligger inom 
odlingsbältet.�6� Norduppland ligger �0 breddgrader norr om odlingsbältet.
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Figur 29
Vegetationskarta över Sverige. Alla de järnbruk med herrgårdar och 
orangerier som avhandlas i uppsatsen ligger norr om Uppsala och nära 
den norra barrskogsregionen. Kartan är en fotostatkopia från Jalmar 
Furuskogs ”Vårt land” som publicerades i Stockholm 1943.
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Det har hänt att skördar frusit bort i såväl Californien som i Florida�66 
enligt Ackerman (�9�8). I Californien frös odlingarna �9�7. Stritzke (�000) 
redovisar hur citrusodlingarna runt Gardasjön i norra Italien utrotades av 
frost �9�8-�9�9 och Gutaf  III klagade på klimatet i Neapel år �78� med ett 
snötäckt Vesuvius som jag nämnt i avsnitt �.�.

Att citrusträd skulle kunna överleva utomhus i norra Europa eller i 
Norduppland är omöjligt. De måste odlas inomhus, i värmda orangerier 
eller drivhus. Det stora hotet mot articifiell odling i Norduppland var frost, 
både när träden stod utomhus under perioden juni till augusti och när de 
stod uppställda i orangerier.  På breddgarden 60 ºN, i Norduppland, var 
det stora hindret för blommning och utveckling av frukt strålningsutbytet 
mellan de städsegröna trädens lövverk och de på natten kyliga fönsterglasen. 
I figur 66 redovisar jag en beräknad yttemperatur på fönsterglasens insida i 
orangeriet i Lövsta bruk över simuleringsåret. Under senare delen av �700-
talet hade vi i Norduppland en period med lägre vintertemperaturer än 
”normalt”, se figur 1, varför yttemperaturerna då kan ha varit lägre än de 
jag redovisar. Vintern �799 var så kall att man hade körväg över Ålands hav 
ännu i slutet av april.�67 Henrikson (�96�), Bergström (�008).

Ackerman (�9�8) har studerat olika citrusarters frostkänslighet. Han 
diskuterar två typer av frost, den ena bestående i kraftig utstrålning från 
jordytan klara vinternätter, och den andra bestående i kall vind.�68 Han kallar 
den kalla vinden för ”cold wave” och det är ett fenomen som uppträder i 
Norduppland de vintrar som isen ligger på Ålands hav och Bottenhavet. 
Armand (�007) rapporterar�69 att lufttemperaturer under sådana vintrar kan 
väsentligt understiga vedertagna enligt SMHI statistik. Exempelvis så var 
det på nyårsafton �976 -�8,� ºC vid Forsmark.�70 

Utstrålningen av energi från jordytan kan vara betydande. På �700-talet 
var den vid vissa klimatsituationer lika stor som idag. Som exempel kan 
nämnas att näst sista dagen �007 var i Norduppland klar. När solen gick 
ner kl ���0 var det lugnt väder och + �ºC i luften på marknivå, inom en ½ 
timme sjönk yttemperaturen på den snöfria marken till -�ºC vid oförändrad 
luft-temperatur.�7�

6.� Utveckling av värmekällor i Sverige

Orangerierna vid vallonbruken i Uppland varmhölls genom eldning med 
ved. Vallonbruken använde för sin järnproduktion stora mängder ved och 
träkol. Bönderna runt bruken var skyldiga att leverera ved och träkol till 
bruken som skatt.
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Figur 30
Ritning som redovisas i Cronstedts ”Beskiftning på ny inrättning af  kakelugnar till weds 
besparing jämte bifogade kopparstychen”. Den visar hur en ugnsmakare skall mura de 
vertikala kanalerna. Eftersom dåtidens hantverkare hade svårigheter att läsa ritningar 
så tillverkades det trämodeller av olika ugnar av Cronstedts fason. Skriften är odaterad 
men sannolikt kom den av trycket senast 1775. Cronstedts tekniska lösning blev mycket 
framgångsrik och under 1800-talet hade i stort sett varje svenskt hem kakelugnar av 
Cronstedts typ i flertalet boningsrum. Fotostatkopia av faximilutgåva från KTH/UoV 
1975.
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Vedbristen i Uppland var redan vid �700-talets början enligt vissa uppgifter 
svår. Regeringen lät landshövdingarna genomföra inventeringar och 
rapporterna�7� var allvarliga. Larsson (�979). Heckscher (�9�9) ger dock en 
annan bild av situationen i Bergslagen. Han säger att det saknas stöd för 
uppfattningen att det på �700-talet rådde skogsknapphet.

Arkitekten Carl Johan Cronstedt,  �709-�777, och generalen Fabian 
Wrede, 1694-1768, fick likväl år 1767 regeringens uppdrag att ge förslag till 
uppvärmningsanordningar som skulle minska vedåtgången i riket. Orsaken 
till ”Rikets råd” uppdrag var bl.a. vedbristen kring gruvor och bruk i 
Uppland. Gruvdriften och järnframställningen krävde stora mängder ved 
och träkol, mer än vad som de uppländska skogarna kunde producera. 

Wrede var tidigt ute med idén att låta rökgaserna ”vända” vertikalt i en 
tegelugn och på det sättet sänka rökgastemperaturen och bättre utnyttja 
värmeenergin innan rökgaserna lämnade ugnen. Det var  dock Cronstedt 
som åstadkom den tekniska utvecklingen av kakelugnen.�7�

Calorifärsystemen var kända i Norden redan på medeltiden. Ett exempel 
som redan nämnts är Glimmingehus�7� i nuvarande södra Sverige  och 
ordensborgen Malbork�7� i nuvarande Polen. Ett annat exempel på 
calorifärsystem är varmhållningen av systrarnas vinterrefektorium i 
Vadstena kloster.�76 I de båda senare fallen så eldades ved i en ugn som 
användes som ackumulator och därefter, när elden brunnit ut, leddes luft 
över och runt ackumulatorns varma stenar och tegel och fördelades i 
murade kanaler till de lokaler som skulle värmas. 

Tidiga kakelugnar finns också på Skoklosters slott där ett flertal öppna 
spisar har en kakelugn intill spisen. När brasan brunnit ut så rakade man in 
glöden i kakelugnen och kunde sedan skjuta spjället i spisen. Dessa ugnar 
är av typen avsatsugnar.

Kakelugnar var i bruk i norra Europa långt före det Cronstedt utvecklade 
den svenska modellen. Vanligen var det en ugn med stor eldstadsöppning 
och en enda rökgång som hade tre mellanbottnar. Sådana ugnar var 
besvärliga att sota och hade låg verkningsgrad. Ritningar på ugnar av denna 
typ finns i Cronstedts efterlämnade papper. 

I en svensk skrift av Urban Hjärne�77 som trycktes �696 med titeln: ”En lijten 
Aeconomisk skrift om Wedsparande” finns figurer som beskriver de tyska ugnar 
som byggdes med mellanbottnar i form av horisontella skivor placerade 
i sicksack i ugnen i syfte att förlänga vägen för de varma rökgaserna. En 
känd typ av denna ugn är Herrnhutugnen som användes i södra Danmark. 
Ugnstypen kallas också för avsatsugn.

Ett försök att förbättra verkningsgraden på eldningsapparater för orangerier 
redovisas av John Evelyn (�69�)�78 som föreslår något lutande järnrör som 
löper genom eldstaden. Järnrören, som omsveps av elden, är öppna mot det 
fria och leder uppvärmd uteluft in i orangeriet. 
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Figur 31
Figuren visar en avsatsugn som tillskrivs Cronstedt av Andersson och Bedoire (1986), sid 
68-69. Ritningen visar att Cronstedt var väl förtrogen med olika ugnstyper. Cronstedts 
tekniska lösning på ugnsproblemet är dock helt annorlunda, se figur 30. Fotostatkopia från 
”Svensk Arkitektur ritningar 1640-1970”. 
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Cronstedt forskade kring vedåtgången i olika slags värmeapparater och 
spisar. Han redovisade att under en normal eldningssäsong så förbrukade en 
vanlig öppen spis � famnar ved. Wredes tidigare konstruktion förbrukade � 
�/7 famn medan Cronstedts förbättrade “Wrede-konstruktion” förbrukade 
� famn. 

En famn är enligt Jansson (�99�)�79 �,6 m� ved som väger ca ��00 kg. 
Energiinnehållet är ca 7�00 kWh och det gick åt �0 kg ved per dygn i varje 
eldstad enligt Cronstedts försök. Wredes konstruktion förbrukade mindre 
än hälften och Cronstedts slutliga konstruktion, som den presenterades  
�77�, förbrukade 8 kg ved per dygn.

Cronstedt beskriver i sina anvisningar�80 hur han prövade sina 
konstruktioner: 

”Av detta slag, är en stor ugn med 8 rör utom Eldstaden, uppsatt 
år �766 om hösten på Kongl. Slottet i en af  werkstäderna, som är 
ett stort och högt rum �� alnar långt och �8 alnar bredt, eller ��� 
quadrat alnars widd, hwilket ständigt hölts så warmt, at ungdomen 
kunde sitta hela dagen och rita utan olägenhet af  köld. Till eldningen 
åtgick ej helften så mycken wed, som uti en wanlig ugn året förut, då 
wintren ej war så stark, som emellan �766 och �767.”

Hugo Larsson (�979)�8� har räknat om de av Cronstedt vid proveldning 
redovisade vedmängderna till verkningsgrad för de provade eldstäderna, 
och finner då att den traditionella öppna spisen hade ca 10% verkningsgrad, 
att Wredes kakelugn hade ca �0% och Cronstedts kakelugn hade ca �0% 
verkningsgrad. De förfinade konstruktioner som användes under hela 1800-
talet och in på �900-talet hade upp till 60% verkningsgrad säger Larsson.

Den svenska kakelugnen spreds snabbt över hela riket�8� och eftersom den 
byggdes på plats och även kunde uppföras i oglaserat tegel, så kom den 
till användning i orangerier. Cronstedt lät tillverka modeller av kakelugnar 
i trä för att lättare kunna förklara för kakelugnsmakare hur rökgångarna 
skulle byggas. Det var inte alla som kunde läsa Cronstedts ritningar. 
Sådana modeller finns att se på Nordiska museet och Tekniska museet i 
Stockholm.

Frans Michael Franzén �77�-�8�7 som doktorerade i Åbo och slutade 
sina dagar som biskop i Härnösand, reste i Europa �79�-�796. Han skrev 
dagbok�8� och säger om kakelugnen:

” Vad det är en glädje att hitta på utrikes orter något som kan 
hedra ens fädernesland! Alla kakelugnar här röka in. Konsten att 
göra dem goda är ingen stans så långt kommen som i Sverige. Här 
i Paris även som i Danmark och Tyskland har man betjänat sig av 
svenska murmästare till det ändamålet. Ty värr! Vi ha ingen industri 
att vinna av för utlänningar. Skam vore det ock, om i Sverige ej den 
konsten vore längre kommen än annorstädes, ty nöden är bästa 
läromästarinnan”.  
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Vid Sans-Souci i Potsdam liksom vid Schloss Schönbrunn i Wien finns 
orangerier som än i dag har de ursprungliga uppvärmningssystemen i drift 
med nedsänkta eldstäder och kanaler under golv för rökgaserna.�8�

Det kanske äldsta bevarade orangeriet i Sverige, vid Ulriksdals slott, 
dåvarande Jacobsdal, har i golvet nedsänkta eldstäder som eldades med ved 
och där rökgaserna leddes till skorstenar via i golvet murade kanaler.�8� Från 
början, alltså sent �600-tal, hade orangeriet dock tegelugnar. 

Drivhuset vid Lövsta bruk har även det två nedsänkta ugnar och kanaler 
under golv i vilka rökgaserna leddes till skorstenar i andra änden av 
växthuset. Volkamer (�708) redovisar en alternativ placering av eldstaden, 
nämligen i ett drivhus gavlar.

I kapitel 7.� Lövsta bruk diskuterar jag kapacitet och effektivitet på 
tegelugnarna i Lövsta orangeri.

De typer av eldningsapparater som jag behandlat i detta avsnitt är alltså:

-	 avsatsugnar i tegel, en ugn med en vertikal rökgång som har ett 
antal avsatser, mellanbottnar, vanligen tre stycken, för att förlänga 
rökgasernas väg genom ugnen. (t.ex. Skoklosters slott)

-	 calorifärsystem med i golvet nedsänkta ugnar och stenmagasin i 
rökgången som är ansluten till ett dubbelgolv eller golvkanaler. (t.ex 
Österby bruk och Gimo bruk orangerier)

-	 calorifärsystem med en bakugn som kan anslutas till vertikala 
varmluftkanaler till ovanliggande våningar. (t.ex Glimmingehus)

-	 Cronstedtugnar med ett flertal vertikala rökkanaler, fem till nio 
stycken, som väsentligt förlänger rökgasernas väg genom ugnen. (t.ex. 
Lövsta bruk orangeri).
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7  ORANGERIER I NORDUPPLAND PÅ �700-TALET 

Början på �700-talet var en bekymmersam tid i Uppland. �707 och �708 var 
det missväxt och svält, �709 timade katastrofen vid Poltava och �7�8 bars 
den enväldige  kungen hem på dödsbår genom Tivedens skogar. Landets 
finansminister avrättades, nödmyntet devalverades kraftigt, det svenska 
östersjöväldet upplöstes och 1719 kom den ryska grundgående galärflottan 
till Upplands kust för att förstöra en del av Sveriges basindustrier.  

Då brändes Harg bruk ned till grunden, båda hamrarna förstördes, därefter 
brändes Ortala kanonbruk med dess stångjärnshammare, Östhammars stad 
och utskeppningshamnen Öregrund brändes ner fullkomligt.�86 Ryssarna 
fortsatte sin framgångsrika räd genom att förstöra hamnanläggningen vid 
Kallrigafjärden. Forsmark brändes ner,  alla hammare, kvarnar, bodar och 
hus. Den �� juli landsteg ryssarna i Lövstaviken och plundrade och brände 
inte endast De Geerarnas corps-de-logi med bibliotek och konstverk utan 
även flera hamrar, masugnen och många förrådshus.�87

Den uppländska järnindustrin var efter ryssarnas härjningar i det närmaste 
helt utslagen men Dannemora gruvor och Österby bruk överlevde. Nu 
var ett av regeringens huvudintressen att få industrierna på fötter. Flera 
av bruken fick flera års skattefrihet från bl.a. tackjärnstionde, hammarskatt 
och brukskontribution.

Vid mitten av �700-talet påbörjades den omfattande nybyggnationen av 
herrgårdar vid de uppländska vallonbruken. Rysshärjningarna �7�9 hade 
satt sina spår för lång tid framåt och bruksägarna, som var industrialister, 
byggde först upp produktionsanläggningarna och först därefter de stora 
corps-de-logier med trädgårdar och orangerier som ännu i dag står.�88 

Först ut var Lövsta bruk. Arkitekten Carl Hårlemans elev, Jean Eric 
Rehn, hade nyss återvänt från sin studieresa i Frankrike. Han  hade 
arkitektuppdraget och den nya herrgården stod klar och inredd vid slutet av 
�770-talet. �76� kom turen till Gimo bruk och �769 påbörjades byggandet 
av Forsmarks herrgård.  Herrgårdsbyggnaden i sten  stod färdig �780. 
Arkitekt för Hargs corps-de-logi var inte Rehn utan murarmästaren Elias 
Kessler från Stockholm. 

Vid Österby slutligen påbörjades herrgården �76� och arkitekturhistorikerna 
har tvistat om det var Hårleman eller Rehn som var arkitekt. Selling (�9�7) 

menar dock�89  att det var Kessler som gjorde ritningarna och ledde bygget, 
alltså samme  man som därefter byggde Hargs corps-de-logi. Kessler tycks 
efter �769 ha börjat träda i bakgrunden och runt �77� ha avlösts av den nye 
arkitekten av betydelse i Sverige, den unge Erik Palmstedt.

Alla dessa arkitekter skapade herrgårdar med trädgårdar eller snarare 
parkanläggningar av betydenhet, än idag beundrade, och i de flesta träd-
gårdarna byggdes det orangerier.
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Länsstyrelsen i Uppsala län har låtit inventera de växthus och orangerier 
som finns kvar i dag i länet. Inventeringen är gjord av arkitekten Ingela 
Andersson.�90 Hennes inventering gav �� ”historiska växthus” som 
hon valde att benämna de byggnader och byggnadsrester hon lyckades 
identifiera. 

Andersson (�00�) delade in de ”historiska växthus” som hon inventerade i 
Uppsala län i fyra grupper, nämligen:

”orangerier, ensidiga växthus, sadeltaksväxthus samt kombinationen 
av ensidiga växthus och sadeltaksväxthus. Med orangerier avses då 
i första hand byggnader med tätt tak och stora fönster mot söder 
som har använts för övervintring av frostkänsliga växter.”

Nio stycken av dem är som nämnts traditionella orangerier. Andersson 
påpekar att Uppsala län�9� har några av de största orangerierna i Sverige. Vid 
Örbyhus och Uppsala botaniska trädgård är orangerierna av kontinentala 
mått. Under �700-talet fanns orangerier vid följande vallonbruk i Uppland: 
Lövsta, Österby, Gimo, Forsmark och Harg. 

Växthus av olika slag förekom som inventeringen visar, och vid sekelskiftet 
1900 bedrevs vid flera bruk omfattande trädgårdsodling i bänkgårdar, alltså 
odling i träramar under horisontella fönsterglas. Andersson nämner att det 
vid Söderfors bruk fanns ett drivhus i sten �79�. Forsmark bruk hade till 
och med ett palmhus,�9� byggt som ett orangeri, långt in på �900-talet.

Slutet för vallonbruken kom under �800-talet. Då kom järnvägarna till 
Sverige. Transportsystemen förbättrades väsentligt. Elektrifieringen av 
landet tog fart. Industrin behövde ej  vatten som lokal primär energi. 
Ångmaskinen kom i allmänt bruk.�9� Marknaden började efterfråga stål, 
och bruken lade om sin produktion.�9� Heckscher (�9�9). De slutna 
bruksmiljöerna bröts upp, den stora industrialiseringen av hela Sverige 
påbörjades och vallonsmedjorna tystnade.
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7.� Lövsta bruk 

Figur 32
Snedbild av herrgården, orangeriet till vänster och drivhuset, idag växthuset, till höger i 
parken. Den långa kallmuren i växthusets förlängning syns tydligt. Foto Lantmäteriet 
1998.
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Figur 33
Plan över Lövsta bruk och foto av orangeriet från sydväst. Lövstastiftelsens broschyr 2006.
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Den äldsta formen av namnet Lövsta�9� är Lösta = öppen bygd. Namnet 
har alltså inget att göra med löv. Östra Lövsta socken ligger omkring 
Strömmarån. Lövsta bruk ligger vid Risforsån som ca � km söder om 
Forsmark bruk faller ut i Kallrigafjärden vid Öregrundsgrepen.  

Under medeltiden fanns i området flera mindre hyttor som kallades 
Bondebruk emedan de drevs av bondekooperationer. Vid tidigt �600-
tal blev regeringen i Stockholm alltmer varse den handelspotential som 
Bondebruken utgjorde, och därför skapades av kronans befallningsmän 
Kronobruket vid Leufsta. År �6�6 utarrenderades bruket till den från 
Holland inkallade Welam de Besch�96 vilken året därpå bildade partnerskap 
med Louis De Geer.�97 De Geer skulle senare bli en mycket viktig 
och drivande person vid utvecklingen av det uppländska bergsbruket. 
Bondebruken vid Lövsta sammanlades med kronobruket �668 och blev då 
rikets största järnbruk med � masugnar och � hamrar för smide.

På en oljemålning som i dag hänger i herrgården på Lövsta syns den 
herrgård i timmer som brändes ner �7�9. I slottsparken syns tydligt två 
byggnader i samma lägen som dagens orangeri och drivhus, det senare har 
dock inte dagens tillbygda växthus. 

De byggnader vi möter i dag är resta efter rysshärjningarna. Herrgården 
är av den karolinska periodens herresätestyp, den har säteritak. Den De 
Geerska familjen kom från en trakt där byggnadsmaterialet för herresäten 
var en småkornig gul sandsten, kanske därav den gula putsen på herrgården. 
Corps-de-logiet kröns av den De Geerska vapenskölden med tre liljor och 
devisen ”Non sas cause” (Icke utan orsak). 

Erik A. de Jong (�000) diskuterar Lövsta bruk trädgård som anlades 
under senare delen av �600-talet.  och påpekar att jämförelserna mellan 
tidiga svenska trädgårdsanläggningar och franska anläggningar i arkitekten 
Le Nôtres stil haltar betänkligt.�98 Han påpekar att det mer sannolikt är 
nederländska influenser och förebilder som påverkade utvecklingen i 
Sverige. Trädgårdsteoretiker ställde redan på �700-talet den ”gamla” franska 
stilen mot den ”nya” engelska. Den franska stilen ansågs  vara lika med Le 
Nôtres ideer. Utvecklingen av trädgårdskonsten i Nederländerna ansågs då 
inte vara  aristokratisk utan borgerlig och utan smak, säger de Jong.�99 Även 
Tschira (�9�9) är inne på tanken att de nederländska trädgårdarna oftast var 
till direkt nytta.

Orangeriet byggdes ursprungligen ca �660. Arkitekten är okänd men �7�6 
fick orangeriet sin nuvarande form, arkitekt var sannolikt Jean Eric Rehn. 
Rysshärjningarna skadade det äldre orangeriet allvarligt, och Charles De 
Geer d.ä. nämner i sin redovisning�00 av förlusterna att orangeriet innehöll: 

”en myckenhet av pomerans- citron- lagerbärs- och myrtenträd 
med flere sköna örter och geväxter” . 
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Figur 34
”Lösta Jernbruuk”, beskuren karta över ägomätning och skogsdelning upprättad av Jacob 
Braun 1704. B88-30:3 Lantmäteristyrelsens arkiv. Orangeriet är markerat och drivhuset, 
dagens växthus, är ej markerat. 
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Figur 35
Bild av Lövsta bruk på tidigt 1700-tal. I parken står orangeriet till höger och drivhuset 
till vänster. Målningen är av Karling (1900) med tvekan attribuerad Martin Meytens d.y. 
Målningen hänger idag i Lövsta bruk herrgård. Fotokopia från Upplandsmuseet.
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Figur36
Orangeriet vid Lövsta bruk. Uppmätningsritning av arkitekt SAR Björn Nilsson 1997. 
Fastigheten har beteckningen Skärsätra 4:1.

Figur 37
Figuren visar mått och material som använts som indata vid IDA-simulering av Lövsta 
orangerie effekt- och energibehov.
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Orangeriets läge i herrgårdsparken framgår av figur 33. Dess utformning 
framgår av den uppmätningsritning som arkitekt Björn Nilsson i Öregrund 
gjort på uppdrag av Statens fastighetsverk�0� i Uppsala, figur 35. Orangeriet 
har en invändig längd på ca ��.7  m, en invändig bredd på ca 6 m och en 
rumshöjd på ca �.� m. I tabell �  ger jag ytterligare några byggnadstekniska 
data för orangeriet.

Drivhuset byggdes senare än orangeriet och har motsvarande mått 
på ca �� m × �.� m × �.� m. I Upplands Fornminnesförening och 
Hembygdsförbunds årsbok skriver Sten Karling (�980) De målade utsikterna 
över Stora Wäsby och Leufsta och Gösta Selling (�980) skriver De tre herrgårdarna 
på Leufsta. Utsikten över Lövsta bruk på en målning av okänd konstnär som 
tillhör Nationalmuseum, visar såväl ett orangeri som ett drivhus, i de lägen 
som dagens orangeri och växthus har. Karling (�980) attribuerar målningen 
med stor tvekan till Martin Meytens d.y. Vi kan alltså tro att två byggnader 
fanns i trädgården i början på �700-talet, varav den norra med säkerhet var 
ett orangeri. Se figur 36. Mot informationen på målningen måste ställas de 
två kartorna över bruket av Jacob Braun från �70�-�707, och Olof  Gerde 
från �7��. Båda dessa kartor redovisar endast en byggnad i trädgården, 
orangeriet. 
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Den byggnad som i dag kallas växthuset var från början ett drivhus. 
Byggnaden har i tegelgolvet två markerade platser för ugnar eller kaminer 
med tillhörande skorstenar. Det ensidiga växthuset med glastak är en senare 
konstruktion, som Ingela Andersson konstaterade vid sin inventering �00�. 
Drivhuset (exklusive dagens tillbyggnad i form av växthuset i glas)  har 
ungefär hälften så stor byggnadsvolym som orangeriet och bör ha haft 
ungefär samma behov av kastved för varmhållning därför att ett drivhus 
varmhölls runt +�� ºC och ett orangeri runt +7 ºC. Vidare så har drivhuset 
i dag endast två fönster och dessa är norrvända. Huruvida drivhuset har 
haft södervända fönster har jag inte funnit belägg för. Det är märkligt att 
skärmfasaden är södervänd, byggnaden visar baksidan mot parken och 
herrgården.

Selling (�980) redovisar de tre herrgårdar som över tiden stått vid Lövsta 
bruk. De placerades öster om bruksdammarna. Den andra herrgården i 
karolinsk stil brändes ner av ryssarna �7�9. Selling  påpekar att den karta 
över Lövsta bruk som Olof  Gerde upprättade �7�� och som visar bruket 
med den tredje herrgården, den som står i dag, endast har ett orangeri 
markerat. Jag tolkar kartan så att man ännu ej hade byggt upp drivhuset. 
På kartan markeras “en grund till ett nytt drivhus”. På platsen kan det ha 
stått ett drivhus när nämnda målning (Meytens d.y.?) gjordes, ett drivhus 
som helt förstördes vid rysshärjningarna alternativt revs av bruket och 
återuppbyggdes efter �7��. Alternativt har konstnären förskönat ”utsikten 
över Leufsta” och redovisat även planerad byggnation. Sådant var inte 
ovanligt, jämför med Ericus Dahlbergs Suecia et Antiqua Hodierna 

I linje med drivhuset står en kallmur som  nyttjades för vinodling under 
lutande glasfönster ännu in på �900-talet. Andersson anger att det skulle 
kunna röra sig om en bakmur till ett växthus men belägg för denna hypotes 
saknas. Dock återfinns än i dag grundstenar för möjliga gavlar. 

Trädgårdsmästarna spelade en avgörande roll för framgångsrik övervintring 
av citrus och andra orangeriväxter. Inte minst bör deras erfarenhet vid 
etablering av inköpta träd ha varit betydelsefull. Som jämförelse kan nämnas 
att det nya Anderssonska växthuset i Bergianska trädgården vid Stockholms 
Universitet i Frescati i dag kan visa apelsin- och citronträd som bär frukt 
men att det tog 7 år för träden att etablera sig.�0�

Under Charles de Geer d.y. tid�0� var trädgårdsmästerefamiljen Kampf  
verksam vid bruket. Från 1725 till 1774. I Nordiska Muséets arkiv finns 
uppgifter om att trädgårdsmästare Kampf  reser upprepade gånger till 
Uppsala Academiska trädgård, flera gånger under 1744 för att hämta växter. 
�7�6 reser Kampf  till Uppsala med ”orangeriträn som Leufstaherren skänkt 
till Academiska trädgården, då åtskilliga växter återsändes hit till trägården”. 
Hagelin (�007) redovisar att Linnés Hortus Uppsaliensis refererades i Lärda 
tidningar �7�8 nummer �7, och att Linné särskilt omnämner ”Herr De Geer 
som skänkt Orangeri-trän”.�0�
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            Av de vallonbruk som jag studerat är Lövsta bruk mest tillgängligt för 
studier. Det beror på att Capital- och Bruksböckerna sedan Charles de Geer 
d.y. tillträdde upprättades med en kontoplan som tydliggör kostnaderna för 
olika aktiviteter i trädgården. Charles de Geer d.y. var en föregångsman 
i flera avseenden, inte minst när det gällde att hålla ordning på brukets 
kostnader och intäkter. Senare hälften av �700-talet är i Bruksböckerna så väl 
redovisade att vi kan följa utvecklingen vid bruket i detalj. Bruksböckernas 
Trägårds Conto ger en tydlig bild av kontinuiteten för yrkesmännen�0� vid 
bruket.

Brukets tillverkning av tackjärn upphörde omkring �7�0 men produktionen 
av det smidbara vallonjärnet upphörde inte förrän på �900-talet. Bruket 
blev fideikommiss redan 1730.�06
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Figur 38
En av de fyra tegelugnarna i Lövsta bruk orangeri. Ugnen står i en nisch i den bakre 
norrvända väggen och eldades genom den synliga eldstaden som har plåtluckor. Upptill syns 
spjällreglaget. Ugnen från 1700-talet har besiktigats av skorstensfejarmästare Jan Löfgren 
2006 och befunnits vara brukbar. Uppmätningsritning av författaren, foto författaren.
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7.�.� Varmhållning 

Orangeriet har fyra tegelugnar utformade som rörspisar enligt Cronstedts 
(�77�?) idéer. De är murade i tegel och klädda med matta kakelplattor, 
egentligen är de kakelugnar. Ugnarna inventerades våren �006 på mitt 
initiativ och med stöd av Statens fastighetsverk av skorstensfejarmästare Jan 
Löfgren�07 vid Tierps sotningsdistrikt. Efter uppmätning och konsultation 
med Löfgren finner jag att tegelugnarna är utformade enligt figur 38.

Vedåtgången vid bruket är redovisad i Capital- och Bruksböcker�08 och en 
genomgång av Löfsta Trägårds Conto från �700 till �799 ger den årliga 
åtgången av kastved enligt tabell � för perioden �790-�799. De föregående  
90 åren redovisas i Appendix 1.

Bruksboken redovisar kastved för ibland orangeriet och ibland orangerierna, 
vilket väcker misstanken att vedleveranserna även avsåg drivhuset. Detta 
torde vara rimligt, därför att det visat sig vid närmare undersökning 
att drivhuset haft två ugnar, sannolikt tegelugnar, i de två rum som har 
fönster åt norr. Det finns tydliga markeringar i tegelgolvet efter plats för 
ugnar. Dessa rum bör ha kunnat användas för övervintring av växter, ett 
Caldarium.

Det är oklart när drivhuset byggdes. Glasväxthuset tillfördes långt  senare. 
Språkbruket i Bruksböckerna tyder på att drivhuset var i drift samtidigt som 
orangeriet under senare delen av �700-talet. Orangeriet har, som redan 
nämnts, dubbelt så stor byggnadsvolym som drivhuset (om det nuvarande 
glasväxthuset räknas bort). Ett drivhus  värmdes  till ca +�� ºC, ett orangeri 
till ca + 7ºC.

Jag finner det nödvändigt att försöka klarlägga om vedåtgången angiven i 
Bruksböckerna  för Lövsta bruk avsåg endast ett orangeri eller ett orangeri 
och ett drivhus.

Genom att studera orangeriets energiåtgång under ett standardår i 
simulerings-programmet IDA Klimat och Energi �.0 från EQUA�09 kan 
vissa antaganden göras.

Klimatet i Uppland under åren �700 till �799 var enligt Easton och Wagner, 
som citeras av Ångström (�97�), varierande som jag redovisat i avsnitt
6.� Klimat i Uppland. IDA-beräkningarna är genomförda med ett 
standardår.��0 Klimatforskarna Hans Bergström och Anders Moberg���  är  
upphovsmän till mätserien för Uppsala från �7�� till dags dato, och det är 
deras information om perioden �790 till �799 som jag använder vid mina 
beräkningar i kapitel 8 Diskussion om orangeriernas funktion.  Se Appendix 4.
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Simuleringsprogrammet IDA kan användas för de flesta byggnadstyper för 
beräkning av bland annat:

 - en byggnadsdels (benämnes zon i programmet) dynamiska värmebalans
   inkluderande specifika bidrag från solstrålning, personbelastning, belastning 
från elektrisk utrustning, belysning, ventilation, värme- och kylapparater, 
   luftläckage (infiltration) och köldbryggor.
- solinstrålning genom fönster med �D-beräkning av skuggor från
   fönsteravskärmningar och från omgivande byggnader samt andra objekt
- luft- och yttemperaturer
- operativ temperatur
-effekt- och energiförbrukning

Därutöver, men ej utnyttjat i min avhandling, kan programmet beräkna 
ett antal andra byggnadsfysiska parametrar.��� Som indata har jag använt 
uppmätningsritningen i figur 35 och byggmaterial och husmått enligt 
figur 39. Rumstemperaturen sattes till +7 ºC. ACH��� är antagen vara 0.�. 
Resultatet framgår av tabell � nedan. som visar en utskrift av en beräkning 
med standardåret �977 och dynamisk simulering.��� 

Tabell 4
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Orangeriet vid Lövsta skulle alltså under standardåret ha en transmission 
(värmeförlust) genom väggar och tak på �06�7 kWh/år, en transmission 
genom fönsterpartier på 18997 kWh/år och en infiltration (ett läckage) 
motsvarande 786� kWh/år vid en rumstemperatur av + 7 ºC. 

Samtidigt är den direkta och indirekta solstrålningen ����9 kWh/år och 
nettoresultatet blir då ���99 kWh/år. Jag förutsätter att solinstrålningen 
under vårmånaderna skuggades bort, växterna var ju i vintervila, varför 
tillskottet från solen under perioden januari till maj är reducerat. Beräkningen 
visar också att  det under juni och juli föreligger ett värmeöverskott som 
inte kan tillgodogöras utan måste vädras bort. Energibehovet per normalår 
var alltså ���99/��� = 
= �0� kWh/m�. Simuleringsdata framgår av Appendix 3.

Vid mitten av �700-talet förbrukades närmare dubbelt så mycket kastved 
som mot slutet av �700-talet. De nuvarande tegelugnarna måste ha byggts 
efter �770 därför att Cronstedt presenterade sin tekniska lösning på kakel- 
och tegelugnar ca �77�. Ugnarna är typiska Cronstedt-ugnar. Lövsta bruk 
ågare Charles de Geer var ledamot av Vetenskapsakademin och bör ha känt  
till Cronstedts och Wredes arbeten som påbörjades redan �767. 

Under perioden �790 till �799 var variationen i årsmedeltemperatur för 
�700-talet låg, dock icke lägst under århundradet, perioden �7�0 till �7�0 
visar lägsta variationerna. Men eftersom jag vet att ugnarna i Lövsta 
bruk orangeri restes efter �770 så väljer jag perioden �790 till �799 för 
jämförande beräkningar. Förbrukningen av kastved var under den perioden 
ca �0 famnar varje år, varför en förbrukning av �0 famnar i orangeriet 
och �0 famnar i drivhuset synes rimlig. Om tegelugnarnas verkningsgrad 
antages vara �0% efter Larsson (�979) bedömningar så kan följande enkla 
överslagsberäkning för orangeriet göras:

� famn kastved = �,6 m� = ��00 kg = 7�00 kWh.
�0% av 7�00 = ��00 kWh = tillförd energi av � famn kastved.
���99 kWh dividerat med ��00 kWh = �� famnar kastved.

Infiltrationen av uteluft i orangeriet, luftväxlingen eller den ”naturliga 
ventilationen” som stundom används som begrepp på företeelsen, antog 
jag vara 0,� ACH i IDA-simuleringen.

Jag har genomfört en spårgasmätning i orangeriet för att se om antagandet 
är rimligt. Därvid användes mätutrustning från Pentiaq AB i Gävle.��� 
Mätmetoden beskrivs av nordtest method NT VVS 118, 1997-11. Det är en 
passiv spårgasteknik som möjliggör att man i ett rum eller en del av en 
byggnad kan mäta infiltrationen av uteluft till olika byggnadsdelar samt 
luftflöden mellan olika delar av byggnaden.

Mätperioden var �006-�0-09 till �006-�0-��, mättiden var �88 timmar. �� st 
spårgaskällor som emitterade en konstant mängd spårgas (en fluorcarbon) 
och � st provtagare var under mätperioden jämnt utplacerade i orangeriet. 
Lufttemperaturen mättes och registrerades i två punkter. Provtagarna 
analyserades i en gaskromatograf  vid högskolan i Gävle.
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Mätresultaten redovisas i Appendix 9. En begreppsförklaring��6 erfordras för 
att förstå tabellen. 

Som framgår av mätningen så var ACH 0,�� att jämföras med ACH 
0,� i IDA-beräkningen. Det relativt låga mätetalet 0,�� förklaras av att 
temperatur-skillnaden ute/inne var obetydlig. Orangeriet värmdes till ca 
+7 ºC under höst/vinter/vår på �700-talet. Under min mätperiod var 
rumstemperaturen ≈ utetemperaturen och runt 10 ºC, varför drivkraften 
för ACH var mycket liten. Jag har medverkat vid ett stort antal mätningar 
av ACH i äldre byggnader och gör med den erfarenheten��7 bedömningen 
att ACH i orangeriet kommer att stiga till ca 0,� om temperaturskillnaden 
ute/inne stiger till ca �0 ºC. ACH stiger ytterligare vid de extremt låga 
utetemperaturer som jag diskuterar i kapitel 8 Diskussion om orangeriernas 
funktion.

Min slutsats är att de mängder kastved som enligt Bruksboken levererades 
till orangeriet/orangerierna under andra hälften av �700-talet, se Appendix 
1, motsvarar de vedmängder som behövdes för att varmhålla orangeriet vid 
Lövsta bruk vid ca +7 ºC  och drivhuset vid ca  +�� ºC. Drivhuset har en 
byggnadsvolym som är ca hälften av orangeriets volym, ��� m� respektive 
96� m�. Under de extremt kalla vintrarna �798 och �799 så steg leveransen 
av kastved till 51 respektive 46 famnar enligt Bruksboken. Det finns helt 
naturligt ett samband mellan årsmedeltemperaturer och årlig vedåtgång, se 
figur 40.

Figur 39
Redovisar mängden kastved till orangerierna vid Lövsta bruk relaterade till 
årsmedeltemperaturerna 1770-1800. Vedmängderna är hämtade ur Bruksböckerna och 
årsmedeltemperaturerna är hämtade ur Bergström och Moberg (2002).
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Tabell 5
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7.�.� Vattning och skuggning

Vid de fortfarande i drift varande orangerierna vid Schloss Schönbrunn 
utanför Wien och Sans-Souci i Potsdam utanför Berlin vattnar dagens 
orangörer med stadsvatten som tempereras i stora murade cisterner med 
flera kubikmeters volym. Dessa cisterner står inne i orangerierna. Vattnet 
tillsätts i dag �0%-ig ättika till en �%-lösning i vatten för att hålla pH nere, 
ättikan bryter ner kalken i stadsvattnet. Citrusväxter trivs bäst i jordar med 
lägre pH.��8

Många orangerier på kontinenten hade vattenbassänger placerade 
ovanpå värmekanaler i golv. Att vattna med ljummet vatten ansågs vara 
bra. Orangeriet i Lövsta har inga golvkanaler, endast tegelugnar, så 
vattenhanteringen måste ha skett genom förvaring av vatten i trätunnor 
på golvet. Ahrland (�00�) nämner��9 att de flesta handboksförfattarna på 
�700-talet förordade sjö- och dammvatten och att brunnsvatten ansågs 
vara direkt olämpligt. Hon nämner också  att vatten för citrus-odling kunde 
blandas med något vin för att sänka pH.��0 Även Müller (�8��) förordade 
att vattning ej skall ske med brunnsvatten utan med vatten från dammar 
och åar.���

Lövsta Trägårds Conto i Bruksböckerna redovisar under �700-talet att 
tunnbindarna levererade ”wattsåar” och ”ämbar”. Vatten togs alltså 
direkt ur dammen och luftades i wattsåar av trä. Tunnbindaren Knapp 
var verksam vid bruket i mer än �0 år och i räkenskaperna i Bruksboken 
redovisas regelbundna leveranser av ”wattsåar” till orangeriet.

Lövsta Trägårds Conto redovisar kostnader för rör och vass som sannolikt 
bands till skuggmattor. Vi vet att trädgårdsmästarna odlade grönsaker 
och andra nyttoväxter i bänkar på mark. Sådana drivbänkar, vare sig 
de var kallbänkar eller varmbänkar, fordrade vassmattor som isolering 
mot instrålning och utstrålning av energi. Huruvida orangeriet i Lövsta 
skuggades med vassmattor är okänt. Orangerier på kontinenten hade 
såväl textilgardiner som träluckor för kontroll av strålningsutbytet med 
omgivningen. 

Dagens orangeribyggnad vid Lövsta bruk har kraftiga gånghakar runt 
alla fönster. Entréporten i trä hänger i dag på sådana gånghakar, så det är 
mycket troligt att alla fönster i orangeriet en gång i tiden  hade träluckor på 
gånghakar lika dagens kvarvarande port. 
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7.� Österby bruk

Figur 40
Snedbild av herrgården. Den vänstra lägre flygeln på huvudbyggnaden, som visar norrfasaden på bilden, 
är det gamla orangeriet. Framför huvudbyggnaden står de två fristående byggnaderna som restes före 
huvudbyggnaden. Den högra fristående byggnaden i bild är kyrkan. Foto Lantmäteriet.
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Figur 41
Detta är arkitekten Carl Hårlemans ritning till trädgård vid 
Österby bruk. De gamla trähusen är markerade i grått under 
den planerade herrgården, som markerats i rött. Ritningen torde 
ha utförts före 1753 då Hårleman gick bort, Selling anger dock 
1756 som dödsår. Foto Nationalmuseum.   
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Österby var på medeltiden en utgård till Örby som benämndes Örbyhus��� 
efter det att den fasta borgen uppfördes på ��00-talet. Örby och Österby är 
knutna till Vasa-ätten. Gustav Vasas farfar Johan Kristersson köpte  Örby 
och Österby gård ����. Kung Gustav ägde en hammare i Örby som sköttes 
av fogdar, det finns räkenskaper bevarade. 

I början på �600 talet arrenderades bruket av tyska bergsmän och �6�6 blev 
Welam De Besche från Liége arrendator, han hade då Louis De Geer som 
borgensman. Borgensmannen köpte bruket av kronan �6�� och därmed 
inleddes brukets storhetstid. Familjen De Geer bodde ej på Österby utan 
på Lövsta när de ej var i Stockholm eller i Nederländerna. Charles de Geer 
sålde 1758 bruket till en annan finansfamilj, nämligen Claes Grill som 
bl.a. var direktören i Ostindiska kompagniet, och dennes halvbror Johan 
Abraham Grill.

Herrgårdsbygget genomfördes av Johan Abraham Grill och Henrik Vilhelm 
Peill som var gift med Claes Grills dotter Anna Johanna. Andersson (�00�)  
anger i sin inventering att det har funnits ett orangeri vid bruket sedan  
�7�0. 

I bouppteckningen efter Antoine De Geer �7�7 fanns det i orangeriet bl.a. 
apelsinträd, citronträd, aprikosträd, granatträd, myrten- lager- cypress- 
fikon- och mullbärsträd, därtill andra frukter och blommor i mängd som 
lövkoja, nejlika, jasmin, rosmarin och rosor.��� 

Ett nytt orangeri grundlades �77� och i linje med detta ett drivhus med 
trädgårdsmästarebostad. Mellan dessa byggnader restes senare huvud-
byggnaden varvid orangeriet och drivhuset blev lägre sidoflyglar till 
huvudbyggnaden som stod klar �780. 

Orangeriet har en invändig längd på ca �9 m, en invändig bredd på ca 6,� m 
och en rumshöjd på ca � m. Det har 6 södervända fönster och hade troligen 
ursprungligen portar i gavlarna. 

I tabell 7 jämför jag Lövsta- och Österby bruk orangerier 
byggnadstekniskt.

Redan 1735 stod de fristående flyglarna klara, den östra som bostadshus 
för bruksherrarna i avvaktan på huvudbyggnaden, och den västra som 
brukskapell.

Den trädgård, eller park, som anlades var planerad av Carl Hårleman 
�700-�7�� på uppdrag av Antoine De Geer �7��-�7�6. Ritningen visar 
som gråa rektanglar, under den röda rektangel som illustrerar den framtida 
huvudbyggnaden, två hus av intresse. 

I landsarkivet i Uppsala finns en ritning över Österby bruk från 1744. Den 
har titeln Charta utaf  Österby Bruks Herrgård med Stallgården, Blekhagarne, 
trägården---. Författad den 12 och 13 Junij 1744 af  Olof  Lindberg. De 
fristående flyglarna, kyrkan och det s.k. stenhuset, redovisas på kartan. 
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Figur 42
Österby bruks herrgård, ritad av murmästaren Elias Kessler. Figuren visar arkitekten 
Erik Palmstedts förslag till förändring av huvudbyggnadens tak. Det gamla orangeriet är 
huvudbyggnadens vänstra flygel. Ritningen visar gårdsfasaden som är norrvänd samt en plan 
över herrgården med vänstra flygeln markerad som ”Orangeri Hus”. Fotostatkopia från 
Sellings ”Svenska herrgårdshem under 1700-talet”, tryckt 1937. 
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De nämnda gråa rektanglarna redovisas som ContorsByggningen och 
OrangeriByggningen. Den förstnämnda byggnaden ligger åt öster och den 
andra ligger åt väster. Det fanns alltså år �7�� ett orangeri, ca �� alnar långt 
och ca �6 alnar brett som låg ca �0 alnar från en lika stor ContorsByggning. 
Båda dessa byggnader måste ha rivits när herrgården byggdes. Kartan har 
en skala i ”svensk aln”.

Hårlemans ritning till trädgården vid Österby bruk finns bevarad på 
Nationalmuseum. Om denna ritning säger Gösta Selling (�9�7):���

”På den elegant utförda ritningen kan man för övrigt även 
studera hur arkitekten sökt lösa sin kanske svåraste uppgift: att 
länka in herrgården i brukets snedaxlade gatusystem och skapa 
en ny, regelmässig och monumental infart. Den förut omtalade 
infarten, som låg snett i förhållande till gårdens mittaxel, kunde 
man inte ändra riktning på. Därför slöt Hårleman gårdsplanen med 
halvrunda flyglar, och mellan dessa ritades två alléplanterade och 
symetriskt placerade  infarter. Den ena var den gamla vägen – av 
Hårleman kallad ”Stora allén” – den andra var helt kort, avsedd 
att leda till bron över herrgårdsdammen. På gårdsplanens södra 
sida, mellan de båda redan uppförda flyglarna, är naturligtvis den 
blivande huvudbyggnadens plats. På ritningen har huset markerats 
som en ganska liten, rektangulär byggnad. Tätt framför densamma 
löper en låg terrass, och där nedanför utbreder sig trädgården.”

Tabell 6
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Figur 43
Uppmätningsskiss av de två ugnarna vid Österby bruk gamla orangeri av författaren.
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7.�.� Varmhållning  

Det finns en ritning��� Öfwer Ugnar och Drag Röör i Orangerie, uppenbarligen 
den östra låga flygeln vid den nuvarande herrgården. Figur 46. 
Golvkanalerna i huvudbyggnadens östra flygel är anslutna till två ugnar i 
källarvåningen och till skorstensstockar i flygelns hjärtvägg. På vinden är ett 
flertal rökgångar samlade till två skorstenar ovan yttertaket. Ugnarna har en 
eldstad strax ovan golvet i källarvåningen. Eldstadsluckorna saknas i dag. 
Ovanför dem finns ytterligare  numera igenmurade öppningar som har haft 
luckor. Gånghakarna sitter ännu kvar. Figur �� och ��.

Jag har öppnat överdelen av den ena ugnen��6 och fann då ett utrymme 
fyllt med krossade tegelstenar. Detta är en energiackumulator, ett 
värmemagasin, och samtidigt ett filter som hindrar glödande gnistor 
att följa med rökgaserna ut i golvkanalerna. Ugnarnas eldstäder har ett 
valv som tak, valvet är genombrutet av fyra ”slitsar”, öppningar, och 
ovan valvet finns alltså ett utrymme med  krossade tegelstenar och i 
bortre änden på detta utrymme är anslutningen till golvkanalerna. Vid 
eldning strömmade de heta rökgaserna genom tegelmagasinet och ut i 
golvkanalerna, upp i rökgångarna i hjärtväggen som sedan på vinden 
anslöts till skorstensstocken. En uppmätningsritning över de två ugnarna i 
orangeriets källare återfinns i figur 43.

Finnessen med konstruktionen är inte endast att tegelkrosset utgör ett 
värmemagasin som möjliggör att energin i kastveden kunde tillvaratagas 
bättre, utan att värmesystemet lämpade sig för intermittent eldning. Den 
heta tegelkrossen säkerställde att man hade drag i systemet med de långa 
horisontella rökgångarna i golvet. Detta underlättade att få fyr på kastveden 
och få drag i systemet vid intermittent eldning. 

Vi ser här en kombination av ett hypokaust- och ett kanalsystem. När 
elden brunnit ut kunde man öppna luckor i golvet i orangeriet och släppa 
in uppvärmd källarluft som värmts i eldstaden och värmemagasinet. Det är 
möjligt att luckorna även användes för sotning av rökkanalerna.

Ugnarna är av medeltida fason. De liknar ugnen i Vadstena kloster under 
Vintermatsalen och ugnen under Riddarsalen i Tyska ordens gamla 
borg i Malbork utanför Gdansk, där Herman Wrangel av Skokloster 
var befälhavare på tidigt �600-tal. Wrangel förde med sig kunskaper om 
värmesystem till Sverige. Skoklosters slott har avsatsugnar i tegel direkt 
anslutna till de oekonomiska öppna spisarna. När vedbrasorna brunnit ut 
så rakades glöden över i avsatsugnarna och spjällen i spisarna stängdes.

Vid Österby bruk finns ytterligare ett orangeri, det med lutande glasfasad 
i vertikalplanet och som nu är rustat och återanvänds som utställnings- 
och försäljningslokal. Det står sydväst om herrgården, vid södra änden av 
den långa stallbyggnaden. Jag benämner denna byggnad som det ”nya” 
orangeriet. Där drivs i dag en trädgårdsodling av en ideell förening. Bredvid 
orangeriet låg ett drivhus kallat ”det varma orangeriet”. Det totalförstördes 
vid en brand �98�. Ruinen står kvar.
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Figur 45
Bakom de igenmurade öppningarna ovan ugnarnas eldstäder ligger ett utrymme fyllt med 
tegelkross, en energiackumulator, ett värmemagasin. I den bortre delen på figuren skymtar 
ugnens anslutning till den ovanförliggande golvkanalen. Foto författaren.

Figur 44
Ovanför eldstäderna finns igenmurade öppningar som haft luckor, gånghakarna finns 
ännu kvar. Hålet i murningen är den öppning som författaren gjort för att undersöka 
bakomliggande utrymme. Foto författaren. 
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Figur 46
En intressant ritning, odaterad och osignerad, som förvaras på Landsarkivet i Uppsala. 
Den visar rökkanaler i golvet i Österby bruk gamla orangeri, det rum som benämns 
”Orangeri Hus” i figur 41. Rökkanalerna var anslutna till två eldstäder i flygelns källare 
och två skorstenar i flygelns hjärtvägg.
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Detta “nya” orangeri med lutande glasfasad byggdes �787. I Bruksboken 
för det året har man öppnat ett nytt conto som avser nybyggnaden. 
Behjälplig med byggnationen var “dahlkaren” Anders Andersson och 
byggnationen kostade enligt Bruksboken ca 6�0 Riksdaler. En stor delpost 
var glasmästaren Per Langs �� fönster som belöpte sig till ��� Riksdaler, 
alltså �998 D.  �789 börjar man skriva av �0% per år av byggkostnaden på 
Vinst & Förlustconto.

Det ”nya”Orangeriet har en invändig längd på  ca �8,� m, en invändig 
bredd på ca 6 m  och en rumshöjd på ca �,� m. De fasta uppvärmnings-
anordningarna var tegelugnar som finns dokumenterade på en bild från 
�996. Något år därefter revs tyvärr ugnarna. Detta ”nya” orangeri har 
tegelgolv i sand och innertaket  av bräder. Vindsisoleringen var koksaska. 
Vattentaket är i dag lagt med tegel men av informationen i bruksboken för 
�787 och �788 framgår att vattentaket var lagt med spån från början.

7.�.� Vattning och skuggning

Det gamla orangeriet vid Österby bruk är idag ombyggt till en modern 
konferensanläggning och inga rester finns kvar av anordningar för 
vattning och skuggning frånsett södra fasadens gånghakar, som visar att de 
södervända fönstren har haft samma slags träluckor som orangerierna vid 
Lövsta bruk och Gimo bruk har haft. 



���

7.� Gimo bruk 

Figur 47
Gimo bruk herrgård ritad av arkitekten Jean Eric Rehn på 1760-talet. Uppe till vänster på snedbilden syns 
två byggnader varav den högra är orangeriet och den vänstra ett förråd. Foto Lantmäteriet 1995.
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Figur 48
Detta är en beskruen bild av Jean Eric Rehn generalplan för Gimo bruk daterad 
1767. Orangerierna är ej markerade på generalplanen. Fotokopia av original i Leufsta 
Bruksarkiv.
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Figur 49
På denna lanmäterikarta från 1790 har orangeribyggnaderna lagts in. Fotostatkopia från 
Gösta Selling (1937) ”Svenska herrgårdshem under 1700-talet” sid 237.
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Gimo bruk��7 fanns redan på �600-talet men det var på sent �700-tal som 
den helgjutna herrgårdsanläggningen skapades av arkitekten Jean Eric 
Rehn.  Herrgårdsbygget startade �76� och var under tak �767. Rehns 
generalplan daterad �767 redovisar inte de byggnader som idag står norr 
om herrgården på var sida om parkens huvudaxel. Generalplanen finns i 
Leufsta Bruksarkiv

Om Gimo bruk generalplan skriver Bengt G Söderberg (�967):��8

”Genom en lång allé, förbi Nedre dammen, kör man nu fram 
till Gimo bruksherrgård. Vägen klyver den arkitektoniska 
anläggningen och fortsätter mot Övre hammaren vid Stora 
dammen och ”stenhusallén” med de gamla arbetarbostäderna. 
Man dyker fram ur alléns skuggiga grönska och stannar plötsligt 
i centrum av ett stort, solvitt lysande arkitekturkomplex: på ena 
sidan den med murar, järnstaket och låga flyglar hägnade cour 
d´honneur framför corps-de-logiet, på andra sidan de svängda 
stall- och vagnbodsbyggnaderna med sina attikor och nischprydda 
föreningsmurar. Där bortom tar ett gräsgärde med lövskogsfond 
vid. Man imponeras av det samlade arkitektoniska greppet på denna 
anläggning: det är magnifikt, men man anar samtidigt att detta 
är kärnan i ett större men aldrig fullbordat komplex. Man tänker 
inte så ofta på att nyplanterade alléer på �700-talet gav en mycket 
vidare utblick över en gårdsanläggning som helhet, fast vi borde 
erinras om detta så fort vi betraktar en teckning eller akvarell av en 
herrgård från den tiden: nutidens majestätiska lövmassor skymmer 
och bäddar in arkitekturen på ett sätt som först romantiken hade 
sinne för – och som vi ibland tjusas av; den reglerade strängheten i 
de arkitektoniska perspektiven går förlorad”

Bruket var under tidigt �700-tal i familjen De Geers ägo. Det såldes �7�6  
till Robert Finlay och John Jennings.��9 Från �76� var Finlay ensam ägare 
och det var härefter som herrgården byggdes och parken anlades. Det var 
dock ej Finlay som skapade herrgården, det gjorde Jean Henri Le Febure 
som köpte bruket �76� och engagerade arkitekten Jean Eric Rehn. Jean 
Henris son Jean Le Febure-Lilienberg fullbordade bygget. Bruket var kvar i 
släkten Lilienbergs ägo till �80�.

Arkitekten Rehn planerade inte in något orangeri på Gimo bruk. Han 
planerade också Forsmark bruk utan orangeri. En möjlig orsak till att 
generalplanerna för Gimo bruk och även Forsmark bruk saknar orangerier 
kan kanske vara ägarnas inflytande. Familjerna Finlay och Jennings var ej 
bördiga från centrala Europa, släkten Finlay kom från Scotland och släkten 
Jennings kom från Irland. Båda familjerna borde dock ha varit väl kulturellt 
orienterade i centrala Europa. En annan förklaring kan vara att arkitekten 
Rehn efter sin studieresa till Frankrike �7�0-�7�� huvudsakligen arbetade 
som inredningsarkitekt och formgivare och inte som husarkitekt och 
trädgårdsarkitekt. Dessa hypoteser har jag dock inga belägg för.
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Bakom herrgården, i den norra delen av parken, står som nämnts de två 
byggnaderna. De redovisas ej på Rehns generalplan från 1767 men finns 
markerade på en lantmäterikarta från �790. De har skärmfasad. Båda 
byggnaderna har två skorstenar vilket tyder på att de värmdes med något 
slags ugnar under sent �700-tal. Den östra byggnaden är ett orangeri och 
den västra byggnaden är ett förråd. I dag används orangeriet som matsal, och 
den västra byggnaden, som i dag har träluckor för fönsteröppningarna, som 
förråd. Sannolikt har endast den östra byggnaden fungerat som orangeri. 
Den västra byggnaden har visserligen skorstenar likt den östra byggnaden 
men tycks ej ha haft tegelgolv eller fönster insatta. Fönsterkarmar finns än 
idag men inga märken efter fönsterbeslag syns. 

Orangeriet och förrådet har mycket lika mått, endast fönstren i orangeriet 
skiljer dem åt idag. Det har en invändig längd på ca �6,6 m, en invändig 
bredd på ca �,7 m och en rumshöjd på ca �,� m. Orangeriet har 7 SV-
vända spröjsade fönster med enkelglas i kitt och en port i NV-gaveln. Se 
uppmätningsritningen i figur 50 som även redovisar golvkanalens läge. I 
tabell 8 jämför jag orangerierna i Lövsta, Österby och Gimo.

Tabell 7
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7.�.� Varmhållning 

Den östra byggnaden, orangeriet, har haft ett uppvärmningssystem liknande 
det i gamla orangeriet vid Österby bruk. Det handlar om en under golvet 
nedsänkt eldstad som har en rökkanal under golvet utmed fasaden och 
fram till en skorsten i den norra bakväggen. Österby bruk har som nämnts 
ett kombinerat hypokaustus- och kanalsystem. Man kunde dels värma 
orangeriet genom de varma rökkanalerna i golv och bakvägg, dels släppa 
in friskluft i systemet och orangeriet när elden brunnit ut. I orangeriet 
vid Gimo bruk finns än idag en lucka i skorstenen uppe vid tak inne i 
orangeriet. Det är ej en sotningslucka utan en kanallucka som öppnades när 
friskluft släpptes in i orangeriet via eldstaden och golvkanalen. Eldstaden är 
idag igenlagd och täckt med tegel i golvnivå, vi vet inte om den har något 
slag av värmemagasin.

I samråd med Länsstyrelsens kulturvårdsavdelning och ägaren��0 till bruket 
har jag öppnat golvkanalen som är byggd i tegel. Det visade sig att kanalen 
är byggd direkt på mark med sidoväggar och ”tak” av tegel. Botten på 
kanalen är alltså jord och sand. Teglen har måtten �9 × �� × 9 cm och 
rökgången är en sten bred och avtäckt upptill (=taket) med �½ sten. Det är 
oklart om rökkanalen är en eller två stenar hög. Där jag öppnade rökgången 
var den en sten hög men marken som tegelkanalen vilade på verkade vara 
”urgröpt” och rökgången fick därmed något större area. Som komplement 
till det nämnda värmesystemet med golvkanal har orangeriet haft en ugn av 
något slag ansluten till den andra skorstenen, rökröret vid innertaket finns 
fortfarande kvar.

För att bedöma energiåtgången för orangeriet under �700-talet har jag 
genomfört en IDA-simulering på samma sätt som för Lövsta bruk orangeri. 
Därvid har jag använt samma materialkonstanter och klimatdata som 
användes vid simuleringen av Lövsta bruk orangeri, se Appendix 3.  Mått på 
byggnaden är från uppmätningen av Gimo bruk orangeri. ACH är antagen 
vara 0,�. Resultatet av simuleringen redovisas i tabell på nästa sida.

 Orangeriet vid Gimo bruk skulle alltså ha en transmission (värmeförlust) 
genom väggar och tak på 77�9 kWh/år, en transmission genom 
fönsterpartier på 5737 kWh/år och en infiltration (ett läckage) motsvarande 
���� kWh/år vid en rumstemperatur av + 7 ºC.

Den direkta och indirekta solstrålningen är enligt IDA-simuleringen 78�� 
kWh/år och nettobehovet blir då 78�9 kWh/år. Med samma resonemang 
som för Lövsta bruk orangeri energibalans så behövde Gimo bruk orangeri 
ett energitillskott på ca �0� kWh per normalår och m� golvyta för att hålla 
rumstemperaturen över + 7 ºC att jämföra med Lövsta bruk som behövde 
�0� kWh/år och m� golvyta.

I kapitel 8 Diskussion om orangeriernas funktion återkommer jag med 
energirelaterade jämförelser mellan orangerierna i Lövsta, Österby och 
Gimo.
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Tabell 8
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Figur 51
Överst syns den östra orangeribyggnaden vid Gimo bruk. Denna byggnad har med säkerhet 
fungerat som orangeri. Den har rökkanaler för uppvärmning i golv och en i golv nedsänkt 
eldstad. I orangeriet har det funnits ytterligare en ugn av något slag. Byggnaden har än idag 
kraftiga gånghakar runt fönstren för fönsterluckor lika de vid Lövsta bruk orangeri. Det är 
osäkert om den västra byggnaden, som syns nedtill, har fungerat som orangeri. Idag är det 
jordgolv i byggnaden och fönsteröppningarna är igensatta med blindfönster av trä. Det finns 
inga spår av gångjärn i fönsterbågarna vilket tyder på att fönster aldrig varit monterade. 
Foto författaren.
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7.�.� Vattning och skuggning.

Inga rester av kärl eller kar för vatten finns kvar i dag. Orangeriet har 
gånghakar kring fönstren för fönsterluckor som saknas idag. Gånghakarna 
är lika de som orangeriet vid Lövsta bruk har. 

Figur 50
Uppmätningsritning av författaren över östra orangeribyggnaden med golvkanalen markerad.



��0



���

           

7.� Forsmark bruk 

Figur 52
Snedbild av Forsmark bruk från luften. Längst till höger i bild syns resterna av den södra trädgården med 
trädgårdsmästarebostaden och sadeltaksväxthus. Gamla herrgården syns till vänster om klocktornet. Muren 
mellan gamla herrgården och södra flyglen syns tydligt, idag är muren bakvägg i ett norrvänt förrådshus. Foto 
lantmäteriet 1983.
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Figur 53
Karta över Forsmark bruk från 1750. Fotostatkopia från Jonas Norrby (1991) ”Jennings” 
sid 26. Den gamla herrgården ligger längst upp till vänster i bild. Den nya herrgården, som 
byggdes efter arkitekten Jean Eric Rehns ritningar, är ännu ej markerad. Något orangeri 
syns ej. Lantmäteriet i Uppsala.
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Redan ��70 fanns ett kronobruk i Forsmark���. Det fanns såväl masugn som 
hammare. År �6�� arrenderades bruket av Gerhard de Besche som sedan 
köpte det av staten �6�6. Bruket var i familjens ägo till �7�� varefter det 
hade olika ägare tills det köptes av Frans Jennings och Robert Finlay �7��. 
�76� blev Jennings ensam ägare av bruket

Även Forsmark brändes av ryssarna �7�9 och först �77� stod den 
nuvarande huvudbyggnaden klar, ritad av arkitekten Jean Eric Rehn. �786 
inköptes bruket på auktion av Samuel af  Ugglas��� och familjen af  Ugglas 
behöll bruket till �97� då Vattenfall��� blev ny ägare och bildade Forsmarks 
kraftgrupp AB.

Vid Forsmarks bruk är det raka axelsystemet herrgård-bruksgata-kyrka helt 
genomfört. Något orangeri från 1700-talet finns  inte kvar, men det finns 
en mur som ännu står och som kan ha varit bakmuren i ett orangeri eller 
mera sannolikt ett Caldarium. Det gäller den mur som sammanbinder gamla 
herrgården med södra flygeln. Andersson (2003) kallar denna anläggning 
för den norra växthusanläggningen därför att hon på äldre kartor och foton 
kunnat identifiera flera växthus och bänkgårdar i området. 

Mellan nuvarande länsvägen och herrgården ligger trädgårdsmästarebostaden 
som byggdes på sent 1800-tal, och bredvid bostadshuset finns i dag en 
byggnad som skulle kunna vara en del av ett äldre orangeri. Andersson kallar 
denna anläggning för den södra växthusanläggningen. Byggnaden som står 
än i dag är  ett förbindelsehuset med anslutning till sadeltaksväxthus som i 
dag är i dåligt skick. 

Innanför den av Jean Eric Rehn år �786 ritade södra grinden till herrgårds-
parken, finns i dag en informationsskylt som säger:

”Orangeriet, d.v.s. det kakelugnsuppvärmda tropiska växthuset. I en   
  bouppteckning 1810 framgår att där fanns bl.a. fikon, apelsin, citron      

och ananas. Omkring �870 uppfördes ett nytt högt orangeri med dekorativa 
snickeridetaljer. Orangeriet stod kvar till �9��.  Därefter har växthus nyttjats, 
bl.a. för övervintring av pelargonier, fuxior och agavekaktusar.”

Från informationsskyltens placering är fotot i figur 56 taget. Det visar 
omfattningen av byggnader på den södra växthusanläggningen. Trädgårds-
mästarebostaden är på fotot under uppförande. Det var trångt på tomten, 
trädgårdsmästerebostadens östra gavel byggdes in i muren runt herrgården. 
Den centrala höga byggnadskroppen har en flera meter hög port i södra 
fasaden, och på planen utanför står några fruktträd i runda träbaljor. 
Fotograf  var Johannes Jaeger,��� fotot är taget runt �880.
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Figur 54
Kolorerad gravyr ritad av Elias Martin, odaterad men sannolikt från ca 1790. Mellan 
herrgårdens norra gavel och bruksdammen skymtar ett glasparti med bänkodlingar. Foto 
Kungl. Biblioteket.
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I min avhandling skiljer jag på växthus och orangerier, och de byggnader 
som på fotot omger den centrala byggnaden är enligt min nomenklatur 
växthus. Den centrala höga byggnaden med tak och bakre vägg av sten är 
enligt min mening ett palmhus med ljusinsläpp även genom en lanternin 
i taket, byggt på �800-talet och därmed av mindre intresse för min 
avhandling. 

Att citrusträd odlades på Forsmarks bruk framgår av en bouppteckning 
från �8��. Den bouppteckning (�8�0) som informationsskylten vid södra 
grinden till herrgårdsparken talar om har jag ej lyckats spåra. På Landsarkivet 
i Uppsala finns däremot:

 “Bouppteckning efter Framl. Hans Excellence, En af  Rikets Herrar, 
 Öfverståthållaren, Presidenten, Riddaren och Commendeuren af  Kongl. 
 Majts orden, samt Riddaren af  Konung Karl XIIIe Orden, högvälborne 
 Herr Grefe Samu (ej skrivet Samuel, min anm.) af  Ugglas förrättad
   April och Juni månader �8��.”

I den mycket omfattande bouppteckningen återfinns under rubriken  
Fruckt och Köks Trägårdarne:

 � Pommerans Träd �� �0 RD. �0.� Pommerans Träd �� �0 RD. �0.
 � Citron Do  ��   � RD. �0.
 � Lagerbärs Do  ��   � RD.   6.
 � Cypress Do  ��   � RD.   �.
 � Myrten Do  ��     .�� s   �.�6
 � Fikon Do  ��   � RD.   �.�.
 � Mullbärs Do  ��   � RD. ��    �.        (RD. = riksdaler)

 Tabell 9

Eftersom tiden för tillvänjning för  träd av dessa arter är lång så är det 
rimligt att antaga att citrus och pomerans odlades vid Forsmarks bruk 
under åtminstone sent  �700-tal men jag saknar belägg härför. Övervintring 
skedde i så fall i växthus eller i någon annan byggnad som jag inte lyckats 
att spåra. 

På Kungl. biblioteket förvaras sju graverade blad tecknade  av Elias Martin. 
Det andra bladet i samlingen har titeln Utsigt af  Forsmarks bruk från Divans-
rummet i stora stenhuset. Mitt i bilden syns en anläggning med bänkfönster 
och bakom den skymtar ett möjligt fönsterparti som kan vara en fasad i ett 
orangeri eller kanske ett växthus. Teckningen är på denna punkt svårtolkad 
som framgår av figur 55.

Bruksarkivet är överfört till Landsarkivet i Uppsala. Det finns en 
arkivbyggnad kvar vid bruket men där förvaras inte material som berör 
Bruksböcker. Det nederländska inflytande på trädgårdskonsten vid 
vallonbruken i Norduppland är inte synligt vid Forsmark bruk.  
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Där dominerar det engelska inflytandet i form av en engelsk park som bl.a. 
beskrivits av Olausson (�00�)���.

Förutom  ett antal växthus fanns vid bruket fruktträd och köksträdgårdar. 
Enligt Svanberg (�006) planterades runt bruket lövträd som bok, ek, lönn 
och parklind. Där fannas på �700-talet lundar av äppel- plommon- körsbär- 
och krikonträd. Järnuror med agaver placerades utomhus under sommar-
månaderna. De måste ha förvarats innomhus under vintermånaderna. 

Figur 55
Palmhuset vid Forsmark bruk. Till höger i bild är trädgårdsmästarebostaden under 
byggnad. Den står än idag, palmhuset med flyglar är borta. Flyglarna synes vara växthus 
med öppningsbara takfönster. Palmhuset har en mycket hög dörr och på terrassen utanför 
husen står några stora träd i stora runda baljor. Foto Jaeger ca 1870.
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7.�  Harg bruk 

Figur 56
Snedbild av Harg bruk. Till höger om de två vita byggnaderna till vänster mitt på bilden, skymt av grönskan, 
skymtar resterna av en kast, möjligen tidigare ett orangeri. Foto Lantmäteriet.
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Harg betyder stenhög, namnet har även tolkats som offeraltare. Enligt 
sägnen skall Hargs kyrka vara byggd på den plats där en vikingatida 
offerplats var belägen. Harg bruk��6 har anor från �668 då Gustaf  Otto 
Stenbock fick privilegium att anlägga ett järnbruk. Brukets masugnar låg 
i Stockby, Bennebol och i Hillevik i Gästrikland. De var alla i drift under 
�700-talet. I Harg bearbetades tackjärnet till stångjärn.

Bruket brändes av ryssarna �7�9. Erik Oxenstierna övertog bruket �7�0 
och byggde upp det på nytt i stort sett efter de gamla planerna. Arkitekt 
för huvudbyggnaden var Elias Kessler. För att klara finansieringen erhöll 
Oxenstierna åtta års skattefrihet. 1756 gjordes egendomen till fideikommiss 
och vid Oxenstiernas bortgång �760 ärvdes egendomen av äldste sonen 
Carl Oxenstierna som dog barnlös varvid yngre sonen Axel tog över. Axel 
Oxenstiernas ende son, Carl Gabriel hade dottern Ebba Gustafva Eva 
Carolina gift med Joachim Tawast Beck-Friis, och Hargs bruk har sedan 
�87� varit i familjen Beck-Friis ägo fram till dags dato då bruket med sina 
stora skogstillgångar har ombildats till aktiebolag. 

På Harg finns rester av en byggnad som i dag kallas orangeriet.
Andersson (�00�) nämner i sin inventering att orangeriet är byggnad nr 
�0 på en karta från sekelskiftet �800/�900. Av byggnaden kvarstår idag en 
”bakvägg”, en mur ca �� m × � m i tegel och putsad. 

Hargs bruksarkiv är tyvärr inte öppet för forskning.

Figur 57
Herrgården på Harg ritades av byggmästern Elias Kessler. Den högra flygeln blev aldrig 
byggd. Fotostatkopia från Gösta Selling ”Svenska herrgårdshem under 1700-talet” utgiven 
1937, sid 256.
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Figur 58
Kartan över Harg bruk är från 1741. Endast den östra flygeln till herrgården blev byggd. 
Fotostatkopia från Gösta Selling ”Svenska herrgårdshem under 1700-talet” utgiven 1937, 
sid 259. Originalet hos Lantmäteriet i Uppsala.
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Figur 59
En otydlig karta över Harg bruk från tidigt 1900-tal. Enligt Andersson (2003) så är 
byggnad 49 ett växthus och byggnad 50 ettorangeri varav endast bakmuren står kvar. 
Fotostatkopia från Ingela Andersson ”Historiska växthus i Uppsala län” publicerad 
2003.

Figur 60
Byggnad 50 på kartan i figur 59. Andersson (2003) kallar byggnaden för ett f.d. orangeri 
men jag menar att det är en kast utan takstolar och glastak. 
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7.6 Orangörens belöning

Att driva ett orangeri på �700-talet kan inte ha varit en lönsam affär, och 
det var inte heller meningen. Det fanns i Sverige på �700-talet inte endast 
kostnader, bekymmer och besvikelser vid drift av  orangerier.  Det måste 
ha funnits en stor del prestige i att kunna driva ett orangeri och säkerligen 
en stor glädje och stolthet när transporterna av känsliga träd från södra 
Europa lyckades, och än mer när  övervintringarna lyckades, och träden 
långsamt tillvänjde sig till klimatet och ljusförhållandena i Norduppland. 
Det var sannolikt orangörernas största belöning.

Ahrland (2005) redovisar i sin avhandling på sidorna 178-181 ett flertal 
exempel på misslyckad import av olika slags träd till Sverige från bl.a. 
Nederländerna. Hon nämner även de �000 träd som kom till Göteborg 
från England i november år �78� för transport till Drottningholm. �78� var 
ett kallt år i Uppland, sannolikt också på västkusten, och man vågade inte 
fullfölja transporten utan lät träden övervintra hos grosshandlaren Thomas 
Erskine i Göteborg. Samtliga träd dog.��7

Att ekonomin vid bruken kunde vara besvärande visas av inte endast de 
återkommande tvisterna under �700-talet mellan bruken avseende hur 
bönderna skulle utnyttjas��8 utan även av hur bruksherrarna skulle klara att 
skaffa fram kontanter till brukets utgifter. 

I en kommentar till utgifter år �7�8 avlossar L. De Geer skarp skriftlig kritik 
av bokföringen. Brevet ligger i Lövstarkivet del � på Riksarkivet.

”Af  desse observationer som äro gjorde wid den öfwersände 
Assignations listan för �7�8, ser man huru wig och benägen man 
warit att utgifwa assignationer på tid eller sigt, och att blanda ena året 
i det andra, hwilket dock i alla tider warit förbjudit! Är detta ett medel 
att bibehålla och redressera brukets Credit? Detta allena, som giordts 
mot ordres, meriterar näpst, om man skulle gå strängt tii wäga.

Wid hwar månads slut måste altså ricktig assignations lista insändas 
till Swedmark, utan någon aparse? , och ej sådana som den siste, 
hwaruti ej en gång de af  förra året finnes uptagne.

I allmänhet begriper jag ej alle utgifterne. Nog ser jag i assignations 
listan en hoper påster och summor nämnde på den eller dens räkning 
och conto, för spannemål, för det och det, men därföre wet jag ej om 
sådane utgifter warit nödwändige eller ej! Sådant bör efterses, och 
åligger wederbörande att legitimera hwad de gjort och utgifwit.

För öfrigt må skam wara Casseur eller Camrerare wid ett contor och 
bibehålla dess credit, när sådan oreda brukas, och hela �7000 daler 
assigneras utan att hafwa avance, hwarigenom ägaren sedan kommer 
att swettas i det han skall skaffa penningar. På det sättet är swårt wara 
Principal när underhafwande så hantera med medlen.

�7 Marsü �7�8   LDG”
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För att få ett begrepp om kostnaderna kan vi studera Bruksböckerna. 
Bruksböckerna redovisar under �700-talet relativt stabila priser, speciellt 
för tjänster. Se Appendix 1 som visar ett utdrag ur Bruksböckerna vid 
Lövsta bruk under hela �700-talet. 

Carl-Johan Gadd (�006) redovisar i kapitlet Jordbruket och livet på landet att 
inrikeshandeln i Sverige ökade kraftigt under �700-talet och att pengar 
spelade en alltmer betydande roll för varuutbytet. Penningmängden 
ökade starkt vilket ledde till inflation säger Gadd��9. 

Prisutvecklingen under �700-talet har bl.a. studerats av Lagerqvist och 
Nathost-Böös (�98�) i Vad kostade det?. De har utvecklat en metod för 
att beräkna prisutvecklingen i Sverige sedan �7�� och redovisar en 
indexserie från 1732 till 1992. I figur 61 ger jag en bild av prisutvecklingen 
under 1700-talet. I figuren har jag för jämförelse lagt in årslönen för 
trädgårdsmästarna vid Lövsta bruk under �700-talet. Lagerqvist och 
Nathost-Böös understryker att indexserien endast ger en grov bild av 
utvecklingen i Sverige. Likväl är det tänkvärt att indexserien ger värdet 
�6 för år �800 och �� för år �900.��0 

Från �600-talet hade Sverige en dubbel myntfot i såväl silver som koppar. 
�700-talet präglades av svårigheter att bedriva handel med dubbel myntfot. 
När Karl XII:s nödmynt (de s.k. mynttecknen) präglades �7��-�7�9 och 
när sedlarna var oinlösliga 1740-1776 drabbades handeln av inflation.���

Den s.k. myntrealisationen ägde rum �776 och riksdalern indelades 
i 48 skillingar. Skillingen indelades i 12 rundstycken. Landet fick en 
silvermyntfot och tanken var att avskaffa kopparmyntfoten liksom den 
från medeltiden härstammande mynträkningen i mark, öre och penningar. 
Likväl finner vi att en del bruk bokförde i D.  under hela 1700-talet.���

Situationen blev inte bättre när Riksgäldskontoret skapades �789. 
Landet hade två penningutgivande institutioner, Riksbanken och 
Riksgäldskontoret, och de sammarbetade inte.

För att få ett grepp om kostnadsläget på mitten av �700-talet kan vi 
studera en Marckegång��� från �7�� som jag funnit i Lövstaarkivet del 
�. Se tabell �� i Appendix 8. Priskuranten är förd i daler silvermynt. �D. 
silvermynt = � D. kopparmynt. Vi ser här  högre priser för förnödenheter 
och boskap än vad som gällde vid vallonbruken. Exempelvis så är priset 
för en famn björkved mer än 6 D.  medan Trägårdscontot vid Lövsta 
bruk anger � D. för en famn år �7��. Skillnaden är avsevärd. Vi kan alltså 
utgå från att varorna från bruksboden var subventionerade. 
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Heckscher (�9�9) ger en av förklaringarna.��� Han diskuterar i sin tredje 
bok Det moderna sveriges grundläggning 1720-1815 ”de låga lönernas ekonomi”. 
Smeder och andra bruksarbetare hade möjligheten att rekvirera livsmedel 
och varor ur bruksboden på kredit. De blev skuldsatta därför att reallönerna 
var relativt låga och konstanta under långa perioder under �700-talet. 
Skuldsättningen i bruksbodarna var ett sätt att binda arbetarna till bruket 
för lång tid.��� Heckscher nämner att bruksarbetare kunde få köpa spannmål 
i bruksboden för hälften eller t.o.m. en tredjedel av marknadspriset.��6 
Bruksarbetarna uppbar alltså en del av sin lön i form av låga priser på viktiga 
livsmedel. Heckscher visar hur systemet fungerade i det att exempelvis 
mästersmältare och mästersvenner vid Gimo bruk under senare delen av 
�700-talet tog ut allt mindre mängder råg, korn och malt per år.��7 Hecksher 
nämner att reallönerna vid Gimo bruk sjönk kraftigt efter �7�0 och anger 
inflationen i riket som huvudsaklig anledning.��8

Om vi studerar  lönelisor från mitten av �700-talet och gällande personal 
vid Österby bruk, tabell 11 och Gimo bruk, tabell 12, så finner vi att 
trägårdsmästaren Bartram Mineur vid Gimo bruk hade en årslön på �00 D. 
och att hans kollega Petter Dillström vid Österby bruk hade en årslön på 
7�8 D. Samma år hade trägårdsmästaren C. Kampf  vid Lövsta bruk 800 D. 
i årslön. Uppenbarligen så avspeglades årslönerna av trädgårdarnas storlek. 
Kampf  hade då haft samma lön sedan �7�0 och skulle behålla den till �7�9 
då hans son tog över ansvaret för trädgården med orangeriet och drivhuset. 
Det finns fler exempel på trädgårdsmästare i Uppland som hade samma 
årslön i mer än �0 år under �700-talet.

Figur 61
Indexserie från 1732 till 1800 enligt Lagerqvist och Nathost-Böös (1983), index är den 
heldragna linjen och lönen för trädgårdsmästarna i D. är redovisad som en streckad linje.
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Tabell 11
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Som jämförelse kan nämnas att betjänten Eric Lindberg vid Lövsta bruk 
hade 900 D. per år och att organisten Carl Lindberg uppbar 900 D. som 
skrivare och dessutom ��0 D. som organist för den berömda Camanorgeln. 
Erik Lindberg hade ansvar för att herrgården sköttes så väl som bruksherren 
önskade, och Carl Lindberg handhade bokföringen, nog så viktigt för 
bruksherren.  Inspektoren Carl Schedin hade �000 D. per år plus ytterligare 
�000 D. för representation. Han representerade bruksherren när denne var 
i Stockholm eller på resa i Europa vilket var den vanligaste situationen. Alla 
dessa betrodda herrar vid bruket hade betydanda kvalifikationer, och talade 
och skrev antagligen franska och tyska. Språkkunskapernas betydelse framgår 
av att Riksarkivets omfattande samlingar av brev från �700-talet till ca 80% 
är skrivna på franska.��9

Trädgårdsmästarna hade årslöner i paritet med smederna och var bättre 
betalda än andra yrkesskickliga hantverkare vid bruken. Dagsverkarna 
hade efter ett års slit runt hamrarna eller trädgårdarna lyckats tjäna en halv 
trädgårdsmästarelön. 

Tabell 10



��6

Det är intressant att notera att under �700-talet så följde trädgårdsmästarens 
son  ofta i sin faders fotspår. Precis som smederna rekryterades i 
smedfamiljerna. Detta säkerställde erfarenhetsöverföring men gynnade inte 
införandet av nya ideér eller rutiner i trädgårdarbetet. Om situationen  säger 
Ahrland (�00�) att:

”Den viktigaste faktorn för att ägna sig åt trädgårdsmästaryrket under 
�700-talet var att man var uppvuxen i en trädgårdsmästarfamilj. I 
likhet med många andra yrkesgrupper, var det vanligt att yrket gick 
i arv på manssidan från far till son. Detta förklaras sannolikt med 
att familjen och hushållet fungerade som en produktionsenhet, ett 
företag, där barnen tidigt skolades in i verksamheten.”

Den sociala struktur som Douhan (�98�) och Ahrland (�00�) behandlar är 
mycket tydlig i brukens räkenskaper. Trägårdskontona redovisar vanligen 
mästarens årslön samt kostnaden för dagsverkare. Löneskillnaderna mellan 
mästare och drängar är avsevärda. Se Appendix 1. 

Köp av växter och träd syns inte ofta i Trägårdskontona i Bruksböckerna. 
Sålunda belastades helt andra konton när bruksherrarna köpte och 
importerade citrusträd och andra växter till sina orangerier. Detta faktum 
indikerar att Trägårdskontot vanligen inte betraktades som en resultatenhet 
som bruken hade avkastningskrav på. Ahrland (�00�) är inne på samma 
tankegång��0 då hon  konstaterar att: 

”Räkenskaper och annat källmaterial visar att långt från alla 
trädgårdens kostnader omfattades av trädgårdskontot”. 

Vidare säger Ahrland: 

”Frågan är hur trädgårdsägaren i praktiken såg på trädgårdens 
ekonomi och om han, eller i enstaka fall hon, egentligen 
räknade med att det hela skulle gå ihop. Inkomsterna från 
herrgårdsträdgårdarna ser i många fall inte alls ut att kunna täcka 
de reella utgifterna. Samtidigt fördes noggranna räkenskaper i en 
så kallad trädgårdsräkning, vilken som vi skall se omfattar endast 
en mindre del av trädgårdens utgifter. De flesta kostnaderna såsom 
hantverkares arbets- och materialkostnader i trädgården togs upp 
på andra av gårdens konton eller på herrsakapets eget konto.”���

Skötseln och underhållet av orangerierna vid de uppländska bruken var inte 
avsedda att mynna i ekonomiska vinster utan snarare i kulturella belöningar. 
I Trägårdskontot på exempelvis Lövsta bruk redovisas endast utgifter. 
Hela hanteringen av orangerierna representerade snarare en fråga om 
livsstil, om egen tillfredställelse. En lyckad övervintring av exotiska träd var 
trädgårdsmästarens belöning och godsherrens tillfredställelse.
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Trädgårdsmästaren Johan Ahlich (�7��) sammanfattade��� situationen 
sålunda:

”En präktig och förträffelig Trägård äskar också, wid sin anläggning, 
stora och ansenliga kostnader, och är sålunda ei något wärk för 
mindre förmögna eller någon fattig man höfwa. Stora herrar kunna 
här uti ei allenast finna sit nöje, utan och hafva heder och beröm 
deraf, hwarföre ock följande underrättelse kan tiena dem i stället för 
et öppet fält, derpå de kunna utöfwa sin frikostighet.”
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Figur 62
Orangeriet vid Schloss Schönbrunn utanför Wien. Bilden visar den del av orangeriet som är 
ombyggt till koncert- och middagslokal. Den andra hälften av det stora orangeriet används 
ännu på traditionellt sätt och värms vintertid med i golvet nedsänkta vedeldade ugnar och 
rökgaskanaler under golvet. Foto Doris Kucera.
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7.7 Återanvändning av orangerier

Orangerier liksom alla andra slags byggnader är byggda för att användas. 
De orangerier som jag studerat har sannolikt använts sommartid för sociala 
arrangemang, man har umgåtts, spisat middag och dansat. När herrskapet 
med gäster promenerade i parken och sommarregnet började falla var det 
nog naturligt att ta skydd inne i orangeriet. Jag har inte funnit några belägg 
som bekräftar sådana aktiviteter vid vallonbruken, men Tersmeden (�9��) 
berättar: 

”Under denna diskurs observerade vi hertiginnan stående i porten 
af  huset uti en proper och lätt deshabillé med puderkappa, till 
hvilken vi gingo och önskade god morgon och följdes ned i 
trädgården till orangeriet genom en terrass af  pomerans- och 
citronträd, som slutade vid en stor allé af  myrten och lagerträd. 
Orangeriet är ett långt galleri, däruti på ena sidan planterade uti 
deras magnifika urnor och krukor de blomster och växter, som ej 
allmänt i detta klimat växa. På sidan, där fenster voro, var soffor 
uti och emellan fenstren af  rödt damast med guldgaloner. Fenstren 
hade dess utsikt till en lång vik af  stora hafvet, hvars yttersta ända 
af  höga sandberg formerade ett smalt sund, och midt uti viken, 
som med konst var formerad i symetri på båda sidor, låg en liten 
holme med en byggnad, som liknade en liten kyrka. Uti orangeriet, 
som visst var 20 alnar bredt och 70 á 80 alnar långt, stodo flera 
bord utmed några soffor, serverade med te, choklad, buljong, 
kotletter, frukt samt vin och vatn och vid hvart bord en betjänt, 
som serverade hvad man befallte.”

När orangeriverksamheten upphörde i början på �900-talet vid de 
uppländska vallonbruken började byggnaderna förfalla. Orangeriet 
vid Lövsta bruk var under lång tid ett vagnmuseum, men bristen på 
uppvärmning och vädring skadade byggnaden. Under sent �900-tal 
förvarades brukets arkiv i orangeriet men det räddades lyckligtvis undan 
förstörelse. Arkivet vårdas i dag av Lövsta Bygderåd. Orangeriet används 
vid festligheter, det förekommer bröllopp där sällskapet äter middag uppe i 
herrgården och sedan dansar och roar sig i orangeriet.

Orangeriet vid Österby bruk är i dag ombyggt till konferenslokal.

Orangeriet vid Gimo bruk har under senare år använts som festlokal där  
romantiska måltider serverats i fackelsken. Byggnaden är i dag så svårt 
angripen av markfukt att den inte kan nyttjas för tillfället. 

De orangeribyggnader som jag studerat i min avhandling är så pass grunda, 
� till 6 m, att återanvändning kan vara något begränsad, men orangeriet 
i Gimo kan saneras och åter tjäna som matsal och orangeriet i Lövsta 
återanvänds i dag regelbundet som utställnings- och festlokal.
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Det finns exempel på förnuftig återanvändning av gamla orangerier i 
Sverige men det gäller orangerier som inte omfattas av min avhandling. 
Linné-trädgården i Uppsala och Ulriksdal till exempel. Orangeriet i Linné-
trädgården används som konferenslokal och Ulriksdals orangeri är i dag ett 
vackert skulpturmuseum, benämnt Orangerimuseet och ingår i de Kungliga 
Slotten.

Flera av de stora orangerierna på kontinenten återanvänds flitigt.  
Orangerierna vid Schloss Schönbrunn och Château de Versailles används 
i dag för koncerter och middagar, ibland ända upp på regeringsnivå. 
Vid Schönbrunn har man gått så långt att ca halva orangeriet är helt 
ombyggt och inrett som festlokal enligt figur 62. Vid Versailles så klagar 
trädgårdsdirektören öppet över att han inte själv kan bestämma när 
orangeriväxterna skall tas in beroende på vädret, Jöel Cottain berättade��� 

att orangeriet är uthyrt för stor middag så sent som den �0:e oktober år 
�007, och han är naturligtvis orolig för sina orangeriväxter som står ute och 
”fryser”.

Figur 63
Ulriksdals orangeri som skulpturmuseum, det kallas för Orangerimuséet. Foto Gösta Glase.
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8  DISKUSSION OM ORANGERIERNAS FUNKTION

Avhandlingens frågor är huruvida orangeribyggnaderna vid de uppländska 
vallonbruken fungerade som avsågs och om orangeriträden klarade 
övervintringen för att sedan blomma och ge frukt. Jag diskuterar först 
några likheter mellan de undersökta orangerierna som är slående. 
Därefter analyserar jag  orangeriernas byggnadsfysiska funktion och 
förutsättningarna för att nå förväntade odlingsresultat. Detta gör jag genom 
ytterligare simuleringar i IDA-programmet. I kapitlen 7.� och 7.� har jag 
beräknat effektbehovet och energiåtgången för orangerierna vid Lövsta 
bruk och Gimo bruk. I detta kapitel bedömer jag Lövsta bruks tegelugnars 
effekt och vilka effekter som skulle erfordras om orangeriet skulle fungera 
vid extrema utetemperaturer. Genom fortsatta simuleringar bedömer jag 
även gränsen för citrusträdens överlevnad vid extrema utetemperaturer, 
vilka var vanligt förekommande under senare delen av �700-talet. Gjorda 
beräkningar är sammanställda i Appendix 3.

8.� Byggnaderna

De orangerier vid uppländska vallonbruk som jag studerat i denna 
avhandling är sins emellan ganska lika byggnader vilket framgår av tabell 
8. I tabellen har jag lagt in yttermåtten på orangerierna i Lövsta, Österby 
och Gimo. I beskrivningarna av respektive orangeri har jag nämnt 
innermåtten. Bak- och sidomurarna är vid samtliga orangerier i tvåstens 
stortegel. Taken är svagt lutande och gömda bakom skärmfasader. De 
har 7 till �� södervända fönster samt glasade portar i gavlarna. Orangeriet 
vid Österby bruk är i dag sammanbyggt med herrgården men var från 
början en fristående byggnad. Det finns inga belägg för att det orangeriet 
hade portar i gavlarna från början, men avståndet från den kvarvarande 
porten i fasaden mot trädgården till mark är så betydande att transporter 
av träd måste ha utförts på en sluttande ramp. Enklare var att transportera 
genom portar i gavlarna varför jag för fram hypotesen att det fanns portar 
i gavlarna när orangeriet var fristående vilket styrks av att det finns två 
igenmurade öppningar i gaveln krönta av valvbågar. Orangeriet vid 
Gimo bruk har endast port i den ena gaveln.   Likheterna mellan nämnda 
orangerier  är alltså slående och de har samma proportioner som några 
nederländska orangerier från �700-talet, om vilka begränsade uppgifter 
finns tillgängliga. Att de uppländska orangerierna har så lika proportioner 
tyder på att husformen tjänade sitt syfte,  att övervintra frostkänsliga växter 
och träd, och att arkitekterna hade samma förebilder.

Utformningen av orangerierna i Norduppland ger relationen rumsdjup/
fönsterhöjd �:�. Samma proportioner har de stora orangerierna vid Schloss 
Schönbrunn och Château de Versailles. 
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I exempelvis Versailles så har orangeriet en rumshöjd på ca �� m och är ca 
�70 m långt. Orangeriet rymmer i dag ca ��00 växter varav ca 900 citrusträd 
i �0 arter. Det har inga uppvärmningsanordningar men stora södervända 
fönster med avancerade öppningssystem för tvärventilation och som 
nämnts relationen rumsdjup/fönsterhöjd �:�. I Schönbrunn och Potsdam 
har orangerierna värmekanaler i golv. Orangerierna vid Lövsta- Österby- 
och Gimo bruk har alla uppvärmningsanordningar som kan identifieras 
i dag. De var när de byggdes i framkanten på teknikutvecklingen. Lövsta 
bruk orangeri försågs med tegelugnar av Cronstedts typ, Österby bruk 
orangeri försågs med en energiackumulator och värmekanal i golv och 
Gimo bruk orangeri försågs med värmekanal i golv och en ugn. 

Tekniken att förlägga varma golvkanaler utmed fasaden med fönster 
förbättrade orangeriernas funktion. Kanalsystemet i orangeriet vid Gimo 
bruk är enkelt. Det finns ett lika kanalsystem i drivhuset vid Lövsta bruk. 
Kanalsystemet vid Österby bruk gamla orangeri är däremot avancerat. 
Ritningen i figur 46 visar ett dubbel kanalsystem, den inre rökförande 
kanalen ligger i en större kanal som omsluter den rökförande kanalen. Vi 
vet inte hur denna yttre kanal har varit täckt. Orangeriet vid Sans-Souci 
i Potsdam liksom orangeriet vid Schloss Schönbrunn utanför Wien har 
gjutjärnshällar som kanaltäckning.

Orangeriet vid Sans-Souci har även än i dag väl fungerande mindre 
golvluckor som kan öppnas och ge cirkulation av rumsluft runt den inre 
kanalen. På så sätt går det att sprida värmen jämnare över hela orangeriets 
golvyta. Dagens ingeniörer skulle benämna systemet som ett omluftsystem. 
Vi ser alltså system mycket lika uppvärmningssystemet i riddarborgen 
Malbork från �600-talet. 

Ritningen i Landsarkivet i Uppsala över golvkanalerna i Österby bruk gamla 
orangeri visar på andra tekniska egenheter. Ritningen visar ett antal luckor i 
själva inre rökkanalen. Jag tolkar detta så att man, när glöden i ugnarna hade 
falnat, kunde släppa in luft från källaren som fick strömma över de då heta 
tegelstenarna i ugnarnas övre del och direkt ut i orangeriet via golvluckorna. 
De heta tegelstenarna som utgör en energiackumulator, ett värmemagasin, 
är samtidigt ett gnistfång för rökgaser. Luckorna i rökkanalerna kunde också 
användas vid sotning.

8.� Värmetekniska beräkningar

För att kunna analysera de uppländska orangeriernas termiska funktion har 
jag genomfört sammanlagt �0 beräkningar i IDA för Lövsta bruk orangeri 
och två för Gimo bruk orangeri. Vidare har jag beräknat ugnarnas i Lövsta 
effekt. 
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Beräkningarna för Lövsta bruk orangeri omfattar:

- energiåtgång i kWh för varmhållning vid + 7 ºC och utetemp. -�0 ºC. 
- effektbehov i kW vid varmhållning vid + 7 ºC och utetemp. -�0 ºC. 
- yttemperatur på fönster vid varmhållning vid + 7 ºC och utetemp. -�0 ºC. 
- rumstemperatur om fönsterluckorna hålls stängda januari-april. 
- rumstemperatur om fönsterluckorna ej hålls stängda. 
- operativ temperatur för varje meter rumsdjup vid + 7 ºC och 
   utetemp. -�0 ºC. 
- effektbehov i kW vid varmhållning vid + 7 ºC och 
  utetemperatur -�0 ºC. 
- operativ temperatur på lövkronan mitt i rummet vid + 7 ºC och 
  utetemp. -�0 ºC. 
- operativ temperatur för varje meter rumsdjup vid + 7 ºC och 
  utetemp. -�0 ºC. 
- operativ temperatur på lövkronan mitt i rummet vid + � ºC och kallt 
   vinterdygn ��-�7 ºC.  
   
Beräkningarna för Gimo bruk orangeri omfattar:

- energiåtgång i kWh för varmhållning vid + 7 ºC och utetemp -�0 ºC. 
- effektbehov i kW för varmhållning vid + 7ºC och utetemp. -�0 ºC. 

De beräkningar av effekt och energibehov för orangerierna vid 
Lövsta bruk och Gimo bruk som jag gjort (7.�.� Varmhållning och 7.�.� 
Varmhållning) visar att det var möjligt hålla rumstemperaturen runt +7 ºC 
vid dimensionerande utetemperatur. Dimensionerande utetemperatur är 
den statistiska lägsta temperatur som byggnadsfysiker använder sig av vid 
transmissionsberäkningar. I fallen Lövsta bruk orangeri och Gimo bruk 
orangeri ca -�0 ºC.

I Bruksböckerna redovisas mängden kastved som levereras till trädgården, 
och mina jämförande beräkningar i kapitel 7.�.� Varmhållning visar som 
redan sagts på rimlig samstämmighet mellan levererade mängder ved och 
beräknade energibehov för varmhållning av orangeriet. Mina bedömningar 
baseras på att
orangeriet vid Lövsta bruk är till volymen ungefär dubbelt så stort som 
drivhuset, vid bruket och att orangeriet antages ha varit värmt till ca +7 ºC 
och drivhuset till ca +�� ºC. Energiåtgången vid orangeriet var ��7�� kWh 
vid effektbehovet �8 kW.

Rietschel/Raiss (�960) behandlar kakelugnars effekt. Figur 6� visar bl.a. 
effekten i kcal/m� h för olika ugnskonstruktioner. Lövsta bruk orangeris 
ugnar är typ medeltung (vilket framgår av rökkanalernas godstjocklek) och 
de avger då 800×�,�6×�0-� ≈ 1 kW/m�. Ugnarnas fasad är �,� m� vardera 
och de är byggda i nischer i orangeriets bakvägg, varför varje ugns effekt 
är ca � kW.

IDA-simuleringarna för orangeriet vid Lövsta bruk ger en bild av fönstrens 
betydelse för orangeriets funktion. Figur 6� visar den kalkylerade yttem-
peraturen på fönsterglasets insida under beräkningsperioden.
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Figur 64
Effekt från tung, medeltung och lätt kakelugn enligt Rietschel/Reiss (1960).
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Figur 66 visar rumsluftens medeltemperatur om fönsterluckorna hanteras 
som jag förutsatt i IDA-simuleringen (stängda januari-april) och figur 67 
visar rumsluftens medeltemperatur om luckorna ej nyttjades. Vårsolen har 
stor påverkan. Det framgår tydligt att daglig hantering av fönsterluckor var 
väsentlig för orangeriernas funktion.

Att jämföra erforderliga värmeeffekter är vanskligt även om vi vet hur 
orangerierna var byggda. Commelyn (�676) liksom Linné (�7�9) och 
Cronstedt (�77�?) gjorde någorlunda kontrollerade försök med ugnar av 
olika slag. Enligt Commelyn så förbrukades vid Joan Roeters orangeri i 
Amsterdam ca �0 korgar torv en vinter på �600-talet. Varje korg uppskattas 
innehålla �� kg bränntorv och värmevärdet på torv är ca ��00 kcal/kg. Vi 
vet intet om verkningsgraden på Roeters ugnar men Commelyn nämner 
att man eldade under ca �� timmar varje dag i �00 dagar och att man då 
lyckades höja rumstemperaturen med � ºC. Om nu Commelyns uppgifter 
är riktigt tolkade av van den Muijzenberg (�980) så skulle Roeters tre ugnar 
haft en effekt av ca � kW. 

Informationen från Commelyn är transkriberad av van den Muijzenberg och 
när jag beräknar orangeriernas volym får jag något andra siffror än van den 
Muijzenberg. Detta kan bero på att ibland anges invändiga mått och ibland 
utvändiga mått på orangeribyggnaderna. van den Muijzenbergs tabell på 
sid 8� i hans avhandling är svårtolkad, volymen på orangeriet i Leiden blir 
med de mått som anges dubbelt så stor som van den Muijzenberg anger. 
Dessutom blandar van den Muijzenberg storheterna effekt och energi  och 
försöker använda SI-systemet på ett för mig och mina forskarkollegor vid 
KTH svårbegripligt sätt.

Som jämförelse så är effektbehovet för Lövsta orangeri enligt IDA-
simuleringen i kapitel 7.�.� ca �8 kW vilken effekt skulle täckas av fyra 
ugnar, alltså ca � kW per ugn.

Enligt ASHRAE Handbook (�00�) Fundamentals så är den dimensionerande 
utetemperaturen för Uppsala -�9,9 ºC och för Amsterdam -8,� ºC. Om vi 
jämför vindförhållandena så är medelvinden/torra termometern dubbelt så 
hög i Amsterdam som i Uppsala, �.0 m/s för Amsterdam och �,6 m/s för 
Uppsala. Detta betyder likväl att Roeters orangerie i Amsterdam erfordrade 
lägre installerad effekt och förbrukade ca �0% mindre energi än orangeriet 
vid Lövsta bruk.

Eftersom de uppgifter som står mig till buds om energiåtgång för 
orangerier är begränsade till Lövsta orangeri i Sverige och Roeters orangeri 
i Nederländerna så kan vi endast göra enklare jämförelser, och då väljer jag 
att redovisa vilken rumsvolym i respektive orangeri som en ugn förmodades 
klara att värma. 
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Orangeri volym m�        antal ugnar volym m�/ugn

Lövsta  96�        �  ���
Österby  �7�        �  ��6
Gimo  �6�        �  ���
Leiden  870        �  ��7
Amsterdam/Roeters �68        �  ��6
Purmerend  9��        �  ���
Amsterdam  �0�        �  �0�

Energiåtgången vid Lövsta bruk orangeri är i kapitel 7.�.� Varmhållning 
beräknad med hjälp av simuleringsprogrammet IDA. De beräknade 
värdena stämmer relativt väl med uppmätta värden, nämligen angiven 
förbrukning av kastved per år i Bruksböckerna. Simuleringsprogrammet 
hanterar instrålning och utstrålning av energi och som framgår av Appendix 
3 så förutsätter beräknad årsenergi att fönsterluckorna är stängda när 
vårsolen strålar. Beräkningen gav ett behov per normalår av ���99 kWh 
per 9�6 m� rumsvolym, alltså �� kWh/m� och år. Energiåtgången i Roeters 
orangeri i Amsterdam var ca �� kWh/m�och år vid en temperaturökning i 
orangeriet av 
� ºC som jag tolkar van den Muijzenberg.��� Beräkningarna för Lövsta bruk 
och Gimo bruk gjordes med en uppvärmning till +7 ºC.

För att bedöma hur citrusträden trivdes i Lövsta bruk orangeri har 
jag med hjälp av simuleringsprogrammet IDA beräknat den operativa 
temperaturen��� för lövkronan på ett citrusträd i orangeriet som en 
ögonblicksbild, och har då valt den kallaste natten under simuleringsåret, 
- �8,� ºC kl 0�00 den �:a januari. Figur 68 visar den operativa temperaturen 
på �,� m höjd över golvet i orangeriet per m från fönsterpartiet.

Som jämförelse visar figur 69  de operativa temperaturerna för lövkronan om 
citrusträdet är placerat mitt i orangeriet vid extremtemperaturen –�9,9 ºC. I 
båda fallen är rumstemperaturen + 7 ºC och orangeriet fordrar en effekt på 
ca �7 kW vilket ugnarna inte klarar att leverera. Det är �0%  högre effekt än 
ugnarna skulle leverera vid –�8,� ºC och som de är dimensionerade för. Om 
rumstemperaturen sjunker under +7 ºC så sjunker operativtemperaturen 
som redan är farligt nära ±0 ºC. Ackerman (�9�8) säger��6 att citrusfrukter 
fryser vid -� ºC och att citrusträd dör vid -7 ºC. 

I den sista simuleringen har jag beräknat att ugnarna skulle kunna eldas 
så hårt att rumstemperaturen i orangeriet kunde hållas vid ca +� ºC 
vid en extremvinter med mintemperaturer kring -�0 ºC. De måste då 
leverera ca �� kW vilket måste ha varit svårt, sannolikt omöjligt. Då blir 
operativtemperaturen på lövkronorna i riktning mot fönstret nära ±0 ºC 
och träden börjar frysa och förstöras. 
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Figur 65
Lövsta bruk orangeri. Yttemperaturen på fönsterglasens insida enligt IDA-simuleringen.

Figur 66
Lövsta bruk orangeri. Rumsluftens medeltemperatur enligt IDA-simuleringen. 
Fönsterluckorna var stängda januari-april.
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Figur 67
Lövsta bruk orangeri. Rumsluftens medeltemperatur enligt IDA-simuleringen om 
fönsterluckorna ej används på våren. 
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Figur 68
Lövsta bruk orangeri. 
Operativa temperaturen i 
orangeriet vid dimensionerande 
utetemperatur enligt IDA-
simulering.

Figur 69
Lövsta bruk orangeri. 
Operativa temperaturen i 
orangeriet vid extremvinter 
enligt IDA-simulering. 
Denna simulering förutsätter 
att ugnarna kan leverera 
50% högre effekt än de är 
dimensionerade för.

Figur 70
Lövsta bruk orangeri. 
Operativa temperaturen i 
orangeriet vid extremvinter 
enligt IDA-simulering. 
Denna simulering förutsätter 
att ugnarna kan leverera 
30% högre effekt än de är 
dimensionerade för.
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Omstedt och Chen (�00�) visar sambandet mellan sjunkande 
årsmedeltemperaturer i Uppland och istäckets utbredning över Ålands 
hav under perioden �7�6-�799. Maximal isutbredning i Östersjön under 
perioden 1720 till 2000 framgår av figur 71.

Figur 71
Den årliga maximala utbredningen av istäcket i Östersjön enligt Omstedt och Chen (2001). 
Svarta staplar visar isutbredningen, den gröna kurvan visar långtidsmedel av utbredningen 
och den röda kurvan visar trettio års glidande medelvärden. Den blå cirkeln illustrerar när 
den ”lilla istiden” avslutades i Östersjöregionen.
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8.� Odlingsresultat

Att det gick att med befintliga ugnar varmhålla orangeriet vid Lövsta bruk 
under normala vintrar har jag visat i kapitel 7.�.�. Normala vintrar sjönk 
utetemperaturen till ca -�0 ºC. Det betyder ingalunda att trädgårdsmästarna 
skulle ha lyckats driva fram blommor och frukt på citrusträd. Vid 
låga utetemperaturer hade de enkla fönsterglasen låga yttemperaturer, 
utstrålningen av energi var betydande. Vi utgår från att man då stängde 
fönsterluckorna men likväl måste strålningsbelastningen på de städse gröna 
citrusträden ha varit stor, träden hade ju kvar hela den gröna lövmassan 
även på vintern.

Huruvida bruksägarna eller deras trädgårdsmästare hade glädjen att se 
apelsiner eller citroner växa är inte belagt, tvärtom, det finns flera samtidiga 
vitnesbörd om att trädgårdsmästarna inte lyckades att odla fram citrusfrukt 
vid vallonbruken. Däremot lyckades man med melon, det är omvittnat, och 
det finns flera belägg för att man lyckades odla fram ananas, men på bilder 
från tiden ser frukterna skäligen små ut och smakade nog därefter.

Trägårdsmästare-Åldermannen Peter Lundberg (�798)��7 var verksam på 
relativt tidigt �700-tal i Sverige varför hans växtförteckningar för orangerier 
borde vara vägledande. I sin handbok Den rätta Swenska Trägårds Praxis 
redovisar han i Kap III ”Om åtskilliga Orangeri-Träds art och natur, samt 
deras widare fortplantande och upfostrande.” Första upplagan av hans bok 
kom �7��.

Lundberg inleder i �§ med att konstatera att:

”Pomerants- och Citron-Träden, hwilka äro de förnämsta, som 
pryda ett Orangerie, det namnet sjelf  gifwer tillkänna.”

Lundberg ger följande växtförteckning för Svenska orangerier på �700-
talet:

”Pomerantser:   

�)  Aurantia solio maculato
�)  Aurantia de China

    �)  Aurantia Hispanica magna dulcis
    �)  Aurantia de Genua
    �)  Aurantia de Provincia

Citroner:
    
           �)  Limonia Chali
     �)  Limonia Cedri

              �)  Limonia Dorffi
              �)  Limonia de Granata
               �)  Limonia Lumia
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         6)  Pomum Adami
               7)7)  Poneires
               8)  Spada fora
            9)  Citrona Spongina
                   �0) Limone sentzaparo”

Lundberg nämner även ett stort antal andra växter.

Det finns anledning tro att alla dessa växter förekom i svenska orangerier 
under �700-talet. Det lokala urvalet var säkerligen begränsat av de 
förbindelser och ekonomiska möjligheter som de olika bruksherrarna och 
trädgårdsmästarna förfogade över. Likväl är artrikedomen imponerande om 
vi relaterar den till �700-talets stränga vintrar i vårt land. 

En nederländare��8 på resa i Sverige under senare delen av �700-talet skrev 
om Österby bruk, där han besökte ”Messrs Grill and Pyll”:

”There I was surprised to see in chests, the most beautiful orange-
trees, citron-trees, and other productions of  warm climates which, 
however, I was told were only thus exposed for about six weeks of  
the year, being  preserved at other times by the artificial heat of  
green-houses. The garden is very beautiful and the Dutch taste has 
been exactly imitated in the arrangement of  it; but I could perceive 
neither peach nor apricot in the open air. The gardener who like 
most of  those in Sweden, had learned his trade in Holland, told me 
that by heating the green-houses in winter, it was easy to preserve 
them and even to make them blossom, but that no means had yet 
been found of  obtaining fruit”.

Vad ett samtida vittne berättar oss är alltså att trädgårdsmästaren Abraham 
Öhring som var i tjänst �76� – �789 visserligen lyckades få citron och 
apelsin att blomma men inte att bära frukt. �779 och �78� var de kallaste 
åren på �700-talet med årsmedeltemperaturer under ”normalt”. Om vi 
studerar medel-temperaturerna för december – mars under �700-talet så 
är �788/�789 kallast tätt följt av �770/�77�.��9 En naturlig fråga är, klarade 
trädgårdsmästarna att driva fram frukt på citron- och apelsinträd i Upplands 
klimat på �700-talet? Att de lyckades med melon och ananas är omvittnat 
men jag har inte kunnat  finna belägg för lyckad fruktsättning på citron- och 
apelsinträd vid uppländska orangerier.

Att odling av ”exotiska” frukter var högsta mode bland aristokratin i Sverige 
på 1700-talet omvittnas av att konstnärer av betydelse fick uppdrag att 
avbilda odlingsframgångarna. Ett exempel är David von Cölns avbildning 
av en ananas som mognade på Ulriksdal år 1729, figur 72. 

Peter Lundberg redovisar hur vattenmelon bör odlas i svenskt klimat. Han 
lägger ned stor möda på att förklara hur framgångsrik odling skall skötas. 
Men om hur citrus skall pollineras säger han ingenting.
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Figur 72
Konstnären David von Cöln. ”Diese Indianische Ananas hat sich so praesentiret, in ihrer 
Blyt auf  Ulricksdahl den XXX: IVLI Anno MDCCXXIX”. Foto Erik Cornelius, 
Nationalmuseum.
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Ahrland (�00�) säger heller ingenting om mogna citroner eller apelsiner i sin 
avhandling om trädgårdsmästare i �700-talets Sverige. Jag har inte lyckats 
finna något belägg för framgångsrik fruktodling av citrus vid orangerier i 
Uppland, bortsett från David von Cölns oljemålning från �7�� med texten:
”Denne Orange & Pompelimos har Blifwit mogen på Ulrichdahl d. � 
Decembris �7�� ..” och hans avbildning av en ananas som också mognade 
på Ulriksdal. 

Den  nederländske officeren Drevon (1790) besökte även Lövsta bruk. 
Familjen de Geer  bodde vid denna tiden ej på Lövsta varför Drevon blev 
omhändertagen av inspektoren och betjänten på bruket. Drevon skriver iDrevon skriver i 
sitt resebrev:

“the gardens, which are the most northerly of  Europe, are much 
larger and more magnificent (jämfört med Österby bruk, min 
anm.). Most of  the fruits are obtained by artificial heat, and even 
the mulberry-tree, the marshmallow and virgins bower, which 
with us endure the cold of  the whole year, are here preserved in 
orangeries during the summer, and in the winter in hot-houses. 
Yet the verdune was very pleasing, and there were some beautiful 
flowers, such as I was astonished to see in a country witch for eight 
months of  the year, is covered with snow.”

Drevon säger att växterna stod inne i orangeriet på sommaren och i 
drivhuset, på vintern. Kan han ha misstagit sig eller använder Drevon 
och jag begreppen olika? Drevon reste i Sverige under den allra kallaste 
perioden på �700-talet. Medeltemperaturerna var mycket under normalt 
1780-1790. Kan det ha varit så att citrusträden fick stå kvar i orangeriet hela 
sommaren och då med fönstren och fönsterluckorna öppna? Kan det vara 
så att han besökte Lövsta bruk före midsommaren då citrusträden sannolikt 
stod inne i orangeriet? Han nämner att frukter odlades fram i uppvärmda 
rum men vid midsommartid kunde knappast citrusfrukter vara mogna. De 
mognar sent på hösten.

Bouppteckningen efter Antoine De Geer på Österby bruk påbörjades 
den 20 december 1756. Den återfinns i Leuvsta Bruksarkiv i Lövsta bruks 
disponentbostad. Orangeriets växter är förtecknade, de upptar flera sidor. 
Där fanns �00-tals växter, se Appendix 3.

I Upplandsmuseets arkiv finns ett löst ark�60 som anger en del av de 
växter som redovisas i Antoine De Geers bouppteckning och en del av 
de växter som redovisas i bouppteckningen efter Johan Abraham Grill. 
Uppgiftslämnaren anger att Antoine De Geers ananas och aprikoser ej bar 
frukt.

Hur viktig var fruktodlingen vid vallonbruken? Det är rimligt att tro att 
bruksherrarna efter alla sina ekonomiska ansträngningar förväntade sig 
färska citrusfrukter och ananas på middagsbordet. Den nederländska 
odlartraditionen var “inte till furstlig lyx utan till borgerlig nytta” enligt 
Tschira (�9�9). 
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Å andra sidan så bodde exempelvis familjen de Geer endast sporadiskt 
på herrgården så frågan är till vilka middagsbord? Vid de stora tyska och 
franska orangerierna sysslade man med att odla fram vackra citrusträd, inte 
frukter. Hur var inställningen vid bruken i norra Uppland? I ett klimat som 
är omöjligt för odling av citrus.

Vinterklimatet var under senare delen av �700-talet så strängt att 
trädgårdarnas lågväxande figurativa häckar av buxbom hade svårt att 
övervintra varför man försökte med lingon. Buxbomhäckar måste skyddas 
speciellt mot snö och kyla.

I samband med arbetet på avhandlingen har jag besökt några ännu i dag 
fungerande orangerier belägna norr om Alperna. Syftet var att inhämta 
kunskaper om hur citrusträd odlas i dag och enligt lokal tradition.

Trädgårdsmästaren vid Versailles, Eric Quenea, har som uppgift och 
ambition  att odla “harmoniska” citrusträd. Han har ett �000-tal i sin vård, 
de representerar ca �0 arter citrus. Med harmoniska menar han att hela 
trädet inklusive trälådan, boxen, som det växer i, har proportionerna �/� 
box, �/� stam och �/� tät och rund krona. Om blommor och frukt får 
utvecklas så blir det svårt att få en tät och rund krona. Trädgårdsmästaren 
berättar att han efter vintervilan och före utplaceringen av citrusträden 
plockar bort merparten av blommorna och alla frukter som är på väg. 
Blommorna går till några restauranger i centrala Paris som använder dem 
i sallader.

Att taga tillvara fruktträdens blommor har gamla anor. Tolkowsky 
refererar�6� Serres (�600) som sade i Tolkowskys översättning:

 ”...the blossoms are made use of in the distillation of scented”...the blossoms are made use of  in the distillation of  scented 
waters. To all this, every Frenchman will bear witness who considers 
the great abundance of  oranges, citrons, lemons, shaddocks, which 
are being transported all over this realm, even as far as Paris, by big 
shiploads”. 

Tolkowsky fortsätter:

 “It appears, therefore, that even orange blossoms-which, in the 
eighteenth and early nineteenth century, were being shipped from 
Provence to the northern provinces, in barrels containing alternate 
layers of  flowers and salt were already an article of  trade in the 
sixteenth century.”�6�

Nu finns det orangerier som har en annan grundsyn och som odlar 
fram frukt, dit hör orangeriet i Schönbrunn. Söder om Alperna, vid 
några orangerier i Italien, odlar man fram frukt. Men deras träd ser helt 
annorlunda ut än träden i Versailles och har oftast flerdelade stammar. Se 
figur 73. Bilden är från Vicobello vid Sienna i Toscana.
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Figur 73
Citrusträd enligt italienska ideal med flerdelad stam och rikligt med frukt. Foto okänd.
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8.� Slutord

Frågan om orangeriodlingarna i Norduppland kunde leverera citrusfrukter 
till bruksherrarnas middagsbord är kanske irrelevant, herrarna bodde 
tämligen sällan i sina vackra och pampiga herrgårdar. Under �700-talet 
var importerade citrusfrukter tillgängliga i Göteborg och Stockholm för 
de herrar som behagade betala för frukterna. Herr Riksrådet Greve Thure 
Bielke rekommenderade  år �7�� (se Appendix 7) herren till Lövsta bruk, 
Herr Kammarherren Antonie de Geer att taga sig �00 apelsiner för att göra 
en god likör. Intresse för citrusfrukter och ekonomiska resurser saknades 
tydligen inte.

De orangerier som studerats i detalj, orangerierna vid Lövsta bruk och 
Gimo bruk, fungerade som avsetts. De klarade att varmhållas vid ca +7 ºC 
vid utetemperaturer ner till ca -�0 ºC, men uppvärmningsanordningarna 
klarade inte att hålla nämnda rumstemperatur även vid utetemperaturer ner 
mot ca -�0 ºC. Orangerierna har visserligen genom de tjocka och tunga 
väggarna en termisk massa som kan utjämna extremtemperaturer, men 
vid -�0 ºC måste tegelugnarna leverera ca �8 kW vilket de var byggda för, 
och vid -�0 ºC ca �7 kW. Den klimatstatistik som jag refererar visar att det 
förekom ute-temperaturer under den dimensionerande temperaturen -�0 
ºC i flera sammanhängande dygn och då mattades den buffrande effekt som 
de tunga bakväggarna i orangerierna hade.

Mina beräkningar av operativtemperaturer visar att citrusträden i Lövsta 
bruk orangeri inte kunde överleva extremt kalla vintrar med temperaturer 
ner till – �0 ºC därför att ugnarna, även om de eldades mycket hårt, inte 
klarade att hålla rumstemperaturen vid ca +7 ºC. Simuleringsresultatet 
redovisat i figur 69 visar att rumstemperaturen sjunker ner mot +4 ºC även 
om ugnarna överbelastas och att  citrusträdens lövkronor då belastades 
med en operativ-temperatur på nära ±0 ºC. Då börjar de frysa, alternativt 
måste lövkronorna svepas in i tjocka filtar eller annan lämplig textil för att 
överleva.

Mina beräkningar av yttemperaturer på citrusträdens bladmassor i kronorna 
tyder på att trädkronorna kunde vara mycket nära skadligt låg temperatur vid 
såväl utetemperaturer runt -20 ºC som definitivt vid de extrem-temperaturer 
på –�0 ºC som kunde infalla under kalla vintrar då isen låg på Ålands hav. 
Citrusträd växer inte till vid omgivningstemperaturer under +�0 ºC som 
redan sagts. I Norduppland sjunker nattemperaturen ofta under +�0 ºC 
även under perioden juni till augusti då träden stod utomhus. Klimatstatistik 
från 1700-talet visar att det förekom ett flertal perioder med utetemperaturer 
under den dimensionerande temperaturen -20 ºC i flera konsekutiva dygn, 
år efter år. Det är belagt att isen låg på Ålands hav under längre perioder 
under senare hälften av �700-talet vilket orsakade lufttemperaturer ner mot 
-�0 ºC. Förutsättningarna för tillväxt, blommning och fruktsättning för 
citrusträd i Norduppland var alltså den sämsta tänkbara.

Eftersom jag inte funnit belägg för någon framgångsrik odling av citrusfrukt 
i Norduppland är jag böjd att tro att det helt enkelt inte gick under det kalla 
�700-talet. 
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9  ENGLISH SUMMARY

The thesis is investigating and discussing the reception and development of  
orangeries in Uppland in Sweden during the �8th century. The development 
of  the Walloon furnaces in Uppland during the period was the base for the 
introduction of  orangeries in the area. The Dutch influence was strong as 
many of  the governors who built and operated the Walloon furnaces were 
industrialists with close links to their homeland, the Netherlands. As part 
of  the industrial estate around the furnaces, corps-de logier and gardens 
were created by the governors and their architects. It was mainly baroque-
gardens influenced by the Dutch garden culture. Swedish architects and 
gardeners travelled and worked in the Netherlands during the �8th century. 
The orangeries created in Uppland were relatively small compared with 
orangeries built in France and the German countries at the time. The 
Dutch idea of  orangeries was mainly bourgeois. A German writer talks 
about small scale orangery buildings, developed from “royal luxuriant to 
bourgeois advantage”. 

The climate in northern Europe during the �8th century was rather harsh. 
Uppland has normally summer temperatures of  + �0 ºC daytime and 
winter temperatures down to -�0 ºC. Night-time temperatures during early 
summer are sometimes down to ±0 ºC. During the later part of  the �8th 
century the mean temperatures was far below normal. It was a period with 
very cold climate. Winter temperatures down to -�0 ºC was common.

The thesis discusses how the citrus-tree “travelled” from China/India over 
the oceans or the Persian empire to the Greek and later to the Roman 
empire. From the Mediterranean area cultivation of  citrus was spread to 
northern Europe during the Middle-ages. The influence of  the Arabic 
empire on the process to cultivate citrus in Europe is discussed. The 
interest for cultivating citrus in northern Europe reached a maximum 
during the �7th and �8th centuries.

A definite condition for cultivating citrus in northern Europe was the 
possibility for the trees to pass the winter, therefore the need for orangeries 
which is the subject of  the thesis. The trees were housed over the winter in 
purpose built houses, orangeries, which had a façade to the south with large 
windows and a facade to the north with a thick and heavy stone or brick 
wall, the purpose to accumulate and buffer heat. The buildings has limited 
width; normally the proportion between height of  windows to the south 
and width of  the building is �:�.

The thesis is dealing with the history and function of  the orangery. 
A description is given of  the very earliest orangeries in Europe, the 
“temporary shelter” in the form of  prefabricated buildings which were 
mounted round and over citrus-trees planted in the ground, so that the 
trees could pass the winter free from frost. In the following I give example 
of  some well-known permanent orangeries which have been important for 
the spread and development of  the  orangeries north of  the Alps.
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The principle part of  the thesis is devoted to the architecture and the 
function of  orangeries established at Wallon-furnaces in Uppland. I study 
the orangeries at Lövsta bruk, Österby bruk, Gimo bruk, Forsmark bruk 
and Harg bruk with focus on the function of  the buildings. I give details 
about the construction, building materials, heating systems and systems 
for shading. The orangeries in Uppland which I have investigated are 
compared with some orangeries in the Netherlands from the time. They 
seem to be very similar in proportions and function.

When I discuss the function of  orangeries in Uppland during the �8th 
century, I am using a general-purpose simulation program called IDA. I have 
investigated the capacity of  the orangeries to keep the citrus trees over the 
winter above freezing points. A program like IDA treats the mathematical 
models as input data, thus allowing the user to simulate a wide range of  
configurations, for example climate conditions. Today is the design min 
temperature -�0 ºC but extensive research tells us that winter temperatures 
down to -�0 ºC were common during the later part of  the �8th century. I 
have therefore done simulations even with extreme outdoor temperatures 
to identify the operative temperatures under those conditions.

The result of  my research is that orangeries as they were originally built in 
Uppland functioned during normal winters, i.e. temperatures down to
 -�0 ºC. When server winters occurred, when the Baltic was frozen, 
temperatures down to -�0 ºC were registered for consecutive days and the 
operative temperature on the leaves of  the trees fell to 0 ºC with freezing as 
the result. I have not found any evidence of  any gardener who successfully 
cultivated citrus fruit in Uppland during the �8th century.
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�0  NOTER

1 Johan Winbergs kokbok har sitt intresse därför att den gavs ut �76� 
och visar att citrusfrukter då var en viktig ingrediens vid tillagning 
av barockkökets läckerheter. Dessutom finns som planscher ett antal 
”matsedlar” som visar hur bordet bör dukas. Vi kan sannolikt utgå från att 
bruksherrarnas middagsbord kunde se ut som Winberg föreslår.

2 Kronprins Gustaf  reste till Paris i november �770. I februari �77� skriver 
han i brev till drottning Lovisa Ulrika att: ”De senaste dagarna har det varit 
förfärligt kallt här, en vinter lika sträng som i Sverige, och det har fallit så 
rikligt med snö, att man har kört släde i Versailles”. Proschwitz (�99�) sid 
�0�. 

�780 reste Gustaf  III till Spa för att dricka brunn. �78�-�78� var kungen 
i Rom tillsammans med bl.a. Mauritz Armfelt, Tobias Sergel var ciceron. 
Hemresan gick över Paris på inbjudan av franska hovet. 

3 Frans Michael Franzén berättar i sin resedagbok �79�-�796 att han besökte 
”Czar Peters hus i Zaardam” där tzaren bodde incognito när han studerade 
skeppsbyggnad. Franzén (�977) sid ���.

4 Hecksher (�9�9) andra delen sid 8��-890.

5 Ferrari gav ut ett verk om hesperider år 1646 i Rom. Han är flitigt 
refererad i litteraturen och de planscher han redovisar återfinns i många 
sentida trädgårdsböcker. Det finns få exemplar av Ferraris Hesperides sive 
De Malorum Aureorum Cultura et uso kvar i Sverige, Kungl. bibliotekets 
exemplar är ”försvunnet”, likaså Uppsala Universitetsbiblioteks. Som tur är 
Skoklosters bibliotek inte tillgängligt för allmänheten, där finns ett exemplar 
i mycket gott skick. Ferrari var enligt Tolkowsky (�9�8) en lärd jesuitpräst 
och en god botanist från Sienna.  

6  Commelyn (Johannes Commelinus) var född i Leyden �6�9. Han 
publicerade Nederlantze Hesperides �676 och har bl.a. studerat energiåtgången 
vid varmhållning av orangerier i Holland. Stavningen av Commelyns namn 
varierar i litteraturen, jag har valt ändelsen  -lyns därför att han stavar sitt 
namn så på titelsidan.

7 Volkamer (�708) tillhör också de äldre sakkunniga som refereras så snart 
som odling av citron och apelsin behandlas. Volkamers Nürnbergische 
Hesperides är åtkomlig därför att det gavs ut en facksimil på �980-talet i 
gamla DDR.

8 Langford (�68�) är lika oåtkomlig i Sverige som Ferrari. För att läsa 
tvingades jag till British Library i London. Langford skriver inte direkt om 
orangerier men han berättar mycket om hur klimatskydd för fruktträd bör 
utformas.
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9 Bernt Douhans (�98�) doktorsavhandling Arbete, kapital och migration  ger en 
mycket god bild av vallonernas verksamhet i Sverige. Många, mer än 80%, 
blev kvar i landet och de vallonska familjenamnen som vi möter inte endast 
i Uppland bär vittne. Douhan är ett familjenamn som återkommer bland 
yrkesskickliga arbetare vid de uppländska bruken under flera generationer.

10 Jag har knutit an till Karling (�980) beträffande stavningen av den 
friherreliga Leufsta-grenen de Geer med de. Före �77� stavade släkten med 
D, dvs. De Geer.

11 Gerd Krüssmann har skrivit Handbuch der Laubgehölze, andra upplagan kom 
ut �976 i Berlin. Krüssmann påpekar de ännu i dag kvarvarande bristerna i 
den botaniska nomenklaturen. Krüssmann redovisar klimatzoner. I dag har 
vi i Sverige 8 klimatzoner plus en fjällregion. De uppländska vallonbruken 
ligger i zon � som sträcker sig norrut förbi Dalälven som är den traditionella 
gränsen mot Norrland.

12 I kapitel 6.� diskuterar jag klimatet i Uppland på �700-talet. Det var 
ett mycket kallt århundrade vilket torde ha berett trädgårdsmästarna i 
hela norra Europa bekymmer vid övervintring av frostkänsliga växter. I 
Appendix 4 återfinns temperaturstatistik för perioden 1722-1800.

13 En Orangör är enligt Ingela Andersson (�00�) en orangeriträdgårdsmäst
are,  Erik Åhrhammar är verksam vid Linneanum i Botaniska trädgården i 
Uppsala och en av de få som numera är verksamma i Sverige.

14 Ansvaret för bruksarkiven från Lövsta, Gimo, Österby, Strömsberg, Rånäs, 
Vällnora, Tobo, Ullfors, Karlholm och Hillebola har Lövsta Bygderåd som 
närmast är en hembygdsförening. Ordförande är Yvonne Berger och vice 
ordförande är Lars Gösta Hellberg som varit mig till hjälp vid arkivarbete. 
I skrivande stund är endast Lövstaarkivet � tillgängligt på hyllor i gamla 
förvaltarebostaden, Lövstaarkivet 1 finns på Riksarkivet. Gimo-arkivet är 
under uppsättning i förvaltarebostaden (sommaren �006) och blir åtkomligt 
till hösten �006. Förvaltarebostadens övervåning har ställts till Lövsta 
bygderåds förfogande av Statens fastighetsverk.

15 Magnus Olaussons (�00�) doktorsavhandling Den Engelska parken i Sverige 
under gustaviansk tid kom �99�. Olaussons avhandling belönades �99� av 
Kungl. Vitterhetsakademien som årets bästa humanistiska avhandling.

16 Bernt Douhan gjorde en betydande insats då han �989 dels förtecknade 
Lövsta-arkivet nr � som då stod och förstördes av fukt i Lövsta bruk 
orangeri, dels förtecknade Bruk i Uppland (�990) och redovisade var 
respektive arkiv förvaras. 
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17 Eric Wilhelm Dahlgren �8�8–�9�� var ordinarie amanuens vid Kungl. 
Biblioteket, och bibliotekarie vid Karolinska institutet och Vetenskaps-
akademin. I dag skulle vi kalla honom Riksbibliotekarie.

18 IIC Munich Congress �8 August-� September �006: The Object in Context, 
Crossing Conservation Boundaries, Ed. Saunders D., Townsend J., 
Woodcock S. Paper Skokloster castle and its environment by Holmberg J., 
Kylsberg B. and Nevander P.

19 7th Indoor Air Quality �006 Meeting, November ��-�6 �006, Fraunhofer 
Wilhelm-Klauditz-Institute, Braunschweig/Germany. Paper Airborne 
particles in a large portrait collection  by Holmberg J. and Olander L.

20 Conference Heritage Protection International, May ��-�� �006, 
Ljubljana/Slovenia. Paper Risk Management by Holmberg J.

21 COST C�7 Conference December �-� �006 in Rome. Paper STSM-01758, 
Security Management and Security Systems in operation at Maihaugen Open Air 
Museum in Lillehammer, Norway  by Holmberg J. 
www.cost-c17-heritage .fire.org

22World Library and Information Congress �00�, 7�st IFLA General 
Conference and Council, August ��-�8 �00�, Oslo/Norway. Paper: Hypoxic 
Air Venting-Fire Protection for Library Collection” by Nörgaard Madsen C., 
Jensen G. and Holmberg J.

236th Indoor Air Quality Meeting, November �0-�� �00� in Padoa. Paper 
Monitoring of  Air Infiltration in Museums, Case study: The National Museum of  
Fine Arts, Stockholm, Sweden by Boman C.A., Holmberg J. and Stymne H.

24 Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Uppsala län har låtit inventera 
”historiska växthus” i länet. Inventeringen gjordes av akitekten Ingela 
Andersson (�00�) och  försågs med en Växthusordlista. Andersson påpekar 
att en del av begreppens innebörd och användning har skiftat övet tid.

25 Den forne direktören för Naturhistoriska museet i Paris, M. Neumann har 
skrivit Grundsätze und Erfahrungen über den Bau und die Anlegung von Glashäusern 
aller Art som har omarbetats och utökats av hovträdgårdsmästaren J. Hartwig 
(�87�) i Weimar. Hartwig har strukturerat begreppen kring byggnader för 
odling och övervintring av växter. Fjärde upplagans textdel innehåller 
även uppvärmningssystem. Hartwig förtecknar i sin nomenklaturlista t.ex. 
persikohus, pomeranshus och ytterligare växthus för särskilda ändamål: 
“Glashaus für Cacteen und andere dickblättige Pflanzen”, växthus för 
kaktus; “Haus für Orchideen und Farnkräuter”, “Glashaus für Pelargonien”, 
“Glashaus für Kamellien”, “Glashaus für Eriken”, Eriken är ljung, 
“Glashaus für Palmen”. Det sista är ett högt växthus som t.ex. det numera 
rivna palmhuset vid Forsmark bruk som var i drift in på �900-talet. 
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En annorlunda kategori är “Aquarium oder Glashaus für Wasserpflanzen”, 
ett växthus för vattenväxter, vanligen byggt som sex- eller åttakantigt varvid 
solriktningen är egal. Ett exempel på sådant växthus är Viktoriahuset vid 
Bergianska trädgården i Frescati. Ett annat exempel är Linnés akvarier för 
sumpmarks- och träskväxter, för insjöväxter och för växter i strömmande 
vatten som är markerade 7, 8 och 9 på Linnés karta över Botaniska 
trädgården.

26 En kast har vanligen en drygt manshög mur mot norr och en låg mur 
mot söder och mellan dem en bärande takstomme på vilken man lade ett 
antal drivbänkfönster. Gavlarna är vanligen murade. För ventilation lyftes 
fönstren på samma sätt som på en drivbänk. Inkast har blivit den vanliga 
benämningen på ensidiga drivhus avsedda för vinodling även om de i 
många fall är större än de ursprungliga kasterna. Även andra benämningar 
förekommer, exempelvis roskast. Neuman (�87�),  Hartwig (�9�0) talar 
också om skyddsmur, ”Schutzwand” som inte är en byggnad utan en 
södervänd kallmur, ofta flera meter hög och som användes som stöd 
för spaljéer och glasfönster som lutades mot muren. Sådana här murar 
återfinns vid flera uppländska bruk, bl.a. Lövsta och Forsmark.

27 Klaus Stritzke (�99�) är landskapsarkitekt och biolog, verksam vid 
arkitektfirman Hermelin AB. I praktverket Andersson et.al. (2000) Svensk 
Trädgårdskonst under fyrahundra år  redovisas en del av landskapsarkitekten 
Sven A. Hermelin livsverk. 

28 Alf  Henrikson (�9�8) nämner i Antikens Historier, att systrarna skulle 
ha hetat Aegle, Erythia, Vesta och Arethusa och att deras moder var 
Hesperis. Henrikson är inte övertygad om myten därför att varken 
Hesiodos eller Ovidius nämner den. Såväl Ferrari som Volkamer har i 
sina verk titelkopparstick som i allegorisk form visar tre systrar Hesperis 
som överräcker apelsiner och citroner till Noris och Herkules. Wolfgang 
Settekorn analyserar dessa titelbilder i katalogen Landwehr J. (�00�) 
Natur hinter Glas,  sid 7�-��7. Linné benämner ett korsblommit växtsläkte 
Hesperis, en bekant art är vår svenska Nattviol. 

29 Citronsyran är en organisk syra som upptäcktes av Scheele �78�. Den 
förekommer allmänt i sura frukter och särskilt i omogna citroner, vilkas saft 
innehåller ca 7% fri citronsyra. Bonniers konversationslexikon (�9��) band II.

30 Judy Ridgway (�986) har skrivit En liten bok om citroner  som är en 
receptsamling men som inledning har mängder av fakta om växtsläktet 
Citrus. Ridgway påminner om att citronblomman i blomsterspråket 
symboliserar troheten.
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31 Tolkowsky (�9�8) Hesperides: A History of  the Culture and Use of  Citrus Fruits  
sid �6. Tolkowskys redovisning av citrusfruktens ”vandring” från kultur till 
kultur är gedigen. Boken är i Sverige sällsyn, men Nordiska museet har ett 
exemplar i sitt referensbibliotek.

 32 Ibid sid 6. 

33 Ibid sid �9. Den grekiske botanisten Theophrastes (från Eresos) var i 
Babylon �� år efter Alexander den stores död, alltså ��0 f.Kr. och hade 
tillgång till Alexanders generalstabs rapporter från expeditionerna genom 
Persien, ända till Indien. 

34 Ibid sid 96.

35 Ibid sid ��.

36 Ibid sid 7�.

37 Denna gamla skrift innehåller även en seglingsbeskrivning från romersk 
tid: Periplus Maris Erythraei (= seglinsbeskrivning för Röda havet = Indiska 
oceanen, Röda havet var på den tiden ett vidare begrepp än i dag). Landström 
(�96�) nämner att författarens namn är förkommet men att det sannolilkt 
handlar om en grekisk köpman från Berenike som seglat till Ganges och 
Malackahalvön. Beskrivningen skrevs ca 90 e.Kr. Sjöfararna som var såväl 
araber som kineser utnyttjade monsunvindarna som på vintern blåser från 
öster och på sommaren från väster. Under monsunvindarna utvecklades 
kraftiga havsströmmar i vindarnas riktning till hjälp för sjömännen. Det är 
dokumenterat att kinesiska djonker seglade ända till Ceylon och att arabiska 
handelsmän mötte kinesiska handelsmän ända borta på Java. Se även 
Tolkowsky (�9�8) sid �8-�9.

38 Kartboken Libers Historiska Atlas (�00�), sid �6.

39 Ibid sid ��.

40Apicius finns till del översatt till svenska: M. Von Heland (1990), En 
gammal romersk kokbok.  Marcus Gaius Apicius kokbok De Re Coquinaria 
behandlar i kapitel III Cepuros V. Citrium. Apicius omnämns i litteraturen 
som antikens mest berömde läckergom och storätare och hans kokbok ger 
oss insyn i vad romarna åt och drack på Jesu tid.

41 Den judiska exilen till Babylon enligt Gamla testamentet, �:a 
Konungaboken. Jerusalem erövrades �97 f.Kr. av den babyloniske kungen 
Nebukadnesser som därefter tvångsförflyttade ett stort antal judar till Babel 
(Babylon).
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42 Tolkowsky (�9�8) var sekreterare på den judiska sidan vid förhandlingarna 
i Nationernas Förbund efter �:a världskriget, då konturerna av det 
ursprungliga Israel skymtades och som efter �:a världskriget blev en realitet. 
Tolkowsky vill sannolikt av politiska skäl se den judiska stammens betydelse 
för utvecklingen i Palestina. 

43 Ackerman (�9�8) sid �9�.

44 Contreras (�88�) sid �� ”Traslad��ndose al patio donde en lo antiguo habia 
establecidas anchas fuentes para las abluciones, cuya agua se extraia de la 
gran cisterna que se extiende bajo un extenso jardin poblado de naranjos-
--”.

En sökning på nätet på ”Mezquita, Cordoba”  ger: “The last of  the 
reforms, including the completion of  the outer naves and orange tree 
courtyard, were completed by Al-Mansur Ibn Abi Aamir in 987.”

45 Fåhré (�96�) kap. I.

46 Stritzke (�000) sid ���.

47 Den hängande trädgården i Generalife var ännu ���6 i ursprungligt 
skick och beundrades av Venedigs ambassadör till Spanien, Senõr Don 
Andrea Navagiero som gästade Karl V i Granada. Ambassadören skrev om 
citrusträdens skönhet. Det gjorde även Isabellas och Ferdinands sekreterare 
Peter Martyris (�760) som ansåg att Granada var den vackraste staden under 
solen med sina citrusträd som bar: ”golden apples of  all sorts, and with 
pleasant glades, so that it vies with the Gardens of  the Hesperides” enligt 
Tolkowsky som refererar Opus Epistolarum, Petri Martyris (�760). Tolkowsky 
(�9�8) sid ���.

48 Möller (�997) sid �6.

49 Leo av Ostia (�6�6), Chronicum antiquum Sacri Monasterii Cassinensis, 
Neapel.
   
50 Möller (�997) sid ��.

51 Vasco da Gama ca ��69-���� seglade tre gånger från Portugal till 
Indien. Portugiserna skaffade sig handelsmonopol, da Gama var en god 
administratör och blev härför adlad, han dog i malaria i Cochin.

52 Stritzke (�000) sid ���.

53 Cook (�007) beskriver hur holländarna trängde undan portugiserna från 
handeln på Kina. Han redovisar VOCs utveckling och dess betydelse för 
importen av träd och andra växter till Holland. Citrusen betraktades som 
medicinalväxt och importerades via handelsstationerna på Ceylon och 
Kap.
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54 Wimmer (�000) sid �9.

55 Wimmer (�00�) sid 7�. Kraus talar om:
 - europeiska perioden fram till ca ��60
- orientaliska perioden fram till ca �6�0
- östliga nordamerikaperioden till ca �687
- sydafrikanska perioden till ca �77�

56 Bouppteckningen är ett omfattande dokument, inbundet i skinnband, 
ca �00 sidor och omsluter 9��0�8:�6 D.kmt., ett avsevärt belopp. Det  är 
arkiverat i Österby bruk arkiv som nu finns i Leufsta Bruksarkiv. Den ligger 
i box 
no F II:�.

57 Wimmer (2001) förteckningen finns i kapitlet Von denen Lust- und Blumen-
Bäumen sid 7�. 

58 Hippokrates var en vida berest läkare som undervisade i medicin och 
kirurgi på ön Kos. Han beskrivs som lärd, lugn, klarsynt, renhjärtad och 
allvarlig. Det var han som sade om läkarens yrke: ”Livet är kort, konsten är 
lång, tillfället flyktigt, försöket farligt, omdömet svårt.”

59 Skörbjugg var en svår sjukdom vid långresor till havs. Den orsakades av C-
vitamin brist. Flera författare pekar på att skörbjuggen kom under kontroll 
genom att den skotske skeppsläkaren James Lind som förste västeurope 
kunde vetenskapligt bevisa citronens nytta. I sin avhandling A Treatise 
of  the Scurvy som publicerades �7�� redovisar han sina försök ombord 
på fregatten Salisbury. Tolv sjuka besättningsmän behandlades samtidigt 
sålunda: två fick ett stop cider om dagen, två fick vitriollösning, två fick 
vinäger, två fick dricka havsvatten, två fick apelsiner och citroner och två 
fick en blandning av vitlök, senapsfrö, pepparrot, perubalsam och myrra. 
Efter sex dagar var de sjömän som fick citrusfrukter friska, ciderdrickarna 
tillfriskade långsamt och de övriga sjömännen förblev sjuka.

60 På BBC Homepage bbc.co.uk finns en “History homepage” som under 
“Science and Discovery Exploration” har en artikel “Captain Cook and the Scourge 
of  Scurvy”. Där nämns även Commodore George Anson som en av de 
framstående sjömän som löste problemet med skörbjugg.

61  Lundberg P., var ålderman och vi finner tre publikationer från honom:
Then rätta Swenska trägårds-praxis eller kortunderrättelse huru Köks- Trä- Örte- 
och Lustgårdar tillikamed Orangerier samt Humlegårdar, böra Anläggas, Skötas och 
Conserveras, Västerås, �7��. �:e upplagan gavs ut �798.

Den Svenska frö-samlaren, Eller Kårt Underrättelse, Om Allahanda Trägårds-Fröns 
Producerande under wårt Swenska Climat; Trägårdarnas Tillstånd sedan år 1740, 
Stockholm, �7�0.
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Specification På följande bruklige, uppriktige och friska trägårds-Frön, Som för 
billigt pris finnas hos Trägårdsmästare-Societetens Hufwudman Petter Lundberg, 
Stockholm, �780?. 

62 Lindgren et.al. (�886) band 7-8, sid ���.

63 Exempel på resenärer är Frans Michael Franzén, Gustaf  III, Carl 
Tersmeden, Carl August Ehrensvärd, Jacob Wallenberg, Bengt Lidner, Pehr 
Osbeck, Olof  Thorén, Pehr Kalm, Fredrik Hasselqvist, Peter Forsskål, 
Anders Sparrman och Carl Peter Thunberg.

64 Goethe reste i Italien �786-�788 och skrev den längtansfulla dikten före 
italienresan. Dikten återfinns i Wilhelm Meisters Lehrjahre  i nyutgåva �96�. 
En svensk antologi sammanställd av Axel Lindqvist (�9�8) Lyriska dikter i 
original och svensk tolkning  har följande tolkning av Victor Emanuel Öman:

Jag vet ett land! Citronen blommar där, 
Orangens krona gyllne frukter bär,
En ljuvlig vind från blånad himmel går,
Och myrten stilla, lagern hög där står.
Du känner det? O följ mig då!

            Dit ville jag med dig, min älskling, gå.

65 Fridas andra bok av Birger Sjöberg som publicerades �9��. 

66  David Attenbourough (�99�) Växternas hemliga liv.

67 Nationalencyklopedin (�990) band �0 sid �08.

68 Cirkadiansk rytm eller biologisk klocka kan alstras i såväl encelliga 
som flercelliga organismer. Normalt är periodlängden 24 timmar. 
Nationalencyklopedin (�990) band � sid ��7.

69 Nationalencyklopedin (�990) band �0 sid �08.

70 Theodor Schwann, �8�0-�88�, tysk fysiolog och anatom, professor i 
Louvain �8�9 och �8�8 i Liége.

71 Robert Hooke, �6��-�70�, engelsk fysiker och astronom, skrev 
Microgra´phia �66�, i vilket verk han beskriver växtceller, som han studerade 
med det sammansatta mikroskop som han utvecklade �660. 

72 Utställningskatalogen av Mülenbrock och Richter  (�006) Die letzten 
Stunden von Herculaneum ger under rubriken Licht und Wärme på sid ��� 
information om glasfönster i Herculaneum. 
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73 Carcopino (�96�)  sid ��.

74 Ibid sid ��. 

75 van den Muijzenberg (�980) nämner på sid �7 och �� att romarna 
använde Mica (glimmer) som fönsterglas och att Lapis speculae skulle vara 
tunna transparanta skivor av färglös Muscovia (kalium) som användes i 
växthus.

76 Carcopino (�96�) sid ��8

77 Brödner (�989) sid 87.

78 Ibid sid 7� och 9�.

79 Nordström (�990) sid ��.

80 Ibid sid ��.

81 Tafelglasmetoden är beskriven i bl.a. Barker (�977) The glassmakers sid 
�6-�7 under rubriken  The Introduction of  a New Technique. Se även KohlmaierSe även Kohlmaier 
& von Sartory (�98�) sid 8�.

82 Lövsta bruks Bruksbok innehåller regelbundna inventeringar av 
orangeriet varvid mängden glas, oftast i enheten kista, redovisas.

83 van den Muijzenberg (�980) sid �6�.

84 Diderot och d´Alembert (�7��-�77�), band xx sid xx.

85 Med ett materials täthet menas vikten per volymenhet, glas liksom granit 
har  en vikt av ca ��00 kg/m�

86 Hermelin och Welander (�980) sid ��6.

87 Ibid sid ���.

88 Rune Persson (�96�) nämner i Planglas att det anlades �� glasbruk i Sverige 
under �700-talet, efterfrågan på fönsterglas var mycket stor. 

89  van den Muijzenberg (�980) sid �7-�9.

90 Villa Jovis på Capri var under flera år kejsarens hem. Van den Muijzenberg 
(�980) refererar på sid �7 Columellas De re rustica (sannolikt 6� e.Kr.) och 
nämner att Tiberius trädgårdsmästare odlade gurka i varmbänk på hjul som 
vid kyligt väder och på natten rullades in bakom glas. 
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91 Även van den Muijzenberg (�980) nämner Orata, sid ��.

92 Vitruvius i svensk översättning (�989) Tio böcker om arkitekturen,  Bok � 
sid ��8:�

93 Anjou (1926) återfinns i årsboken Fornvännen �9�6, Köksavdelningen å 
Glimmingehus, sid ��8.

94 En klassisk rapport som redogör för hur rumsventilation genom 
fönstervädring fungerar är Winslow et.al.(�9��) Ventilation, report of  the New 
York state commission on ventilation som behandlar ventilation av klassrum 
i skolor. En modern handbok är Etheridge & Sandberg (�996) Building 
Ventilation som på sid �8-�0 klarlägger förloppen. 

95 Jag har haft förmånen att gästa orangeriet vid Versailles där de ledande är 
trädgårdsdirektören Joêl Cottain och trädgårdsmästarna Nicolas Aubailly 
och Eric Quenea. De visade mig hur man bör boxa om en citrusväxt, 
se Appendix 6. Cottain har ett förstklassigt bibliotek om citrusträd och 
orangerier på sitt kontor.

96 Ett bra exempel är orangeriet vid Sans-Souci, Potsdam.

97 Heirich Haman är en ledande medarbetare i Arbeitskreises Orangerien in 
Deutschland e.V. och f.d. trädgårdsdirektör i Potsdam.

98 Begreppet pH definierades av S.P.L. Sörensen. Bonniers Konversation-
slexikon (�9�6) anger att jordens ”reaktion” huvudsakligen beror på halten 
surt reagerande mullsyror och kiselsyrade salter å ena sidan och å den andra 
sidan basiskt reagerande kalciumkarbonat. De flesta växter trivs bäst vid 
en jordreaktion omkring neutralpunkten, d.v.s. vid en vätejonkoncentration 
av �0-6 och �0-8 gram per liter vatten (pH 6-8). pH är alltså logaritmen för 
koncentrationen med ombytt tecken. Lägre pH än 7 betecknar sur reaktion 
och högre än 7 betecknar basisk.

99 Helmonts försök är beskrivet i Elfvings (�9��) Grunddragen av Växternas 
näringsliv  sid �0. Även Frängsmyr (�000) beskriver på sid �7� Helmonts 
försök men redovisar vikterna i skålpund i.st.f. kg.

100 Kolsyrans betydelse förklaras i många fackböcker, exempelvis i ovan 
nämnda Grunddragen av Växternas näringsliv sid �7 och i Farmers (�9��) 
Växternas liv sid �0. Den förra ingår i en folkbildningsserie från bokförlaget 
Natur och kultur, Stockholm och den senare i serien Modernt vetande från 
Tidens förlag, Stockholm.

101 Nationalencyklopedin (�990) band 6, sid �7�-�7�.

102 Ibid band 6 sid �7�-�7�.
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103 Det är intressant att notera att Lavoisiers forskningsresultat från år �7��, 
att förbränning innebär syreupptagning, inte erkändes av varken Priestley 
eller Scheele, detta enligt Bonniers Konversationslexikon (�9�7) band VII. 

104 Lundberg (�798) sid ���-��6 i �780-års utgåva.

105 Vid Versailles orangeri använder trädgårdsmästarna ett gödningsmedel 
från Oscar Tintori i Italien som heter ”Chicchi di Sole”, ett granulat som 
innehåller ��% N, 7% P�O�, ��% K�O, �% MgO samt mindre mängder Fe, 
Mn, Cu, B, Mo och Zn.

106 Sådana här transportkärror fanns vid de orangerier som odlade 
citrusträd. Ett tio år gammalt träd med träbalja kunde väga över �00 kg. 
En transportkärra visas på sid 9� i Hamann et.al. (�00�)  Bittere und süsse 
Orangen.

107 Tabellen återfinns i van den Muijzenberg (1980) på sid 363.

108 Ackerman (�9�8) sid �96. Ackerman nämner att ca ��% av 
citrusodlingarna i Californien kontinuerligt skyddas på detta sätt. I 
Californien används petroleumolja som bränsle.  För denna metod finns det 
belägg även i modern skönlitteratur, Steinbeck beskriver hur en citrusodlare 
i Californien tänder kolhäckar i sin odling för att fördriva frosten.

109  Ibid  sid �96. I Florida använs vanligen ved eller koks nämner 
Ackerman. 

110 Inversion är ett förhållande då rök från eldar stannar som ett skikt av 
förorenad luft nära markytan. Enligt Goodfellow & Tähti (�00�) sid ����:Enligt Goodfellow & Tähti (�00�) sid ����: 
”the condition that occurs when the laps rate is positive, temperature rises 
with height at a rate greater than the adiabatic lapse rate � ºC per �00 m. 
In this conditions stagnant air pollution builds up and is trapped under this 
layer”.

111 Övervintring genom inklädnad av hela träd i halm nämns av Tschira 
(�9�9)
sid �0. Tschira nämner också på sid �� att denna metod att skydda 
frostkänsliga träd beskrivs av Jovianus Pontanus (��90) i De hortis 
Hesperidum.

112 von Proschwitz (�99�) sid �66.

113 Ferraris (�6�6) praktverk Hesperides sive De Malorum Aureorum Cultura et 
usu innehåller ett stort antal mycket illustrativa figurer som ger detaljerad 
information om de orangerier som han beskriver. Figur �� och �6 är 
exempel.



�7�

114Hamann (�00�) redovisar i Natur hinter Glas:  Die Entwicklung des 
abschlagbaren Pomeranzenhauses in Deutschland, utvecklingen av monterbara, 
tillfälliga, pomeranshus (=orangerier) i Tyskland. 

115 Salomon de Caus (�6�0) Hortus Palatinus, verket gavs ut i Frankfurt. 
Verket är rikt illustrerat.

116 Dagens turistbroschyrer ger god vägledning för de intresserade som 
gästar Paris. De namngivna slotten nås lätt med kommunala färdmedel. 
Slottet i Mendon förstördes under kriget 1870-1871 men orangeriet finns 
kvar. Det är tyvärr inte öppet för allmänheten numera.

117 Lindgren E., Pihl A., Löwegren G. (�886) Handbok i Svenska trädgårds-
skötseln. Handboken gavs ut i tre band mellan �886 och �896 och 
berömdes i pressen ty de handböcker som funnits ”blifvit föråldrade, men 
trädgårdsodlingen allt jemt gått framåt”. Utgivaren Sigfrid Flodins förlag 
hänvisar till ”de ampla loford, det samma erhållit”. Verket omfattar ca ��00 
sidor. Sid ��� i Sjunde afdelningen Krukväxtodling.

118 Uppgiften kommer från: Orangerieträume i Thüringen, Stiftung Thüringer 
Schlösser und Gärten (�00�) Band �, Schnell & Steiner GmbH, Regensburg  
Thüringen är en ”Freistaates” i Tyskland.

119 Tschira (�9�9) sid ��.

120 Commelyns (�676) praktverk är med alla sina goda illustrationer en 
utomordentlig informationskälla. Figur �� exempelvis visar dekorerade 
kaminer som värmer ett orangeri, sannolikt är det gjutjärnskaminer.

121 Ferraris (�6�6) Hesperides sive De Malorum Aureorum Cultura et usu är liksom 
Commelyns verk  flitigt refererad i litteraturen. Som framgår av figur 21 så 
redovisar Ferrari ritningar med skalan angiven. 

122 van denMuijzenberg (�980) sid 8�.

123 Peter Lundberg var ålderman i trädgårdsmästareskrået men tydligen inte 
verksam i Stockholm. Hans namn saknas i Åsa Ahrlands (�00�) avhandling 
Den osynliga handen som förtecknar beviljade burskap för trädgårdsmästare 
i Stockholm �689-�8�9. Hans bok avhandlas på sid ��� i Ahrlands 
avhandling. Lundberg (�798) ger detaljerade anvisningar om hur man bygger 
ett orangeri. Han ger även råd hur byggnader bör placeras på naturmark och 
tomtmark om man vill undvika fuktskador. Hans råd gäller än i dag och 
tycks inte alltid förstås av dagens byggherrar. Första utgåvan av Lundberg 
kom �7��.
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124  I Kongl. Wetenskaps Academiens Dag-Bok för den 5 Maji 1753 står:

”I anledning af  de Academiens ledamöters utlåtelse och betänkande, som 
warit anmodade at öfwerse Trägårdsmästare-Åldermannen Lundbergs 
ingifne Bok om Trägårdsskötsel; har Academien funnit, at samma Bok 
innehåller den omständligaste underrättelse i denna Wetenskap som hittils 
genom Trycket på modersmålet utkommit, och at den derföre wäl förtjenar 
blifwa allmän.

                   Pehr WargentinPehr Wargentin
                   Kongl. Wet. Acad. Secreterare”Secreterare”

Vetenskapsakademin stiftades �7�9, Linné  var dess preses vid 
mitten av �700-talet. Akademin gav ut vetenskapliga skrifter, oftast i 
populärvetenskaplig form, syftet var att sprida kunskaper till hela nationen. 
Akademin intresserade sig redan från början för odling och lanthushållning. 
Idag är det en organisation med mycket bred verksamhet, bl.a. ingår 
Naturhistoriska Riksmuseet och Nobelstiftelsen. Akademin fastställer 
nobelprisen i fysik och kemi.

125 Jansson (�99�) anger i Måttordboken att en aln sedan �7�� är två fot och 
lika med �9,�8 cm.

126 Arkitekten Jean Allard var en fransk trädgårdsarkitekt som var verksam i 
Sverige ��6�-��7�. Nationalencyklopedin band � sid ��9.

127  Kung Erik var intresserad av odling. Ingvar Andersson (�96�) nämner i 
sin biografi Erik XIV att Erik lät sin örtagårdsmästare Jean Allard anordna 
en trädgård på Norrmalm och anlägga drivhus till ”muskateller och 
pomerantzer”. Erik ägnade den på tiden högt uppskattade trädgårdskonsten 
stort intresse och han förlustade sig stundom med arbete i örtagården och 
hade ”kortweil” med sådd och ympande.

128Ulriksdal efter 350 år  redaktör Uno Björkhem (�99�) sid ���. Boken har 
även titeln Ulriksdal under 350 år.

129 En lustträdgård är en historisk benämning på en staket- eller 
muromgärdad trädgård avsedd för vila och skönhetsupplevelse i motsats 
till nyttoträdgården.
De kungliga lustträdgårdarna var på �700-talet bl.a. Stockholms slott 
(terrassen), Uppsala slott (botaniska trädgården), Ulriksdal, Haga, 
Drottningholm, Kungsträdgården, Rosersberg, Gripsholm, Strömsholm 
och Tullgarn. 

130 Ulriksdal efter 350 år sid ��9.
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131 Ragnar Josephson (�9�0) beskriver i Det Hyperboreiska Upsala  Olof  
Rudbeck d.ä. som Sveriges förste arkitekturteoretiker. Josephson redovisar 
två bilder på pomerantshuset i botaniska trädgården, de finns i Atlantican, 
och Josephson antar att det rör sig om två alternativa utföranden av 
orangeriet. Per Dahl (�99�) menar däremot att bilderna visar orangeriet 
med och utan vintertäckning.

132 Rudbeck d.ä. var en av landets främsta  vetenskapsmän. Han lade 
grundstenen för �700-talets vetenskapliga storhetstid i Sverige, då män som 
Carl von Linné, Anders Celsius, Samuel Klingenstierna, Torben Bergman 
och Carl Wilhelm Scheele vann internationell berömmelse. Gunnar 
Eriksson (�00�) ger i Rudbeck 1630-1702  en god bild av hur Rudbeck 
byggde upp den Botaniska trädgården i Uppsala. Trädgårdens nuvarande 
orangeri tillkom på �700-talet men Rudbeck d.ä. lät redan �66� uppföra 
”Pomeranshus, Fröhuus, Bulbos och Fruthuus, därtill ett glaashus på andra 
sidan gården”.

133 Ibid sid 7�.

134 Dagens Holland var enligt Libers Historiska Atlas (�00�) år �6�8 en del av 
Förenade Nederländerna och Wallonien var del av Spanska Nederländerna. 
År �7�� var dagens Holland fortfarande en del av Förenade Nederländerna 
men Wallonien med städerna Liége och Namur var en del av Österrikiska 
Nederländerna.

135 Annerstedt (�90�) har publicerat valda delar av Rudbecks brev från �66� 
till �70�, många av dem behandlar byggnationer i Uppsala. Annerstedts 
uppsatser är väsentliga för förståelsen av Rudbecks drivkrafter när han 
skapade den botaniska trädgården i Uppsala. Annerstedts Bref  av Olof  
Rudbeck d.ä.gavs ut i fyra delar mellan �89� och �90�.

136 Per Dahls (�99�) avhandling om Svensk ingenjörskonst under stormakts-
tiden  behandlar Den botaniska trädgårdens byggnadshistoria. På sid 6�-66 berör 
han Trädgårdens och växthusens uppbyggnad och på sid 67-78 behandlar han 
Pomeranshus och deras konstruktion. 

137 Hammarsten (�90�) var rektor vid Uppsala universitet och utfärdade en 
inbjudningssrift i samband med en professorsinstallation. Till inbjudnings-
skriften är fogad ca �00 sidor brev av Rudbeck d.ä. rörande Uppsala 
universitet, utgivna av Claes Annerstedt. Det refererade brevet återfinns 
på sid ���. Jag återger endast en för orangeriet i Uppsala väsentlig del av 
brevet, nämligen:
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“Ehrewyrdige och HögLärde Herrar,

Hwad nu räckningarna anlaga, så will iagh underrätta d.H. Herrarna 
förts om ordinarie stylen i byggiande. Een Architekt, han giör en 
afritning och förslagh på bygning, antingen han den tager ahn 
till att byggia, eller och den lämnas af  husbonden till en annan 
byggmästare. För förslaget allena, gifwess honom en descretion 
af  �0, �0, �0, ja �00 och mer ducater som bygningen är till. Tager 
han bygningen ahn att efter förslaget perfectionera, får han hwar �:
te penning, och om dät än går öfwer på den 6:te penningen effter 
förslaget, men går det öfwer den 6:te penningen in på 7:de moste 
Bygmästaren af  sitt uthläggia. Och detta skeer alt i en ny och pur 
bygning, där intet är att bryta och laga, men der som brytes och 
lagas och man intet wist förslag kan gifwa, beståss Byggemästaren 
� rikd. Om dagen, ja och mera som Byggemästaren är af  wärde 
till, och då gifwer han sedlar till hussbonden eller dess cassör, 
hwilken verificerar sine cassa räckningar medh Byggemästarens 
sedlar, emädan bönder som sälja steen, timber och bräden intet 
kunna qvittera, icke heller kalkrörerskor, steenbärare, timmerkarar, 
murmästareuthan meechta rart någon murmestare. Tager 
Byggemästaren nu ahn bygningen på sitt förslagh, tager han sielf  
cassan an, som sagt är, men tager ha bygningen på daglön, så håller 
cassören eller hussbonden sielf  cassan.” 

Rudbeck påpekar för ”herrarna” att en arkitekt bör arvoderas och att en 
metod liknande dagens totalentreprenad bör användas vid nybyggnation 
men att ombyggnad bör göras på löpande räkning. Han påminner också 
”herrarna” om att de flesta hantverkare som anlitas inte kan lämna 
kvitterade räkningar utan att det är byggmästaren som måste sköta 
redovisningen. 

138  Vattenledningen löpte från slottet till Botaniska trädgården. I en bilaga 
till ett brev av den �� mars �68� redovisar Rudbeck:

                  ”Vatnkonsten:
Till ���0 alnar längd behöfwes ��� ståckar �� �0 alnar långa, � 
qvarter � toll i lilla ändan tiocka �� � dr medh barken införde fac
Borade �� � dr. Stycke.....”

            Slutsumman var ��98:�0 daler 

139 Brevet återfinnes på sid 28 i Annerstedts  uppsats publicerad i Upsala 
Universitets Årsskrift �89�.

140 Botanik är som bekant vetenskapen om växter, ordet kommer av 
grekiska botanike´. Botanikens historia går tillbaka till Aristoteles men det 
var hans lärojunge Teofrastos (�7�-�86 f.Kr.) som anses vara den botaniska 
vetenskapens grundläggare. Enligt Bonniers konversationslexikon (�9��) så 
innehåller Teofrastos skrifter långt mer av självständigt vetande än de 
medeltida botanikernas. Linnés uppfattning om sin egen betydelse för 
botanikens utveckling framgår av figur 25.
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141 Fries (�90�) del I sid 9�.

142 Ibid del II sid ���.

143 Blunt (�97�) svensk översättning �00� av Gull Brunius,  sid ��0.

144 På lejonet från Nassau sitter en representant för den europeiska 
trädgårdskonsten, en gudinna, eller kanske Cybele, hon har nycklarna till 
trädgården, till kunskapsområdet, i handen. Den ena keruben håller en 
spade, i en trädgård måste man arbeta flitigt, den andra keruben håller 
en Celsius-termometer men med Linnés gradering från 0 till �00. Hon 
sekonderas av guden Apollo som bringar ljus och som sveper bort mörkret 
från trädgårdskonstens gudinna. Apollo är slående lik Linné som ung 
man och han trampar på falskhetens drake som han dräpt med en pil. En 
afrikan bär fram en Aloe, en arabisk kvinna bär fram en Coffea arabica och 
en fjäderprydd indian bär fram en Hernandia. Mannen på piedelstaden kan 
föreställa George Clifford, han är bekransad av Kaempferia. Till höger i bild 
syns en bananplanta i blom och frukt. Linné lyckades att få den bananplanta 
som Clifford hade i ett växthus att bära frukt, sannolikt de första bananerna 
som växt i Europa. I bakgrunden skymtar orangerier, Adonishus enligt 
Linné.

145 Bonniers konversationslexikon, (�9��) sid II ���.

146 �78� påbörjade Gustaf  III sin resa till Italien. Resan inleddes i slutet 
av september och väglaget var besvärande enligt samtida vittnen. Under 
besöket i Rom där Sergel var kungens ciseron träffade han den franska 
konstnären Louis Jean Desprez´, �7��-�80�, som genom Sergels förmedling 
i april �78� tecknade avtal med kungen att utföra teaterdekorationer vid 
Operan i Stockholm. Deprez` blev kungens förtrogne och blev arkitekt 
för bl.a. slottet på Haga. Proschwitz (�99�) sid ���. Se även Wollin (�9�6) 
Desprez i Sverige sid 86-87.

147 Fries (�90�) del II, sid 88.

148 Ibid sid 88.

149 Ibid sid 89.

150 Ibid sid 89.

151 Ibid sid 9�, detta är Linne-trädgårdens orangeri.

152 Josephsson (�9��) Svensk samhällsekonomi, sid 66-68.

153 I �98� års Fataburen har Bernt Douhan en artikel om Vallonerna i Sverige. 
På sid 67-69 diskuterar han Vallonernas ursprung. 

154 Heckscher (�9�6) första delen sid �60-�80 och sid �0�.�0�.
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155 Isacson & Rydén (�00�) i antologin Valloner – järnets människor.  På sid �� 
i det inledande kapitlet Vallonerna, det moderna samhället och forskarna – några 
utgångspunkter. Säger de:
                  

                    ”nämligen det faktum att vi fortfarande har en ytterst begränsad
              kunskap om dessa synnerligen betydelsefulla skeenden under
              en mycket formativ period av svensk historia”

156 Karl-Gustaf  Hildebrand (�987) Svenskt Järn,   sexton och sjuttonhundratal 
sid ���.

157  Ibid sid ���.

158 I Svenska turistföreningens årsskrift �9�� intervjuar Lars Madsén de gamla 
pensionerade smederna Hägg och Gauffin i Österby och frågar: ”Men vari 
ligger knepet med vallonsmidet, den berömda yrkeshemligheten?”

”Den låg i att ställa härden, svarar Gauffin. Härden består av gjutjärnshällar, 
bottenhäll, formvägg, blåsvägg, askvägg och två täckhällar, gösplascha och 
kolplascha. De skall ställas som tre sidor i en låda, på så vis att vädret, sen 
det tagit i blåsväggens botten, skall spridas lika åt alla sidor, och det är här 
som varje mästares hemlighet ligger, på det beror kvalitet och överjärn. Man 
kan ställa en härd så det blir bara slagg.

Smeden brukade gå ner på söndag morgon, när ingen såg på, säger Hägg. 
Han hade gradskiva, vattenpass och ställpinnar med vissa längder på. Det 
skulle aldrig förekomma att en mästare överlät sina pinnar, han kastade dem 
på härden när han blev gammal och slutade. Hur vänner man var, kunde 
man aldrig fråga varann, hur man ställde härden.”

Årsskriften �9�� är intressant för den som studerar uppländska bruk. I 
skriften finns artiklar av Carl Fries om Linné, av Gösta Selling om Carl 
Gustav Tessin, av Thorsten Althin om hammarsmedjor och av Carl-Julius 
Anrik om 1700-talets svenska geografi. 

159 Ångström (�97�) sid �6�.

160 Celsius genomförde inte endast temperaturmätningar, han gjorde 
mätningar tillsammans med Pierre Louis Morean de Maupertuis för att 
fastställa att jorden är avplattad vid polerna �7�6-�7�7. Nationalencyklopedin 
(�990) band � sid �6.
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161 Ångström (1974) sid 164. Om frostdagar finns i Carl Johan Trolle-Bonde 
(�89�) Hesselby en utsaga av Greven och Riksrådet Gustaf  Bonde �68�-
�76�: 

”Fåfängt är för nattfroster skull, at utflytta orangerien och 
blomsterwärck, ur deras winterhus om wåren, innan man ser at 
askeknåpparne börja spricka ut, lijkaledes att eij längre om hösten 
låta dem stå ute, än at man ser at Askelöfwen börja blekna och 
luta til affall, ty Asken är den säkraste baromethern hwar efter en 
trägårdsmästare säkert kan rätta sig med sina granlaga wäxters 
bevarande för oförmodeliga Nattfråster.”

162 Bergström och Moberg (2002), tabellerna återfinns i Climatic Change ��
 sid ���-���.

163 Hamblyn (�00�) sid ��:
                         ”Det var Benjamin Franklin som var först med att hävda att den 

plötsliga förändringen i vädret år �78� hade en direkt geologisk 
orsak. Kunde den ha utlösts av vulkanisk aktivitet, undrade 
han i en rapport som han framlade för Manchesters litterära 
och filosofiska sällskap. Fyra av världens mest aktiva vulkaner, 
två på Island och två i Japan, hade nyligen fått utbrott i snabb 
följd.”

164  Information via mail från Hans Bergström, Uppsala Universitet, Earth
Sciences Meteorology.Sciences Meteorology.

165 Ackerman (�9�8) sid �90.

166 Ibid sid �9�.

167 Henriksson (�96�) sid 7��.

168 Ackerman (�9�8) sid �9�-�9�.

169 Bekräftad muntlig uppgift av ingenjör Berndt Armand vid mitt 
slutseminarium. Armand har arbetat med klimatanläggningar vid 
Forsmarks kärnkraftverk.

170 Bekräftad muntlig uppgift från ingenjör Björne Fredriksson som ansvarar 
för insamling av klimatstatistik vid Forsmark kärnkraftverk.

171 Mätning på Söderön, nära Öregrund, av författaren med infraröd 
termometer typ Standard ST-880.

172 Tekniska Högskolans Energigrupp, Hugo Larsson (�979), Vedeldning 
genom tiderna, sid 9�. Heckscher (�9�9) ger i del II, sid �99 och ��0, en 
annan bild av situationen i Bergslagen. Likväl fick Cronstedt och Wrede sitt 
uppdrag därför att regeringen bedömde att det rådde skogsknapphet. 
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173 Cronstedts avhandling har titeln. Beskrifning på en inrättning af  Kakelugnar 
till Weds besparing jämte Bifogade kopparstychen. Den redovisar flera olika 
typer av kakelugnar. Wredes bidrag till skriften är oklar men Wrede 
hade kunskaper om tyska ugnar och om Herrnhutare, s.k. avsatsugnar. 
Beskrivningen är odaterad men i litteraturen anges ofta �77� som tryckår. 
I Andersson och Bedoire (�986) Svensk arkitektur ritningar 1640-1970 visas 
på sid 69 en ritning som tillskrivs Cronstedt och sägs vara ”pricipritning till 
kakelugn”. Ritningen visar dock en avsatsugn, inte en ugn av Cronstedts 
typ. Cronstedts slutliga lösning blev ugnar med många vertikala kanaler, 
ända upp till nio stycken.

174 Glimminghus är redovisad i flera skrifter. Bl.a. Glimmingehus av Otto 
Rydbeck (�9�9). Jag refererar här till undersökningen av köksdelen som 
gjordes av Anjou (�9�6).

175 Malbork är i dag en återuppbyggd borganläggning som skadades mycket 
svårt av tyska och sovjetiska trupper under �:a världskriget. Borgen aller 
snarare slottet byggdes av korsriddarna (Teutonic Order). Det värmesystem 
som jag refererar till är i dag helt återställt, de runda mässingproppar som 
ligger i golvet över varmluftkanalerna kan begrundas av dagens turister.

176 Informationen om varmluftugnen i Vadstena kloster har jag hämtat från 
Kulturens årsskrift (�98�) där Barbro Åstrand har en artikel om centralvärme. 
Teckningen av ugnen är gjord av Iwar Andersson. Åstrand berör även 
värmesystemet i Malbork som hon benämner Marienburg.

177 Urban Hjärne, �6�� – �7��, var läkare och naturforskare. Han studerade 
medicin och kemi för Rudbeck d.ä. i Uppsala. Han utvecklade bl.a. hydro-
terapin och skapade Medevi brunn och plädarade för att saltade och rökta  
livsmedel skulle undvikas. Frängsmyr (�000) behandlar Hjärne ganska 
omfattande på bl.a. sid ��7-��� och betraktar honom som en av de främsta 
vetenskapliga begåvningarna under tidigt �700-tal.

178 John Evelyn, �6�0 – �706, översatte Quintinye (�690) till engelska och 
gav ut översättningen i London �69�. Han var en tidig miljökämpe, var med 
och grundade Royal Society och skrev bl.a. The Inconvenience of  the Aer and 
Smoak of  London. (�66�).

179 Enligt Jansson (�99�) så är begreppet ”famn” mångtydigt. Jag har valt att 
knyta an till bergsmannen Rinmans beskrivning på sid 7� därför att bruken 
i Uppland var knutna till Bergskollegiet.

180 Cronstedt (�77�?), bl.a. näst sista textsidan, samt Tunander (�999), 
Svenska kakelugnar sid ��

181 Hugo Larsson (�979) sid 9�.
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182 I Norge och Danmark förekommer Cronstedts kakelugnstyp mycket 
spar-samt, i Finland är de mer frekventa eftersom Finland ännu på �700-talet 
var en del av Sverige. Finska adelsmän och bruksägare förde kakelugnen till 
den östra delen av riket. Det fanns och finns fortfarande ugnar i glaserat 
tegel på kontinenten, men de är vanligen ej kakelugnar av Cronstedts typ, 
alltså rörspisar. Carl Bondsdorff  (�9�0) redovisar i sin Levnadsskildring av 
Gustav Mauritz Armfelt, sid �8� ett brev från Armfelt skrivet �79� efter den 
första vintern i södra Italien  till hustrun i Sverige. I brevet ber Armfelt 
grevinnan, som planerade att resa till Italien, att medtaga en domestik som 
kunde baka pannkakor, grädda vofflor och koka sjukinnsgröt, så att man 
i italien kunde fira  ”Sveriges välluster”; möjligen kunde grevinnan från 
Sverige  nedsända ett kvantum svagdricka, som kunde bli en stor délice i 
Italien. Men framför allt skulle grevinnan medtaga ritningar till svenska 
kakelugnar för deras nya hem.  

183 Franzén (�977) Resedagbok 1795-1796 är sammanställd av Hernmarck.
 Sid ���.

184 Jag besökte Potsdam och orangeriet vid Sans-Souci i april �006 och 
hade förmånen att guidas av förre trädgårdsdirektören Heinrich Haman. 
Han leder organisationen Arbeitskreises Orangerien in Deutschland e.V. som 
vid årliga möten studerar och kommenterar orangerier och ger ut en 
utomordentligt intressant årsskrift. Orangeriet vid Sans-Souci har kvar det 
ursprungliga värmesystemet från �700-talet som består av i golv nedsänkta 
eldstäder som än i dag eldas med ved och rökkanaler under orangerigolvet 
till skorstenar i den bakre väggen. Systemet är mycket likt systemet vid 
Jacobsdal men något förfinat i det att rökkanalerna ligger i en omgivande 
golvkanal, de är dubbelmantlade, och att denna yttre kanal har reglerbara 
öppningar i orangerigolvet.

185 Värmesystemet vid Jacobsdal är beskrivet i flera skrifter som ger en 
osäker bild. Lars Ljungström på Livrustkammaren i Stockholm har berättat 
för mig att orangeriet från början hade tegelugnar tillverkade av mäster 
Carow �69� och att de nedsänkta eldstäderna med rökkanaler i golvet 
tillkom runt �8�0.

186 Sven Sjöberg (�98�) ger i Rysshärjningar i Roslagen en detaljerad beskrivning 
om den ryska galärflottans framgångsrika härjningar utmed roslagskusten

187  Ibid sid 80-8� och sid 9�-�0�.

188  I Gösta Selling Svenska herrgårdshem under 1700-talet (�9�7) är samtliga de 
bruk som min avhandling berör dokumenterade.

189 Selling (�9�7) sid ���.

190 Inventeringen ”Historiska växthus i Uppsala län” (�00�) initierades av 
Karl Johan Eklund på Länsstyrelsen Uppsala län. Inventeringen gjordes 
av arkitekten Ingela Andersson. Projektet hade en referensgrupp där bl.a. 
trädgårdsexperten Åsa Ahrland och landskapsarkitekten Klaus Stritzke 
ingick, vilka personer jag refererar till på flera ställen i denna avhandling.



�8�

191 Uppsala län är ej synonymt med Uppland. Landskapet Uppland är vida 
större till ytan än Uppsala län.

192 Om palmhus skriver Daniel Müller (�8��) i Blomster-skötsel i växthus och 
boningsrum  på sid �: ”Palmhuset bör vara �0-�0 fot högt (�0-�� m, min anm.) 
och derutöfver, om man vill odla af  de högsta arterna. Palmerne fordrar 
mycket ljus, isynnerhet i kronan, och böra äfven dessa hus hafva glastak, 
jemte höga upprättstående fönster. Planterar man palmer i fria grunden, så 
bör man leda en eldkanal inunder sängen. Denna bör ligga minst � fot djupt 
och öfvertäckas med skärfvor, varpå lägges grästorf, grof  jord, och slutligen 
palmjord. För att icke grundvatten må samla sig här, bör man lägga ett täckt 
dike lägre än kanalen.” I ett palmhus övervintrade palmer, varför det är ett 
slags orangeri, likväl omfattas palmhus ej av min avhandling därför att de 
hade takfönster, lanterniner, och därför att övervintring av palmer inte var 
ett problem på �700-talet i Sverige. 

193 Henriksson (�96�) berättar att ”kapten-mekanikus” Mårten Triewald som 
i England praktiserat (han arbetade faktiskt för Newton) och sysslat med 
”eld- och luftmaskiner” återvände till Sverige �7�6 och byggde en maskin 
för att pumpa vatten ur Dannemora gruva. Gruvan var den huvudsakliga 
leverantören av malm till vallonbrukens masugnar. Frängsmyr (�000) 
behandlar Triewald bl.a. på sid ���. Trots misslyckandet med pumpen vid 
Dannemora åtnjöt Triewald stort anseende. Tersmeden (�9��) nämner 
att han tenterades av Triewald �7�9. ”Jag blev då utaf  honom genom 
de svåraste problemer utur Euclides försökt, sedan om jag analogice rätt 
kunde uppställa en fråga och med ekvationer bevisa densamma, hvilkrt allt 
sammans till min heder aflopp.” 

194 Heckscher (�9�9) andra delen sid �86.

195 På �700-talet stavades bruket Löfsta eller Leufsta, den senare formen 
vittnar om det franska språkets starka ställning vid vallonbruken. Thörnvall 
(�98�) nämner att de äldsta formerna som Löstum, Löstar och Löstir är 
belagda på ��00-talet.

196 Bengt Söderberg  (�967) band � sid ��0.

197 Familjen De Geer gör härmed sitt inträde i svenskt bergsbruk, Louis De 
Geer levde ��87-�6��.

198 de Jong (�00�) nämner på sid �7 att såväl äldre nederländska som 
svenska geometriskt planerade trädgårdar i litteraturen länge ansetts vara 
epigoner till den franske arkitekten Le Nôtres skapelse Versailles, trots 
att de planerades och anlades  innan Versailles skapades. de Jong (�000) 
ger argument för varför äldre nederländska trädgårdar (�600-tal, liksom 
Lövsta bruk) knappast kan ha varit influerade av Le Nôtre och varför 
uppfattningen att så skulle vara fallet uppstått.

199 Ibid sid ��
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200 Söderberg (�967) band �  sid ���.

201 Ett flertal av brukets byggnader och trädgård med dammar, bl.a. 
herrgården och orangeriet liksom växthuset förvaltas av Statens 
fastighetsverk, Uppsalakontoret, fastighetsförvaltare Per Nelander.

202 Muntlig information från orangören Astrid Fyhr vid Anderssons växthus, 
Bergiansk trädgården, Stockholm.

203 Charles de Geer blev som �9-åring ledamot av Vetenskapsakademien 
där Linné var preses. Charles de Geer d.y. hade ett omfattande bibliotek, 
det står  till del ännu i dag i herrgården och bibliotekshuset på Lövsta bruk. 
Han var en god entomolog och skrev Memoires pour servir a l`histoire des 
Insectes, �7��-�778 i åtta band. Biblioteket förvaltas av Uppsala universitet. 
Mineralsamlingen förvaltas av Naturhistoriska riksmuseet. Charles de Geer 
blev �77� friherre och är stamfader till den friherrliga ätten de Geer.

204 Lärda Tidningar utgavs av Lars Salvius en eller två gånger i veckan under 
�9 år fr.o.m. �7�� till Salvius bortgång �77�. Skrifterna ger oss bl.a. svenska 
resuméer av Linnés �86 dissertationer på latin samt mängder av information 
om händelser från tiden. Hagelin (�007) refererar ur Lärda Tidningar �7�6 
nummer �� sid ��6 där texten lyder: ”Limnia en obekant wäxt beskrifwen 
af  Carl Linnaeus. ---- Hon har ståt förledne sommar i Upsala utan blomma, 
bewarades förledne wintras i det kalla Orangeriet ifrån frost, der hon hela 
winteren behollit sina gröna blader och i April har hon begynt slå ut sina 
stjelkar, men först i Maij wist sina blommor ---”.

205 I Bruksboken är trädgårdsmästarnas årslön angiven för �700-talet, se 
Appendix 1.

206 Bengt Söderberg (�967) band � sid ���.

207 Det står ännu fyra tegelugnar i orangeriet. Skorstensfejarmästaren 
Löfgren från Tierp besiktigade ugnarna �006-0�-�� och säger i sitt 
besiktningsprotokoll:
             ”Stenugn väster nr �: Sönderbränd eldstad - ej brukbar. Rökkanalen     
        utan erinran.
        Stenugn väster nr �: Igensättningar pga nedfallna bruks-  och    stenrester, 
igensatt spjäll – ej brukbar.

Stenugn öster nr �: Invändiga sotluckor anordnas. Spjällreglering 
defekt. Brukbar efter åtgärder. Rökkanalen utan erinran.
Stenugn öster nr �: Igensättningar pga nedfallna bruks- och 
stenrester – ej brukbar”.

208 Delkontot är ”Kostnad för kastved till Orangeriet” och för varje år 
anges vedmängd och kostnad. Ibland står det ”Orangeriet” och i bland 
”Orangerierna”. Kastveden bokfördes under åren �790 till �799 i snitt till � 
D. �6 öre per famn. Charles de Geer tillträdde bruket �7�0 och �7�� införes 
det nya kontosystemet i Bruksbok nr ���. Därefter är Trägårdcontot 
betydligt mer detaljerat.
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209 Simuleringsprogrammet IDA från EQUA AB är utvecklat av forskare 
vid KTH i samarbete med ett �0-tal industriföretag i Sverige. Projektledare 
är Docent Per Sahlin. Programmet stöds och underhålls till del av den 
amerikanska ingenjörsorganisationen ASHRAE, Atlanta. IDA är ett 
leverantörsoberoende verktyg för simulering av inneklimat, luftkvalitet 
och energi i byggnader. Programmet är avsett för VVS-ingenjörer, 
energikonsulter. arkitekter och fastighetsförvaltare. Programmet används i 
undervisningen vid KTH och flera andra högskolor och universitet. 

210 IDA använder ett standardår från �977, det är ett historiskt år som ansågs 
bäst likna (vara ett medel) ett antal historiska år på �9�0-�970 talen. 

211 Bergström H. och Moberg A. (�00�) Daily air temperature and pressure series 
for Uppsala (1722-1998)

212 Programmet kan, utöver vad jag använt det till i min avhandling, 
beräkna
komfortindex PPD och PMV på godtyckliga platser i rummet,  
dagsljusnivå,
koldioxidhalter och RF-värden. (RF, relativ luftfuktighet).

213 ACH står för Air Change per Hour och är en storhet som bl.a. används 
av byggnadsfysiker för att beskriva en byggnads otäthet eller infiltrationen 
av uteluft i en byggnad.

214 Dynamisk simulering är en deterministisk process där en variabels värde 
ändras i tiden.

215 Pentiaq AB är en kommersiell avläggare från dåvarande Byggforsknings-
institutet i Gävle. Forskarna vid Byggforskningsinstitutet utvecklade den 
mätmetod som Nordtest tagit som standard.

216 Det rumsspecifika luftflödet (enheten är rumsvolymer per timme, [h-�] 
) definieras här som det inverterade värdet av luftens lokala medelålder, 
vilket är den storhet som mäts med denna passiva spårgasmetod. Den 
lokala medelåldern anger hur gammal luften i ett rum i genomsnitt är. Det 
specifika ventilationsflödet motsvarar det äldre begreppet ”luftomsättning”, 
Air Cange Rate (ACR) och om tiden inkluderas så har vi Air Cange Rate 
per Hour (ACH), ett vanligt begrepp inom byggfysiken. ACH är alltså det 
inverterade värdet av den lokala medelåldern. Om den lokala medelåldern 
är �,0 så är ACH 0,�.

217 Holmberg (�00�)  sid 9�, 9� och 98.

218 Muntlig information av trädgårdsmästare Eric Quenea, Versailles.
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219 Ahrland (�00�) sid 99.

220 Ibid sid 99.

221 Müller (�8��) sid ��

222 Söderberg (�967) band � sid ���.

223  Se Appendix 2 som redovisar mer än �0 arter av träd och blommor.

224 Selling (�9�7) sid 97.

225 Landsarkivet i Uppsala, Österbyarkivet.

226 Öppnandet skedde i samarbete med intendenten vid stiftelsen Bruno 
Liljefors, Eva Wrede, och i samråd med förre länsantikvarien Karl Johan 
Eklund och byggnadsantikvarien vid länsstyrelsen, Elisabeth Backman-
Brommé. Se även Uppsala Nya Tidning, kulturdelen 8/� �007. 

227 Söderberg (�967) band � sid �97.

228 Ibid sid �97.

229 Norrby (�99�) sid 7�.

230 Herrgården vid Gimo bruk är numera ägd av Günter Sneider som driver 
en konferensanläggning vid herrgården.

231 Söderberg (�967) band � sid �7�.

232 Ibid sid �7�.

233 Norrby et.al. (�987)  Forsmark och vallonjärnet sid 98.

234 Johannes Jaeger �8��-�909 kom från Tyskland till Stockholm �86�. 
Han var porträttmålare och framgångsrik fotograf, han hade ateljeer på 
Drottninggatan och Fredsgatan i Stockholm. Han anlitades ofta av hovet.

235 Den Engelska parken i Forsmark är väl känd. Den är inte skapad av 
Fredrik Magnus Piper som så ofta påstås. Parken anlades mellan �786 
och �79�. Torbjörn Forsman (�98�) har i sin kandidatuppsats Forsmarks 
engelska park definitivt avlivat myten om Pipers medverkan. Parken är 
beskriven av Jonas Carl Linnerhielm (�806) i Bref  under nya resor i Sverige.  I 
Konstakademins utställningskatalog från �98�, Fredrik Magnus Piper, finns 
inga arbeten på Forsmark av Pipers hand.

236 Söderberg (�967) band � sid ���.

237 Olausson (�00�) nämner på sid ��� i not �� Pehr Kalms adept Lars 
Ljungström, som efter olika turer 1751 fick uppdraget att vårda och utveckla 
en försöksodling vid Ekolsund i Uppland. Olausson säger: 
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”Såsom redan omtalats misslyckades denna försöksodling relativt 
snart, vilket ironiskt nog berodde på det bistra uppländska 
klimatet.” Försöksodlingen var från början planerad ligga i 
Skåne.

238 För att tillgodose brukens behov av träkol så omvandlades redan 
under �600-talet och speciellt under �700-talet frälseböndernas skatter till 
skyldigheter att leverera kol till angivna bruk. Redan �6�9 utfärdades sådana 
statliga bestämmelser via Bergskollegiuma att leverera kol till fasta priser. 
Under �700-talet var återväxten i skogarna inte tillräcklig för att möta den 
expanderande järnindustrins behov. Detta ledde till att masugnarna flyttades 
allt längre bort från bruken och att kolmilorna tvingades allt längre bort 
från vallonbruken i Uppland med långa och kostsamma transporter som 
följd. Koltvånget beskrivs av Isaksson (�99�) Vallonbruk i Uppland sid 90.

239 Runt sekelskiftet �600/�700 blev hanteringen av de tunga kopparplåtarna 
som staten använde som mynt betungande och ersattes sedlar i form av 
kvitton på kopparplåtar insatta i riksbanken. �7�� började riksbanken ge ut 
oinlösliga sedlar och ända till �776 hade vi i landet en pappersmyntfot.

240 Efter andra världskriget gallopperar index. �9�� är det 9� och i 
skrivande stund, år �007, är index �6��! Indexserien är omräknad till 
ett gemensamt basår, nämligen �9�9, det år som är grund för svenskt 
konsumentprisindex.

241 Heckscher (�9�9) andra delen sid �6�, 7��, 7�9, 76�.
 Bonniers Konversationslexikon (�9�7) band II sid ��76.

242 Thörnvall (�98�) har i Leufsta, ett gammalt upplandsbruk på sid �67 en 
översikt med bl.a. uppgifter om svenska mynt:

243 Marckegången var en officiell prislista som regeringen åsatte olika varor 
och dagsverken för att beräkna skatter eller värdet av naturaförmåner, 
som var vanliga vid vallonbruken i Uppland. Marckegångsersättningen 
formaliserades på �700-talet. Efter �7�� utfördes prissättningen av 
marckegångsdeputerade länsvis.
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244 Heckscher (�9�9) andra delen, tredje boken, sid �7�.

245 Ibid sid �7�.

246Ibid sid �66.

247 Ibid sid ��8.

248 Ibid sid �6�.

249 Elisabet Hammar (�006) Franskan sid ��0 i Signums svenska kulturhistoria, 
red. Jakob Christensson.

250 Ahrland (�00�) sid ���.

251 Ibid sid ��8.

252 Ahlich, J., (�7��) Den Swenske Lust-Örte-och Trä-Gården

253 Muntlig information vid besök i Versailles �007-0�-��.

254 van den Muijzenberg (�980) sid 7� och 8�.

255 Den operativa temperaturen är ett medelvärde av luft- och omgivande 
ytors temperatur för uppskattning av termisk komfort.

256 Ackerman (�9�8) sid �89.

257 Lundberg (�798) Then rätta Swenska Trägårds Praxis �:a utgåvan var �7�� 
i Västerås, �:a utgåvan kom �76�, också i Västerås, �:e utgåvan kom �77� i 
Stockholm, �:e utgåvan �780 också i Stockholm och slutligen den �:e utgåvan 
som ävenledes trycktes i Stockholm kom �798. Jag har huvudsakligen läst i 
Kungl. bibliotekets exemplar från �780.

258 Drevon J. F. H. de, (�790) A journey through Sweden, translated into 
English by W. Radcliffe, London. 

259 Bergström H. and Moberg A. (�00�) Daily air temperature and pressure series 
for Uppsala (1722-1998), Climatic Change ��, pages ���-���. 

260 Nedtill på arket står “Avskrift efter uppgifter som Per Gille erhållit eu T 
Gille �98�”. 

261 Tolkowsky (�9�8) sid �7�

262 Ibid sid �7� med referens till Risso A. och Poiteau A., Histoire Naturelle 
des Orangers, Paris �808.
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APPENDIX 1

Urdrag ur Bruksboken vid Lövsta bruk åren 1700-1799, huvudsakligen ur Trädgårdskonto.
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APPENDIX 2  Bouppteckningen vid Österby bruk 1757

I Österby bruk arkiv finns bouppteckningen efter Antonie De Geer. Jag har 
studerat den del av bouppteckningen som redovisar Orangeriet. I den är 
växterna förtecknade. Förteckningen är mycket omfattande och visar på en 
betydande artrikedom. Mängden växter och träd tyder på att det var mycket 
trångt i orangeriet på vintern. Efter de tre sidorna växtförteckning redovisar 
jag en modern tolkning av förteckningen. Bouppteckningen inleds med 
följande text:

Bouppteckningen efter ”Herr Kammar Herren Wälborne Antonie De 
Geer” vid Österby bruk �7�7.

År �7�6 Then �0de

December och Följande dagar, blef  till följe af  kongl. Maijts och Riksens 
Högl. Swea HofRätts then Å thenne Månad utfärdade Constitutorial, af  
undertecknad Upteckning förrättad öfwer qwarlåtenskapen efter Herr 
Kammar Herren  Wälborne Antonie De Geer, som d.g Augusti sistln. 
genom döden aflidit och hwars Arfwingar anmältes wara Hr. öfwer 
Intendenten Wälborne  Louis de Geer, Wälborne H. Johan Jacob de Geer, 
Hr. Kammar Herren Wälborne Carl de Geer, Wälborna Fru Petronella de 
Geer, som warit gift med Herr Carl van der Muelen, i lifstiden Herre till 
Blyenberg, Wälborna Fru Jacquelina Cornelia de Geer gift med Rådmannen 
i Utrecht Hr Abraham Jacob van der Dussen, Wälborna Fru Lovia de 
Geer död, men warit gift med Herr Louis Malapart Herre till Jutphas och 
lämnat Fem Barn efter sig, Wälborna Fru Charlotta de Geer äfwen, men 
warit gift med General Commissarien Herr Johan Anders van der Muelen 
och lämnat barn efter sig: Hwar förutan salig Herr Kammar Herren haft 
en syster, neml. Fru Hedvig Ulrica de Geer, hwilken warit gift med Herr 
van der Stel men barnlös genom döden afgått. Jämte Änke Grefwinnan 
Högwälborna Fru Ulrica Charlotta Taube och hennes ombud secreteraren 
Ädel och Högaktad Herr Johan Wilhelm Dubb, war och härwid tillstädes, 
Herr Häradshöfdingen Wälborne Clas Jacob von Wallvijk, som af  Högl. 
Kongl. Håf  Rätten, genom Consitutorial af  den � uti innewarande månad, 
blifwit på Fru Grefwinnan Taubes begäran förodnad, at så wida framledne 
Herr Kammarherren De Geers i Hålland wistande Arfwingar, them Fru 
Grefwinnan förmält sig hafwa låtit om Inventeringen kungöra ej själfwa 
eller genom något theras ombud sig wid thenna uptecknings wärkställande 
skulle sig infinna, få på theras wägnar then samma bewista, och theras rätt 
och bästa behörigen i akttaga och bewaka berättandes Fru Grefwinnan 
thet hon äfwen låtit Herr Kammar Herren Carl de Geer och herr Öfwer 
Intendenten Louis de Geer, som här i Riket äro boende weta tiden till 
boupteckningen och at the förklarat sig nögde, thet then måtte för sig gå, 
ehuru the icke skulle therwid tillstädes komma.

Ägendomer, som angets dels af  Fru Grefwinnan själf, dels af  Betjäningen 
under hwilkas wård then warit, befants som följer:
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APPENDIX 3  IDA-simuleringar

Vid bedömning av energi och effekt för varmhållning av orangeriet vid 
Lövsta bruk och Gimo bruk har jag använt simuleringsprogrammet IDA 
Klimat och Energi 3.0. En kortfattad programbeskrivning återfinns i detta 
appendix liksom de beräkningsdata som programmet har använt. Resultatet 
av simuleringarna återfinns i kapitel 7 Orangerier i Uppland på 1700-talet och 
kapitel 8 Diskussion om orangeriernas funktion. Jag anser det vara klarlagt att 
det nuvarande växthuset vid Lövsta bruk ursprungligen var ett drivhus, 
ett Caldarium, med norrvända fönster, som hade ungefär samma energi-
förbrukning per normalår som orangeriet. Orangeriet vid Gimo bruk 
har mindre volym än orangeriet vid Lövsta bruk vilket avspeglar sig i 
resultatet av beräknad energiåtgång. Simuleringen av energiåtgången vid 
Gimo bruk orangeri har genomförts på samma sätt som simuleringen av 
Lövsta bruk orangeri. I detta appendix redovisar jag beräkningsgången och 
indatavärdena för orangeriet vid Lövsta bruk samt några av beräkningarna 
av operativ temperatur på lövkronor.

 Översikt av genomförda värmetekniska beräkningar

 I IDA för Lövsta bruk orangeri:

- energiåtgång i kWh för varmhållning vid + 7 ºC och utetemp. -�0 ºC. 
 Sid ��7.
- effektbehov i kW vid varmhållning vid + 7 ºC och utetemp. -�0 ºC. 
 Sid ��7. 
- yttemperatur på fönster vid varmhållning vid + 7 ºC och utetemp. -�0 ºC. 
 Sid ��7.
- rumstemperatur om fönsterluckorna hålls stängda januari-april. Sid ��7.
- rumstemperatur om fönsterluckorna ej hålls stängda. Sid ��8.
- operativ temperatur för varje meter rumsdjup vid + 7 ºC och utetemp. 
  -�0 ºC. Sid ��7. 
- effektbehov i kW vid varmhållning vid + 7 ºC och utetemperatur -�0 ºC. 
 Sid ���. 
- operativ temperatur på lövkronan mitt i rummet vid + 7 ºC och utetemp. 
 -�0 ºC. Sid ��9.
- operativ temperatur för varje meter rumsdjup vid + 7 ºC och utetemp.
  -�0 ºC. Sid ���.
- operativ temperatur på lövkronan mitt i rummet vid ca + � ºC och kallt 
   vinterdygn ��-�8 ºC. Sid ���. 
   
Enligt Rietschel/Raiss för Lövsta bruk orangeri:

- effekt på tegelugnarna i kW enligt figur 64. 

I IDA för Gimo bruk orangeri:

- energiåtgång i kWh för varmhållning vid + 7 ºC och utetemp -�0 ºC. 
- effektbehov i kW för varmhållning vid + 7ºC och utetemp. -�0 ºC. 
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APPENDIX 4, Klimatdata för Uppland

De klimatdata för Uppland som jag använt i avhandlingen är hämtade ur:

- standardåret Stockholm-Bromma �977 från SMHI.

- Daily air temperature and pressure series for Uppsala (�7��-�998), 
  Hans Bergström, Uppsala Universitet och Anders Moberg, StockholmsHans Bergström, Uppsala Universitet och Anders Moberg, Stockholms
  Universitet, �00�.

- temperaturserier för Uppsala perioden �790-�799 via mail från  
Hans Bergström, Uppsala UniversitetBergström, Uppsala Universitet

- Characterizing the European  Sub-Artic Winter Climate since ��00 Using    
Ice, Temperature, and Atmospheric Circulation Time Series,  Christin
  Eriksson och Anders Omstedt, �007, Göteborgs Universitet samt JamesEriksson och Anders Omstedt, �007, Göteborgs Universitet samt James
  Overland, Donald Percival och Harold Mofjeld, Seattle, Washinton.Overland, Donald Percival och Harold Mofjeld, Seattle, Washinton.

- Modelling the Baltic Sea ocean climate on centennial time scale: 
temperature and sea ice, Daniel Hansson och Anders Omstedt, �007,and sea ice, Daniel Hansson och Anders Omstedt, �007, 
Göteborg University.University. 

- Influence of  atmospheric circulation on the maximum ice extent in the 
Baltic Sea, Anders Omstedt och Chen Deliang, �00�, Göteborgs Universitet.Sea, Anders Omstedt och Chen Deliang, �00�, Göteborgs Universitet.
Figur 7� är hämtad ur denna artikel.

Tabell �� visar års- och månadsmedeltemperaturer från �7�� till �80�. Den 
därpå följande tabell �� visar mintemperaturer åren �790-�799 och slutligen 
redovisar jag i tabell �� år �786 som ett exempel på de stränga vintrarna 
under �700-talets andra hälft.
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Tabell 13

Tabell 14
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APPENDIX 5  Typiska orangeriträd under 1700-talet
          

I band � i skriftserien från Arbeitskreises Orangerien in Deutschland e.V. 
skriver Clemens Alexander Wimmer (�00�) i Von denen Lust- und Blumen-
Bäumen på sid 7� om Renessansen och Barockens orangeriväxter. Med 
”Kübelgehölze” menar Wimmer träd planterade i träboxar, träd som kan 
flyttas in i ett orangeri för övervintring.

Jag bilägger hans tabell för perioden �7��-�769 för att visa hur stort 
sortiment som den trädgårdsintresserade kunde välja bland. Wimmer talar 
om ”klassiska” plantor till vilka Citratcitronen hör, och redovisar vilka arter 
som importerats från Afrika, Ostindien, alltså dagens Mellanamerika, samt 
Västindien samt naturligtvis vilka som importerats från Asien. 

Tabellen redovisar det allmänt kända ”gamla” namnet samt det latinska 
namnet på inte mindre än �8 arter om vi begränsar oss till perioden �7��-
�769. Wimmers inventering omfattar �0 st tyska trädgårdar med orangeri. 
Några arter dominerar, Cypress, Citron, Pomerans och Myrten svarar för 
närmast �0% av bestånden.

Wimmer nämner att Pomerans dominerade under �700-talet men 
att mängden citrusarter ökade kraftigt. Av Appendix � framgår att 
Pomeransträden dominerar i bouppteckningen från �7�7 vid Österby bruk 
och att Myrten och Fikon är väl företrädda. Återigen misstänker jag att 
apelsin och citron var svåra att odla vid de uppländska vallonbruken.
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APPENDIX 6  Omplantering av citrusträd 

Omplantering eller omboxning av citrusträd sker i orangeriet vid Versailles  
vart femte år. Orangeriet använder sig av en box med järnstomme som har 
löstagbara sidor av ek. Boxarna är gröna. De flesta orangerierna i Europa 
har en egen design och färg på sina boxar och krukor. När man stöter 
på en vitmålad box i Versailles orangeri så vet man att den kommer från 
Elyséepalatset. 

Arbetet är ett kvalificerat hantverk. Det tillgår så att man arbetar i ett lag 
om sju personer, det handlar om tunga lyft, små boxar väger ca �00 kg, 
medelstora väger 
ca �00 kg. De stora palmer som med svårighet tas in i orangeriet och som 
trädgårdsdirektören Jöel Cottain är milt sagt tveksam till, de tillhör inte en 
Barockträdgård menar han, väger ca �000 kg.

De träd som skall omboxas placeras i en ring, man hanterar sju träd 
samtidigt, och varje trädgårdsarbetare ansvarar för ”sin” box. Det är alltså 
sju trädgårdsarbetare på skiftet och de brukar hinna boxa om två träd var på 
en arbetsdag. Arbetet övervakas av trädgårdsmästare Eric Quenea. Arbetet 
framgår av följande bildsvit.
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De flesta boxarna har måtten 500×500 mm eller 700×700 mm. Alla fyra sidorna kan 
öppnas genom att tvärslåarna i järn tas bort. Sprintarna som håller tvärslåarna på plats är 
smorda med grafit, efter fem säsonger utomhus går det fortfarande lätt att lossa tvärslåarna.

Boxarnas sidor är 1 tum tjocka ekpaneler.
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Arbetet börjar med att man rensar ur den kanal som jag skall beskriva 
längre fram.

Genom kanalen skjuter trädgårdsarbetaren in två träbalkar för att kunna 
lyfta ur trädet och rotklumpen ur boxen.
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Trädgårdsarbetarna klipper bort ca 25% av rotklumpen.

Därefter stänger man två tvärslåar så att träbalkarna som lyfter träd med 
rotklump kan vila på tvärslåarna.
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Och ställer träd och rotklump på två betongblock.
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Sedan rensas hela boxen från jordrester, 
sten och multnade löv.

Alla ytor rengörs noga med stålspackel.
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Och så är boxen redo för återanvändning. Eventuellt målas den om.

I botten på boxen, på järngallret, läggs ett lager pimpsten.
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Ovanpå pimpstenen läggs ett tjockt lager löv, som kommer att pressas 
samman.

Boxen har nu två sidor monterade, innan sidorna återanvänds så stryker 
man dem med varm kokt  linolja tre gånger. Två provisoriska skivor 
används som hjälp när boxen återfylls.
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Här syns den preparerade boxen med kanal och borttagna provisoriska 
sidor, däremot har man stängt de nedre tvärslåarna.

Boxen fylls till en tredjedel med ny speciellt bearbetad jord och en horisontell kanal arbetas 
fram i jorden. Denna kanal ger utrymme för gaffeltruckens gafflar.
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Med gaffeltruck så lyfter man så trädet som nu har rep runt stammen för 
kontroll av lyftet.
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Försiktigt förs så träd och rotklump ner i boxen.

Och placeras rätt.
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Varefter de fria måtten kontrolleras.
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Gaffeltrucken backar undan.

Trädgårdsarbetarna skiftar så en sida på boxen och packar in jord i 
kanalen som var gjord för gaffeltruckens gafflar.



���

Därefter monteras resteranda sidor på boxen, tvärslåarna 
stängs, sprintarna fettas in med grafit och slutligen så packar 
trädgårdsarbetarna jord mellan rotklumpen och boxens sidor, ca 5 cm 
skall fyllas.
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APPENDIX 7  Om citrusfrukter i matlagning

Under 1700-talet började Europeerna att förfina smakerna vid matlagning. 
Man började förstå att hålla isär och att kombinera sura och söta smaker. 
Ett vackert exempel är  Cajsa Wargs (�7��)  Hjelpreda i Hushållningen för 
Unga Fruentimmer. Som rekommenderar ett recept på stuvad strömming 
där man:

 ”skär halva huvudet av färsk strömming, rensa och skårra honom, 
smörj en kastrull med smör, lägg strömmingen varvtals däruti med 
rivigt bröd, salt och litet muskotblomma, peppar och smör, samt 
några citronskivor. Slå litet vin och så mycket vatten därpå, att det 
bliver lagom sauce, låt honom sedan stå på sakta eld med lock över 
att stuvas, men en ekker två gånger skakas hann om med kastrullen 
och anrättas med stekt strömming omkring.”

En citrusentuiast är Lotte Möller (�997) som i sin bok Citroner skriver 
följande tänkvärda rader om citronen: 

”Man kan föräta sig på allt möjligt, exempelvis på jordgubbar, 
körsbör och persikor. Men citroner frestar inte till överdrifter och 
överkonsumption. Snarare manar den till återhållsamhet. Det finns 
ingenting förföriskt eller inställsamt hos en citron. Inför den är vi 
vuxna människor som tar ansvar för våra handlingar.”

Säger man på amerikanska eller engelska att någon, eller något, är a lemon 
betyder det inte att vederbörande råkar vara sur just den dagen. Det är 
allvarligare än så. En lemon är någon man misstagit sig på och blivit besviken 
på. När den svenska operasångerskan Gurli Lemon skulle uppträda i 
London på 50-talet fick hennes efternamn inte stå på affichen. Hon fick 
finna sig i att bli omdöpt till Gurli Lemoon.

Det går helt enkelt inte att heta ”Lemon” i ett engelspråkigt land säger Lotte 
Möller, och det är ingen slump att skådespelaren Jack Lemmon stavar sitt 
namn som han gör. Enligt amerikanska College Dictionary är slangbetydelsen 
”somethinh distatsteful, disappointing or unpleasant” och American Dictionary of  
Slang uppger att uttrycket framför allt används om bilar.

Lotte Möller redovisar i sin bok �0 citronrecept, alla sannolikt nyttiga för 
dagens människor. 

Andra entusiasert är Anneli Ewers och Jan Tham (�00�) som i boken Ett 
kök i Arkadien skriver:

 ”Citroner till allt! Lyx är att ha citronträd utanför dörren. Att få in ett fat 
 i köket  med nyplockade saftiga frukter att slösa med och njuta av är 
 härligt. Här hemma försöker jag numera kompensera med ett stort citronträd 
 i köket, köpt på en plantskola och - faktiskt - med fantastiska citroner som 
 mognar efter hand. 
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Förordet i Antoine De Geer anteckningsbok i vilken Thure Bielkes recept på apelsinlikör 
återfinnes.
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Trädet blommar och bär frukt på en och samma gång och doftar 
sommar vid Medelhavet. Häll pressad citron över de fyllda 
auberginerna, i buljongen som fisken kokar i, över kött och fågel 
som skall stekas i ugnen.” 

Boken innehåller över �00 recept och mer än hälften har citron som 
ingrediens.

Antoine De Geer har efterlämnat en anteckningsbok  från �7�� där han 
rekommenderar ett recept på apelsinlikör som han fått av Greve Thure 
Bielke.

I tolkning och försvenskning  lyder receptet sålunda:

”Man tar �00 st. apelsiner varifrån man försiktigt tar bort skalen 
på sådant sätt att den vita delen är väl avskild. Därefter lägger man 
dem (skalen alltså, min anm.) i ett stort glaskrus med åtta mått av 
brännvin från Tyskland eller Wien, eller god Eau de Vie. Placera så 
kruset i solen eller där det kan få mjuk värme i femton dagar.

Tag brännvinet med skalen och destillera det i en apparat med 
långsam värme, vilket är mycket viktigt. Låt destillatet vila i ett 
slutet kärl i � eller � dagar. Tag därefter, på sidan om, samma mängd 
socker som brännvin, och smält dem till en sirap. (NB: till ett mått 
brännvin tages ett pund socker). Blanda noggrannt den varma 
sirapen i det destillerade brännvinet i ett stort glas, låt kallna och 
sätt den i flaskor där den skall vila en till tre dagar.

Filtrera likören genom bomull (bomullsväv ? min anm.) och den 
skall klarna i samma kärl, eller använd glasfilter. Man sätter på 
bomullen något saffran. När allt har passerats, sätt den i flaskor och 
tillsätt 2 till 3 droppar bergamott i varje flaska”.

Det gamla franska ordet Rossoli som återfinns i receptet betyder bärlikör 
och  receptet torde ge ca � liter likör.

En annan  publikation till citronens ära är Caroline Hofbergs (�00�) 

Citrusköket.
Hofberg ger en dagsaktuell överblick i kapitlet citrusfakta och säger att:

”Citron har funnits sedan urminnes tider och har sitt ursprung i 
trakterna kring Himalaya. Redan �00 år före kristus var den känd i 
Kina, men till Europa kom den först någon gång runt år �000.

I den kinesiska buddhismenn är citronen, persikan och granatäpplet 
symbolen för de tre heliga frukterna. Eftersom citronträdet har 
egenskapen att både blomma och bära frukt på samma gång blev 
citronen – i den kristna traditionen – en symbol för beständighet 
och trogen kärlek.
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Den är tacksam i matlagning, bakning och desserter och ger en fin 
smakbrytning till både sött och salt. I Sverige konsumerar vi drygt 
8 000 ton citroner per år. Det blir ca � kilo per person och det kan 
låta mycket – men jämfört med länderna runt Medelhavet är det 
inte mycket att komma med.”

Hofberg ger mängder av recept där inte endast citron används utan även :

Lime som kallas citronens gröna kusin.
Clementin som är en korsning mellan mandarin och nordafrikansk 
pomerans.
Satsumas som är släkt med apelsinen men en själständig mandarinart.
Pomerans som ser ut som an apelsin men som är kryddfrukt som inte skall 
ätas utan tillagning.
Apelsin som kom till Europa på �600-talet.
Grapefrukt som kom till Europa på �900-talet från Puerto Rico, ursprunget 
är okänt.
Kumquat som är en liten bitter miniapelsin
Limequat som är en korsning mellan lime och kumquat.
Pomelo som är en stor päronformad citrusfrukt, smakar som grapefrukt.
Sweetie som är en ny citrusfrukt, en korsning mellan grapefrukt och 
pomelo.
Ugli som är en korsbefruktning mellan apelsin, grapefrukt och clementin.

Citrusfrukternas hälsoeffekter behandlas av Miriam Polunin (�997)  i 
Läkande mat. Polunin anger fem hälsoeffekter av betydenhet, nämligen:

- citrusfrukter bidrar till att stärka immunförsvaret
- citrusfrukter minskar sannolikt risken för vissa cancerformer
- citrusfrukter kan sänka kolesterolhalten
- citrusfrukter förbättrar cirkulationen i kapillärerna
- citrusfrukter är en bra källa till kalium och folsyra

Att citrus innehåller C-vitamin är väl känt och att C-vitamin behövs för 
att stärka immunförsvaret likaså. Polunin nämner också att C-vitamin 
är en antioxidant och att skalen på citrusfrukter innehåller Flavonoider 
som förstärker C-vitaminets verkan. Beträffande cancerformer så 
avses magcancer. Andra beståndsdelar i citrusfrukter som är nyttiga är 
pektinfibrer, flavonoider och citrusolja. Det är pektinet som finns i hinnan 
kring klyftorna som bidrar till att sänka kolesterolhalten och flavonoiderna 
som kan stärka blodkärlsväggarna. Vår västerländska kost anses ha för 
mycket natrium i sig och citrusfrukterna balanserar detta i någon mån.

Citronen var en uppskattad frukt under 1700-talet. Det finns en svensk 
kokbok från �76� av Johan Winberg Kok Bok hwilken lär er grunden till kokeriet, 
eller sättet att tillreda wälsmakelig mat, efter denna tidens bruk, som i mängder av 
recept använder citron och citronsaft. Jag har berört Winberg redan i kapitel 
� Avhandlingens fråga. 
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I Winbergs kokbok finns på sid 115 “Kalf-fötter” med ett flertal varianter 
och de flesta med citron, eller varför inte sid 130 “Lambhufuden stekta 
på halster”, sid ��6 “Lamb-bringor med kräftsause” och sid ��7 “Spräckt 
Lamb med Pomerans”.

Som tilltugg föreslås på sid �90-�9� “Citron-Spån”, såväl “hwita som röda 
och gula”. Det handlar om glacerade oblater.

På sid �80 föreslår Winberg “Citronanter” som tillagas sålunda:

”Man kaflar ut såckerdeg helt tunn, och lägger honom i små pastay 
former, slår i medlertid ut �8 �� �0 äggegulor, och wisper dem wäl 
tills de blifa såsom fradga. Deri lägger man riwit citron-skal med 
saften och såcker, samt wispar då rätt wäl. Man slår upp ägghwitan 
till en stark snö, och blandar dänna ibland desa wispade äggegulor, 
så at altsamman blandar sig och blifersåsom en fradga. Detta slår 
man i de små formerna där såckerdegen lades, och gräddar i en 
lindrigt warm bakugn, tills citronaterne stannat och gifwit sig up, 
samt degen styfnat, då de tagas ut och anrättas. De få ej wara hårt 
gräddade, utan helt gule till coleuren, och degen, som lägges i 
formerna, nästan tunn som et aspe-löf.”

Barockens middagsbord var organiserade tillställningar och Winberg har 
i sin kokbok ett antal dukningar på planscher. Han kallar dem matsedlar. 
Figur 1.1 visar en typisk bordsdukning med ett flertal rätter med citron i 
receptet. 
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APPENDIX 8, Markegång för år 1742

Markegången redovisade det värde i penningar som i varje län årligen 
åsattes ett antal varor och tjänster. Den Markegång som här redovisas gäller 
för Uppsala län och fastställdes av landshövdingen. Förteckningen ger en 
bild av tidens kostnadsläge. 
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*) Johan Brauner, landshövding i Uppsala län �7�9-�7��. 
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APPENDIX 9, Mätrapport från Pentiaq AB beträffande infiltrationen 
i Lövsta bruk orangeri
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APPENDIX 10, Fruktträdens introdukrion i Europa och Frankrike 
enligt Service des Jardins de Versailles
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Lövsta bruk, Orangeri. Januari 2007. Foto författaren


