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Nyheter från orangeriet 2013-2016 

 

Här kan du läsa de blogginlägg om den pågående rekonstruktionen av Gunnebos orangeri i södra stilträdgården som gjordes här 

på www.gunneboslott.se mellan 2013 och 2016. Den ursprungliga byggnaden förföll och nedmonterades före 1830. 

Rekonstruktionen sker utifrån det rika källmaterialet, såsom arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs bevarade originalritningar, 

arkeologiska utgrävningar och samtida avbildningar. Vänligen notera att länkar inte fungerar i detta dokument.  

Tidplan: 2013 – 2018 

Finansiering: Ca 50 % offentliga medel, 50 % privata 

Samarbetspartners: Mölndals stad, Västra Götalandsregionen, Derome, Harry Sjögren, Wallenstam, Torsten Söderbergs Stiftelse. 

Arkitekt: Stefan Günther, arkitekt SAR/MSA 

Invigning av återuppförandet av Gunnebos orangeri 

Skriven: 2013-12-04  
Måndag 2 december invigdes projektet med att återuppföra Gunnebos orangeri. Orangeriet 
förföll under tidigt 1800-tal och nedmonterades omkring år 1830. De bevarade 
originalritningarna till byggnaden har länge legat till grund för drömmen att återskapa 
byggnaden. Nu är återskapandet i full gång och byggnationen är invigd.  
Här följer några bilder från dagen.  
 

 
 
Kommunstyrelsens ordförande i Mölndal, Hans Bergfelt, invigningstalar vid orangeriet.  
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Den stor skara människor hade samlats vid byggplatsen för att närvara vid den högtidliga 
invigningen.  
 

 
En av stockarna i konstruktionen signerades av kommunen, Gunnebo och alla 
samarbetspartners som gör återuppförandeprojektet möjligt. 

 
Modellen över orangeriet finns i slottet.  
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Vad är ett orangeri? 

Skriven: 2013-12-10  
Ordet "orangeri" kommer från franskans "orangerie", vilket i sin tur härleds till "orange" – 
"apelsin".  
 
Ett orangeri används för vinterförvaring av exotiska krukväxter och träd, som inte kan överleva 
en nordlig vinter i ett vanligt växthus. Orangeribyggnader är oftast utformade med stora fönster 
mot solen och har alltid någon form av uppvärmningsanordning så att de exotiska växterna har 
ett behagligt klimat under vinterhalvåret.  
 
Under den varma delen av året placerades alla växter och träd som dekorering i trädgårdarna 
och den tomma byggnaden med sitt vackra ljusinsläpp användes för sociala tillställningar såsom 
konserter och middagar. Idag används flertalet orangerier runtom i Europa för konserter, 
utställningar och dylikt. Sveriges äldsta bevarade orangeri, på Ulriksdals slott norr om 
Stockholm, används idag främst som skulpturmuseum. Vid Kensington Palace i London 
används den ljusa orangeribyggnaden som kafé.  
 
De flesta orangerier i Europa uppfördes mellan 1600- och 1800-talen i klassificerande 
arkitektur i större park- och slottsanläggningar såsom Schönbrunn i Wien och Versailles i Paris. 
I Sverige finns orangerier vid bland annat Tullgarns slott i Södermanland och Adelsnäs herrgård 
i Östergötland. 
 
Gunnebos orangeri låg i den södra stilträdgården i närheten av dammen. Gunnebos orangeri 
var en L-formad byggnad på 200 m2 där den sydliga längan, bestående av tre rum i fil, användes 
för förvaring av växter. Den trädgårdsdräng som var anställd vid Gunnebos orangeri i början av 
1800-talet hade ett knep för att veta när han skull elda i rörspisarna i orangeriet. Han ställde ett 
glas vatten vid ett fönster och när vattnet frös till is var det dags att värma upp byggnaden. 
 
Den nordliga hörnpaviljongen i Gunnebos orangeri innehöll ett rum som på ritningarna kallas 
"Grottan". I detta kvadratiska rum fanns, förutom skulpturer och friser, droppstensformade 
väggfält samt välvt tak. Grottrummet är inte unikt för Gunnebos orangeri, då flera orangerier i 
Europa vid denna tid innehöll antingen en konstgjord grotta, ett kuriosakabinett eller en 
inomhusfontän, som kunde fungera som ett fantasieggande utflyktsmål och för att imponera på 
tillresta gäster.  
 
Under senare år har en seglivad skröna om att Gunnebos orangeri förstördes i en brand kunnat 
motbevisas, då man vid arkeologiska utgrävningar på platsen inte funnit några brandrester. 
Förmodligen har orangeriet efter år av förfall nedmonterats någon gång under 1800-talets första 
hälft. Nu återskapas orangeriet utifrån de arkeologiska utgrävningarna och de bevarade 
originalritningarna.  
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En trädgårdsmästares drömmar och visioner om orangeriet 

Skriven: 2013-12-16  
En nyckelperson i orangeriets rekonstruktion och en person som kommer tillbringa många 
timmar av sin vardag i den färdiga byggnaden är Gunnebos chefsträdgårdsmästare Joakim 
Seiler. Vi ställde några frågor till honom så här i början av byggnationen.  
 
Hur känns det att se byggnationen påbörjad?   
" – Det är nästan så att man får nypa sig i armen. Det är roligt att det äntligen har startat och att 
få vara delaktig i ett så spännande projekt. Det verkligt roliga med orangeribygget är att det blir 
ett tätt samarbete mellan trädgårdsmästare, arkitekt och timmermän. Vi utbyter kunskaper och 
ser problemställningar från olika vinklingar. Men det är viktigt för oss inblandade att även njuta 
av resan och få nya kunskaper på vägen. Kunskaper som vi naturligtvis även vill sprida till 
besökarna. Just nu för vi diskussioner om vilken sorts uppvärmning byggnaden skall ha för att 
få rätt luftfuktighet och temperatur."  
 
På Carlbergs bevarade ritningar finns det kakelugnar utplacerade i byggnaden. Är det en aktuell 
lösning?  
" – Vi kommer att följa Carlbergs ritningar och bygga kakelugnar i orangeridelen. Men att likt 
familjen Hall ha en person anställd vars enda uppgift vintertid är att vakta växterna och att elda 
i kakelugnarna är inte aktuellt. Vi tittar nu på en lösning att elda kakelugnarna med gas för att 
få fram den öppna eldslågan och den luftcirkulation i byggnaden som elden skapar." 
 
I de allra tidigaste orangerierna i Europa använde man sig av öppna fyrfat för att värma upp 
rummen, men eftersom röken inte hade någonstans att ta vägen blev det ingen trevlig miljö att 
vistas i. Man utvecklar senare uppvärmningen i orangerier med rörspisar och kakelugnar eller 
med hypocauster, ett rökgångssystem under golvet. Ett sådant system vet man genom 
arkeologiska utgrävningar att det fanns under golvet i det yngre växthuset som byggdes på 
orangeriplatsen i slutet av 1800-talet.  
 
Bevarade inventarieförteckningar 
Familjen Hall gjorde inventeringar bland orangeriets växter i början av 1800-talet. Dessa listor 
är ett värdefullt källmaterial för oss idag och vi vet mer om växtmaterialet på Gunnebo än vad 
man kanske gör på andra anläggningar, men enligt Joakim bär listorna också med sig nya 
frågor.  
" – Hela listan omfattar 440 växter och träd, en gedigen samling som knappast skulle få plats i 
orangeriet. Det är inte specificerat var på anläggningen växterna förvarades. Vi kommer sträva 
efter att visa sorterna som nämns i listan, men inte slaviskt följa den stora kvantiteten av 
växterna. Eftersom vi inte vet i vilket rum respektive växt var placerad, får vi kanske gruppera 
de växter som vill ha samma temperatur och luftfuktighet tillsammans." 
 
När väl orangeriet står färdigbyggt kommer det underlätta arbetet för trädgårdsmästarna och 
skötseln av växterna kommer kunna förfinas.  
" – Idag använder vi drivhuset i köksträdgården för vinterförvaring av våra krukväxter, 
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parallellt med att vi driver upp plantor som skall planteras ut i köksträdgården på våren. 
Krukväxterna vill helst ha en temperatur under 10 grader, medan fröerna som skall drivas upp 
vill ha drygt 20 grader. När orangeriet är färdigt kommer krukväxterna flyttas dit och få den 
temperatur som de önskar." 
 
När orangeriet väl är rekonstruerat på Gunnebo kommer det bli en av huvudattraktionerna på 
anläggningen och Joakim tror att besökaren kommer att lägga till platsen som en naturlig del i 
sitt rörelsemönster på Gunnebo. Besökare kommer inte bara promenera mellan lantgården, 
kaffehuset och slottet. Södra stilträdgården och orangeriet kommer att bli en ny centralpunkt 
på Gunnebo. 

Tidplan för orangeribyggnationen 

Skriven: 2014-01-10  
Rekonstruktionen av orangeriet är i full gång och inom kort kommer den kallmurade 
stengrunden vara lagd. Samtidigt håller timmermännen på att timra stommen till de två södra 
hörnpaviljongerna med trä från norra Sverige. Här följer en kort summering av hur tidsplanen 
ser ut.  
 
Etapp I: 2013-2014, projektering, stomme och fasad 
2013 februari–augusti: projektering, arkivforskning och fördjupad förstudie 
2013 september–november: grundläggning 
2013 december–2014 augusti: timmerstomme 
2014 juni–augusti: skorstensstockar 
2014 september–december: koppartak 
 
Etapp II: 2014–2015, fasad 
2014 januari–2015 december: dörrar och fönster 
2015 september–december: fasadpanel 
 
Etapp III: 2014-2016, fast inredning och utsmyckning 
2015 maj–september: murning av grottan 
2015: el och VVS  
2015–2016: invändiga och utvändiga golv 
2015–2017: bildhuggeri, gjutning och stuck 
 
Etapp IV: 2016-2017, möbler och invändigt måleri 
Murning och lerklining  
Kakelugnar, 3 st  
Invändigt snickeri, dörrar, lister  
Invändigt måleri 
Möbler, 4 soffor och 12 stolar 
 
Etapp V: 2017-2018, växter och konstnärlig utsmyckning 
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Internationellt seminarium 

Skriven: 2014-01-23  
Under ett tvådagarsseminarium 21-22 januari 2014 diskuterades praktiska frågor inför 
orangeriets byggnation.  
Vid seminariet deltog några av Sveriges främsta trädgårdshistoriker, byggnadsantikvarier, 
trädgårdsarkeologer, konsthistoriker, hantverkare och timmermän samt internationella gäster 
från Arbeitskreis Orangerien, The National Trust och Stiftung Thüringer Schlösser und 
Gärten. Seminariet hölls av Gunnebos fastighetsansvarige och orangeriets projektledare Stefan 
Günther och trädgårdsmästare Joakim Seiler.  
 
Under seminariet diskuterades bland annat följande.  
 
Rekonstruktionen av orangeriet följer Carl Wilhelm Carlbergs bevarade ritningar från 1780-
talet. Orangeriet var då uppvärmt med hjälp av två kakelugnar. Att likt familjen Hall ha en 
person anställd för att elda i kakelugnarna dygnet runt vintertid skulle vara väldigt kostsamt idag 
- finns det andra möjliga lösningar?  
 
Dock bidrar kakelugnarna inte bara med värme, utan även luftcirkulation, då den öppna 
eldslågan i kakelugnen även drar med sig luft ut i skorstenen. Kan man elda kakelugnarna med 
gas och få fram samma funktion? Var kan man i så fall förvara de stora gastankarna utan att 
förstöra upplevelsen av en historisk miljö? Enligt Carlbergs ritningar är endast det mittersta av 
de tre orangerirummen uppvärmt.   
 
För att få in ny luft till växterna öppnade man förr orangeriets fönster manuellt. Kan man ha 
den konstruktionen även idag, eller blir det för arbetsamt att öppna och stänga flera fönster 
flera gånger per dag? Finns det någon modern installation som inte förstör den historiska 
miljön? En automatisk installation öppnar och stänger fönstren med korta intervaller för att 
skapa det perfekta klimatet för växterna.  

Byggnaden är en träkonstruktion som måste kunna tåla hög luftfuktighet och en del 
temperaturväxlingar. Det finns inga bevarade ritningar över ventilationssystem. Missade den 
annars så noggranne Carlberg denna funktion? Det ursprungliga orangeriet befanns vid en 
inventering uppruttet och murknat efter endast 20 års användning. Detta säkerligen på grund 
av smärre missar i konstruktionen, såsom avsaknad av stuprännor. Ska man följa ritningarna in i 
minsta detalj eller ska man bygga en funktionell byggnad, anpassad till våra arbetsförhållanden. 
Eller kan man kompromissa?   
 
Till seminariet bidrog även gästade föreläsare med sin kunskap om liknande 
rekonstruktionsprojekt och referensobjekt både ute i Europa och i Sverige. Jämfört med de 
orangerier som finns bevarade i Sverige, är Gunnebos orangeri en väldigt påkostad och rikt 
dekorerad byggnad, men sett till orangerier på slottsanläggningar i Centraleuropa, är det litet 
till ytan. 
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Stengrunden är så gott som klar! 

Skriven: 2014-01-30  

  

Orangeriets västfasad med loggian i mitten, från sydväst.  

Orangeriets sydfasad, från sydöst. Hela byggnaden har en L-form med en öst-västlig 
orangeridel och en nord-sydlig sällskapsdel. I bakgrunden ses slottsbyggnaden. 

Inventering av orangeriväxter 1809 

Skriven: 2014-02-10  
Den 3 juli 1809 genomfördes en besiktning och värdering av Gunnebos orangeri och drivhus 
med tillhörande inventarier. Granskningen genomfördes av trädgårdsmästarna Söderberg och 
Nyberg under överseende av kronofogden S. Grönwall. 

Byggnaden hade då stått utan vård och underhåll i flera år och i inventeringsdokumenten står 
att läsa: 

"Stora Orangerie Byggningen befanns så till wäggar som tak och luckor alldeles nedrutten och 
förderfvad, öfver vintern kan inga växter der förwaras med mindre hela denna Byggnad i grund 
blifver reparerad." 

Det var en imponerande samling träd och växter som inventerades denna sommardag för 205 
år sedan. Du ser hela inventeringslistan här nedan. Den är här återgiven med originalstavningen 
från 1809. När en växt följs av "i do", betyder det "i dito" och avser vad växten står i.  
 
De flesta sorterna kan man förstå vad som menas, men det förekommer växter som är kända 
under andra namn idag. Dessa moderna namn har vi här skrivit inom parentes. 
Inventeringslistan gicks igenom av intendenten vid Göteborgs Universitets botaniska museum, 
Bo Peterson, i mitten av 1900-talet.   

Värt att notera är att familjen Hall var ägare till 125 ananasplantor! 
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INVENTERING 
4 Pommerantz Träd i baljor 

4 något mindre i do 

10 dito mindre i do 

2 ostindiska Pommerantz Träd med hwita och gröna löf 

25 mindre Pommerantz träd i kruka 

20 större och mindre citron träd i baljor 

2 appelsin träd i baljor 

3 större och mindre Pomploms träd i baljor (pompelmus) 

30 kärn stammar af citron 

8 hög- och lågstammiga mullbärs träd 6 ibaljor, 2 i krukor 

6 större och mindre lagerbärs träd i baljor 

7 Laurus Cerasius i dito (lagerhägg) 

5 Virbinius Tinus i dito (lagerolvon) 

2 Arbutus urango i dito (smultronträd) 

2 Nerium Oliander i dito (oleander) 

1 Olive träd i do 

1 Sötmandel träd i do 

1 Bittermandel träd i kruka 

6 Större och mindre muscats träd 

9 Fikon träd i baljor 

1 Spatium junsium i balka (spansk ginst) 

1 do alba do (ginst) 

1 Clauditia eller honungs trädet i balja (korstörne) 

4 Elix af 4 sorter (järnek) 

2 Tulipanträd 
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5 Jasminum af 4 sorter 

16 Genarium af 5 sorter i krukor (pelargon) 

1 Teserum marium i do 

16 Grofvare och finare myrten 

2 Cistus in Canus, 1 i balja, 1 i kruka (cistros) 

1 Phulie chricoedes i kruka 

1 Fraxinus ornus i do (manna-ask) 

2 Colothea arboresens do (gulblommig blåsärt) 

4 Solanum capsicum do (paprika, spansk peppar) 

2 Dafnae Indica do 

2 Portulea arboresens do (portlak) 

2 Coronilla Glacia do (kronill) 

2 Raka cypresser 1 i balja, 1 I kruka 

1 Röd ceder i kruka (blyerts-en) 

3 Granat trän 1 i balja, 3ne i krukor (granatäpple) 

1 Laurus tina morum i kruka (äkta kanel) 

2 Thea Bohea i balja (te) 

1 Lonisera Tartaricum i kruka (rosentry) 

4 Chresantemum Indicum i krukor (krysantemum) 

2 Solsola Prostiata i do (sommarcypress) 

1 Vargeniana Rubera i do (flerårig pipört) 

1 Xerantemum Sepefolium i kruka (eternell) 

1 Ibris Geberaltica i do (iberis) 

1 Hermonia Lavendulifolia 

2 Erica mira do (klockljung) 
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1 Grap delinna orientalis (eternell) 

2 Crysocomae comarice (gullkrage) 

1 Cistus vilotos (cistros) 

3 Memolus glutiosus (gyckelblomster) 

2 Ancuba Japonica (aukuba) 

1 Lantana aqvilata do (eldkrona) 

6 Jortensia Japonica do (hortensia) 

2 Heletriopeum Europeum (heliotrop) 

4 Rosenmariner (rosmarin) 

1 Spus arcasia (akacia) 

4 Calla Ethopia (vit kalla) 

1 Cistus Calliefolia (cistros) 

1 Plomus indica 

1 do Symbolaria 

1 Trifolium arbosens (klöver) 

2 Hibiscus mogmostus (hibiskus) 

2 Ruta Graviolens (vinruta) 

2 Potentilla Fruticans (ölandstok) 

1 Cenecorum Tricocom 

1 Artemasia Argeontia (malört) 

3 Graflium orientalis I kruka (eternell) 

2 Saxifraga Sarmentosa (Arons skägg) 

1 Cana Indica (kanna) 

1 Rexodentrois Pontinum (kaukasisk rhododendron) 

1 Persica Syrener (persisk syrén) 
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1 Hyperium monigonta (hyperikum) 

3 Boxbom Pyramider 

1 Deosma Rubera 

1 Juca glodia i balja (palmlilja) 

125 Ananasca i krukor (ananas) 

8 Rosa semper florens (bangalros) 

4 do Tjanensis (bengalros) 

2 Salfia orientalis (bengalros) 

6 Aloe af 5 sorter 

8 Catus af 4 do (kaktéer) 

4 Jusia Corserica (jakobinia) 

 

Hörnpaviljongerna växer fram 

Skriven: 2014-02-14  
Denna veckan har de första visningarna av orangeribygget skett och det för Gunnebos personal. 
Timmermännen Magnus Welin, Anna Johansson, Frank Karlsson och Robert Carlsson 
förevisade hantverket med att timra upp de två södra hörnpaviljongerna som ska flankera 
orangerilängan och inhysa växter.  
 
Här följer några bilder från visningarna. Under våren och sommaren kommer byggplatsen 
tillgängliggöras med visningar även för besökare. Mer information kommer här inom kort.  
 
Just nu har man timrat upp sju varv. Ytterligare sex varv ska byggas innan man nedmonterar 
detta och fortsätter med ytterligare tretton varv. Paviljongerna blir totalt 26 timrade varv höga. 
Anledningen till att man nedmonterar efter halva höjden, är att det arbetstält man står i har 
begränsad höjd. Tältet man står i ger inte bara ett behagligt arbetsklimat för timmermännen 
över vintern, utan förebygger även från att träet angrips av blånad och svampangrepp.  
 
Timmerkonstruktionen ska kläs med liggande panel exteriört och stående panel interiört. 
Därför görs släta knutar i hörnen. Fasaden ska, likt slottet, ge sken av att vara sten.   
 
Man beräknar att börja timra upp paviljongerna på plats på stengrunden under försommaren.    
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Gunnebos personal förevisades i hur arbetet med timmerstockarna fortskrider. Här hyvlar Anna 
Johansson en stock till sydöstra paviljongen.  

  

Nordvästra hörnet på västra hörnpaviljongen. 

De två södra paviljongerna byggs parallellt alldeles intill orangerigrunden, söder som slottet.  
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Gunnebos personal fick även hjälpa till att bygga orangeriet. Här slår Frida Hefty i en dymling i 
sydvästra paviljongens östra vägg.   

Nedmontering av de första stockvarven 

Skriven: 2014-03-18  
Efter flera dagas solsken kom regnet tisdag 18 mars. Denna dag, då det i tidplanen stod att 
nedmontering och utflyttning av de första timrade stockarna skulle ske. Timringen av de två 
södra hörnpaviljongerna sker i ett stort arbetstält bredvid orangerigrunden, men höjden på 
tältet är begränsad, varför paviljongernas totala höjd på 26 stockvarv inte kan byggas på en 
gång. 
 
Efter 17 varv påbörjades nedmonteringen idag. Det sjuttonde varvet kommer läggas underst, 
för att fortsätta byggnationen på detta.  
 
De färdiga stockarna har märkts upp för att passas ihop när allt ska monteras på stengrunden. 
Det är ett stort pussel, då varje stock är unik och varje knut är anpassad till de intilliggande 
stockarna.  
 
De färdiga stockarna har flyttats ut ur tältet och placerats under en presenning invid 
stengrunden, i väntan på att resterande varv ska timras färdigt. Uppmonteringen på 
stengrunden kommer börja i maj. Här följer några bilder från dagen.    
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Vy inne i arbetstältet efter nedmontering av ca 10 varv.  

  

Varje stock har noggrant märkts upp för att kunna passas ihop vid uppmonteringen. Hörnet 
AB-BA är västra paviljongens nordvästra hörn.  

Arbetstältet är fullt av bevis på att timmermännen hyvlat många stockar under vintern.  



15 
 

  

Stockarna flyttas ut ur arbetstältet.  
Stockarna har flera olika längder. Dessa ska sitta vid dörr- och fönsteröppningar.  

  

 

Stockarna placeras vid stengrunden i väntan på uppmonteringen.  
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Flytt av timmerstock helt ensam 

Skriven: 2014-04-03  
Hur flyttar man en tung timmerstock på egen hand utan att få ont i ryggen? 
Här är svaret:  
 

 

Klicka på bilden för att se videon på Youtube.com 

Förstudier och källor 

Skriven: 2014-04-08  

 
 
Drömmen om att rekonstruera orangeriet på Gunnebo har funnits sedan 1949 när Mölndals 
stad blev ägare till anläggningen. Efter decennier av förarbete och minst tre olika 
rekonstruktionsprojekt är nu byggprocessen i full gång och innan sommaren 2014 kommer 
timmerstommen att stå på plats på den återuppförda stengrunden. Ett projekt av den här 
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storleken kräver förstudier och planering. Inför byggnationen har djupdykningar i källmaterial 
och studier av referensobjekt genomförts för att kunna skärpa argumenten när vi ställts inför 
frågor och problem. 
 
Projektledare och arkitekt för rekonstruktionen är Gunnebos förvaltare Stefan Günther. Stefan, 
som är restaureringsarkitekt och arkitekturhistoriker, har med utgångspunkt i arkitekt Carl 
Wilhelm Carlbergs bevarade originalritningar till Gunnebo, ritat de moderna byggnadsritningar 
som ligger till grund för hantverkarnas arbete. Trots att många av de ritningar som Carlberg 
ritade för drygt 230 år sedan saknades har man genom att lägga pussel i datorn lyckats 
rekonstruera byggnaden. Det som saknades på en ritning kunde räknas ut av vad som fanns på 
en annan. Måtten på Carlbergs ritningar, som var angivna i aln och tum, har mödosamt räknats 
om till millimeter och stämts av mellan de olika ritningarna. 
 
Förutom ritningarna finns orangeriet avbildat på teckningar och skisser utförda av John Hall 
d.y. Teckningarna är odaterade, men visar byggnadens fasader från flera väderstreck. Därtill 
finns detaljerade akvareller utförda av Carlbergs lärjunge och efterträdare på stadsarkitektposten 
i Göteborg, Justus Fredrik Weinberg. På två utav Weinbergs akvareller ser man orangeriets 
västra samt södra fasader avbildade. Akvarellerna är utförda 1803 respektive 1827. 
 
FLEST FRÅGETECKEN KRING SÖDRA LÄNGAN 
Flera frågetecken har funnits kring utformningen av orangeriets södra länga, eftersom de 
ursprungliga ritningarna saknades. Hur hade den sett ut i plan respektive fasad? Planen kunde 
rekonstrueras genom att jämföra byggnadens fundament, som frilagts vid arkeologiska 
utgrävningar, med Weinbergs akvareller och en planritning över den västra halvan av den södra 
längan. Den saknade planhalvan visade sig vara en spegelvändning av den bevarade. Av 
orangeriets fyra fasader fanns ritningen endast bevarad till den västra fasaden. Den saknade 
ritningen till södra fasaden har Stefan Günther kunnat rekonstruera med hjälp av en 
sektionsritning genom längan och bevarade detaljritningar av fönster. När fasaden var klar 
visade den sig överensstämma med Carlbergs ritning till orangeriet på Lunnagård, som 
uppfördes efter Gunnebos orangeri, vilket blev en bekräftelse på att man hittat rätt. Tack vare 
att Carlbergs arkitektur var mycket symmetrisk, kan man med 95 % säkerhet pussla ihop hela 
södra längans utseende utifrån bevarade ritningar. Vid arkeologiska utgrävningar på 
orangeriplatsen 2009–2013 har man funnit mängder av grönt blyinfattat glas. Tillsammans med 
Weinbergs akvareller ger detta en förhållandevis god bild av hur glasfasaden mot söder såg ut 
och var konstruerad. 
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FASADER OCH UTSMYCKNINGAR 
Det som ritningarna inte förtäljer är vilka material som användes i fasadens dekorativa inslag, då 
inga ursprungliga skulpturala utsmyckningar finns bevarade från orangeriet. Här får vi istället 
vända oss till hur liknande arbeten utförts på andra anläggningar vid tidpunkten. Gunnebo 
samarbetar med tyska Arbeitskreis Orangerien, brittiska National Trust samt representanter från 
flera av Sveriges universitet och hantverksutbildningar. Vid Schloss Hof i Österrike 
rekonstruerade man nyligen orangeriet utan att ha bevarade ritningar. Där spelade arkeologiska 
fynd en betydande roll för materialvalen och äldre avbildningar visade på konstruktionens 
utseende. 
 
När det uppstår frågetecken om vilken byggnadsteknik eller material som använts utgör själva 
slottsbyggnaden på Gunnebo det främsta referensobjektet, eftersom den är uppförd med samma 
teknik som orangeriet en gång var. Materialet i de större skulpturala utsmyckningarna som skall 
placeras på orangeriets tak är exempelvis okänt. På hörnpaviljongernas tak skall placeras 
stiliserade pinjekottar, vilka på Weinbergs akvareller har samma färg som koppartaket. Detta 
kan tyda på att de varit utförda i trä och därefter klätts med kopparplåt, vilket var en vanligt 
förekommande metod vid tiden. Om man jämför med slottets tak, så är takets ornamentala list 
– attikan – som kröner fasaderna, utförd i kopparplåt. En annan sådan fråga gäller materialet i 
urnorna, som kröner orangeriets loggia. Dessa har sannolikt inte varit utförda i gjutjärn, 
eftersom det första järngjuteriet i Sverige grundades först 1805. På liknande anläggningar har vi 
funnit att sådana byggnadsdetaljer vid denna tid ofta gjöts i bly, som sedan bemålades i önskad 
färg, för att ge sken av ett mer påkostat material. Den stora frisen i Gunnebo slotts fasad är 
utförd i bly, vilket talar för att bly kan ha använts även i orangeriets fasad. Detta talar 
åtminstone för att friserna ovanför orangeriets dörrar har varit utförda i bly. Vi kan egentligen 
bara gissa om även urnorna varit gjutna i bly, men vi försöker att göra så välgrundade gissningar 
och antaganden som möjligt. 
 
Vilken färg hade orangeriet? Carlbergs ritningar beskriver inte orangeriets fasadfärg. På 
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Weinbergs akvareller är orangeriet målat i en varm guldockra. Från det gamla orangeriet finns 
endast en trälist bevarad. Den bär ett mönster som kallas löpande hund. Detta mönster återfinns 
inte på någon annan byggnad på Gunnebo än på orangeriets västfasad, vilket sannolikt bekräftar 
att den kommer från den ursprungliga orangeribyggnaden (måttstudier återstår för att bekräfta 
att den passar i storlek). Det mesta av trälistens färg har fallit av, men man ser spår av grå 
bemålning. Undersökningar kommer genomföras för att se om det finns andra kulörer bakom 
den grå färgen. Om det inte finns någon gul kulör kan detta tolkas som att orangeriets lister 
och dekorationer varit gråmålade, men att den övriga byggnaden varit gul. Det skulle även 
kunna tolkas som att hela byggnaden har varit grå. Som hjälp i en diskussion om fasadens färg 
skulle en färgarkeologisk undersökning av slottets fasad, med den allra senaste tekniken, kunna 
ge nya svar. 
 
Ett av Gunnebos ledord är långsiktig hållbarhet, vilket påverkar materialval. Orangeriets tak 
kommer att kläs med en färdigärgad kopparplåt, vilket är skonsammare mot miljön än 
obehandlad koppar. Fasaderna kommer att målas med linoljefärg, som är såväl ett historiskt 
korrekt material, som utan moderna gifter. 
 
UPPVÄRMNING AV BYGGNADEN 
Uppvärmningen av det ursprungliga orangeriet skedde genom kakelugnar, som eldades två 
gånger om dagen under vinterhalvåret. Flertalet moderna uppvärmningsmetoder som inte stör 
den historiska miljön har diskuterats, men alla metoder har både för- och nackdelar. I dagsläget 
går planerna mot att i första hand rekonstruera den historiska miljön med fungerande 
kakelugnar. Om de historiska lösningarna inte fungerar kommer man i efterhand att försiktigt 
anpassa dem så att de fungerar. Målet är att behålla de ursprungliga tekniska lösningarna så långt 
möjligt. 
 
Här kan du se Stefan Günthers ritningar till orangeriet (PDF, öppnas i nytt fönster). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Knuttimring 

Skriven: 2014-04-17  

 

Timmerman Magnus Welin visar hur han gör en knut med sin yxa. Klicka på bilden för att se 
filmen på Youtube.com (öppnas i nytt fönster). 

Norra paviljongen på plats 

Skriven: 2014-05-14  

Efter år av planering och förberedelser och efter månader av timring, är nu den norra 
hörnpaviljongen på plats på stengrunden. Här kan du se bilder från den uppförda 
timmerkonstruktionen. I hällande regn restes stommen tisdag 13 maj 2014.  
I den norra paviljongen ligger en konstgjord grotta, som fungerade som ett fantasieggande 
utflyktsmål för besökare på Gunnebo i slutet av 1700-talet. Inne i grottan kunde man slå sig 
ner i specialdesignade möbler och beundra skulpturer och utsmyckningar. Med start idag visar 
slottets guider orangeriet med en gratis visning. Läs mer.  
 
After several years of planning and months of carpentry, the first pavillion is now standing on the 
foundations in the southern formal garden. Here you can see pictures of the construction, which was erected 
on 13 May, 2014. In this the northern pavillion, a grotto with furnishings was designed by architect Carl 
Wilhelm Carlberg. It was used as a imaginative room and a memorable experience when visiting 
Gunnebo. 
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Norra paviljongen sedd från stilträdgården. The northern pavillion, seen from the formal garden.    

Grottans enda ljusinsläpp är ett lunettfönster i den norra väggen. The only daylight to reach inside 
the grotto comes from a window in the northern wall.  

  

"Grottan" sedd uppifrån. Till vänster entrédörren via loggian, rakt fram en symmetridörr och 
till höger lunettfönstret. The grotto, seen from above. To the left, the enrance door, in the middle a false 
door and to the right the window.  

Avfasning på det översta timmervarvet, där koppartaket kommer vila. The coppar roof will lay on 
the bevel. 
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Grottan interiör sedd från entrédörren, mot norr. The interior of the grotto.   

 

En av arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs originalritningar till grottans interiör. One of Carl 
Wilhelm Carlberg's original drawings of the interior of the grotto.  
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Inslag om orangeriet på TV4 Nyheterna 

Skriven: 2014-05-22  

 

Onsdag 21 maj 2014 fick vi besök av TV4 Nyheterna vid byggplatsen. Om du klickar på 
bilden här ovan kommer du till TV4 Play för att se nyhetsprogrammet. Inslaget om Gunnebo 
börjar ca 2:20 minuter in i klippet.  

Takkonstruktionen på norra hörnpaviljongen 

Skriven: 2014-06-03  

Takkonstruktionen på orangeirets hörnpaviljonger uppförs i gran. Här kommer några bilder 
från arbetet längst upp på norra paviljongen. The construction of the roof on the northern pavillion is 
made of spruce. Here are some pictures from the top of the pavillion.  
 

 

Orangeriets norra hörnpaviljong tornar upp sig i södra stilträdgården. The northern pavillion rises 
above the formal garden. 
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På taket blir Frank Karlsson instruerad av Robert Carlsson hur åsen ska passas. On the roof, 
Frank Karlsson is being instructed by Robert Carlsson on how to proceed with the ridge. 
Robert Carlsson hjälper Anna Johansson med stödbenet. Robert Carlsson is helping Anna 
Johansson with a supporting structure. 

  

Stödbenet slås fast med 6" klippspik. The nails are 6 inches. 
Anna Johansson förborrar i stödbenet för att kunna slå i spiken. Anna Johansson is drilling a hole 
for the nails. 

 

Spiken är 6 tum lång så det krävs flera slag för att få i den. 
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Södra paviljongen växer fram / The southern pavillion 

Skriven: 2014-06-12  

Nu pågår uppförandet av den sydvästra hörnpaviljongen, som har timrats på plats på Gunnebo 
under vintern och våren. Efter nedmontering sätts nu timret på stengrunden. Vid detta tillfälle 
har man byggt upp cirka hälften av paviljongens höjd.  
 
Now the south-western pavillion is being erected. During the winter and spring of 2014, the timber 
structure was made at Gunnebo and now it is put onto the foundations. At this very moment, almost half 
of the total hight has been put together.  
 

  

  

 Magnus Welin, Johannes Kabell och Timothy Ohldin arbetar med dörröppningen mellan 
mellersta och västra orangerirummet.  
 
Johannes Kabell arbetar med östra dörröppningen.  
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Ny film om orangeriet 

Skriven: 2014-06-17  

 

Klicka på bilden för att se filmen om orangeriprojektet.  
 
Please click here to view the film in English. 
 
Bitte klicken Sie hier, um den Film auf Deutsch zu sehen. 
 

Rödfärgning av orangeriet / Red paint on the orangery 

Skriven: 2014-07-04  

Besökare i södra stilträdgården kommer från denna veckan och under det närmsta året att 
mötas av en röd timmerkonstruktion vid det blivande orangeriet. Detta är inte den slutgiltiga 
fasadfärgen.  
 
Orangeriets fasad kommer att bli gul, såsom byggnaden ser ut på Weinbergs akvareller från 
tidigt 1800-tal. Byggnaden kommer att kläs i en liggande panel under 2015. För att stå emot 
angrepp och fukt under året rödfärgas fasaderna med Falu ljusrödfärg. Troligtvis gjordes detta 
även på det gamla orangeriet när det uppfördes under 1780-talet. Vi kan idag se att 
slottsbyggnaden bakom sin panel har en påstrykning med rödfärg. Med slottet som referens, 
gör vi idag samma sak med orangeriet. Färgningen görs alltså inte av estetiska skäl. Här följer 
några bilder.  
 
Visitors at Gunnebo will from this week see the orangery painted red. This colour will not be visible on the 
facades in the future.  
 
A panel will be put on the facades in 2015 and it will be painted yellow. Until then, the red paint will 
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protect the timber from fungus and other weather-related contaminations. The same method was used on 
the main building at Gunnebo 200 years ago and the red paint is still kept under the panel of the House. 
Here are some pictures from the orangery.     

  

Sydvästra hörnpaviljongens södra fasad. The South-Western pavillion. 

Det är enbart de väggar som blir fasader som målas röda. Den närmsta väggen kommer bli 
innervägg i mellersta orangerirummet. It is only the walls that will be facades that are painted red. 
This wall will be the interior wall of the orangery.  

  

Längst upp på norra paviljongens norra vägg arbetar Robert Carlsson med rödfärgningen. On 
top of the Northern pavillion, Robert Carlsson is painting the wall red.  

Robert Carlsson målar norra paviljongen röd. Samma sak gjordes med slottet när det uppfördes 
för 230 år sedan.Robert Carlsson is painting the orangery red. The same thechnique was used for 
Gunnebo House 230 years ago.  
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Taket på norra hörnpaviljongen / The roof of the 
northern pavillion 

Skriven: 2014-07-14  

På den norra paviljongen har man nu lagt ett brädtak. Ovanpå detta kommer ett kopparplåttak 
att placeras under hösten 2014.  
Brädorna har lagts omlott efter gammal sed och i varje bräda finns en skåra vari regnvatten kan 
rinna, om det skulle leta sig in innanför plåten.  
 
The roof of the northern pavillion consists of two layers of boards over-laping each other. On top of this, a 
coppar roof will be put in the autumn of 2014. Eftery board has two grooves, if rain would find its way 
under the coppar. The water will easily run in the grooves away from the roof.  

  

Frank Andersson och Anna Johansson lägger taket med precision. Det handlar om 
millimeter. Frank Andersson and Anna Johansson is putting the roof together with precision. It all about 
millimeters.  

Här syns skårorna för regnvatten i närbild. A close-up of the grooves. 
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När de övre bräderna spikas, ska man undvika att träffa spikarna och vattenskåran i de undre 
brädorna. When the upper layer of the boards is nailed to the lower, you have to be precise, not hitting 
the nail or the groove underneath.   
 

 Byggnadsvårdshelg med taklagsfest 20-21 september 

Skriven: 2014-08-25  

Helgen 20-21 september arrangerar Gunnebo Slott och Trädgårdar en byggnadsvårdshelg. 
Under helgen kan du besöka orangerirekonstruktionen vid guidade visningar kl 12.15 och 
15.15, samling vid dammen i södra stilträdgården. Visningarna är gratis och hålls utav 
slottsguiderna.  

Under helgen uppmärksammas även att taket lagts på orangeriet. I Gunnebo Kaffehus och 
Krog kan man äta en taklagsmeny och dricka taklagsöl.  

Därutöver kommer byggnadsvårdsbutiker och -hantverkare att ordna en utställning om och 
förevisning av traditionella hantverk. Du kan även få rådgivning av byggnadsantikvarie och 
restaureringsarkitekt om ditt eget hus. Tag med fotografi och information. Under helgen bjuds 
även på föreläsningar om kulturarv, byggnader och interiörer i det nyuppförda snickeriet vid 
lantgården. 

Mer detaljerat program kommer inom kort.  

 

Takkonstruktionen påbörjas på sydöstra paviljongen / The 
roof of the South-West pavillion has begun 

Skriven: 2014-09-10  

I början av september reste 
Timothy Ohldin och Johannes 
Kabell takstolskonstruktionen på 
sydvästra hörnpaviljongen. Nedan 
syns även bilder på de verktyg 
som krävs för att resa en 
timmerkonstruktion idag och som 
används vid 
orangerirekonstruktionen på 
Gunnebo. 
 
In early September, Timothy Ohldin 
and Johannes Kabell started working 
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on the roof construction of the South-West pavillion. Below you find a picture of the tools needed to raise a 
timber structure and which are used at the reconstruction of Gunnebo Orangery today. 

  

 

Programmet för byggnadsvårdshelgen 20-21 september 

Skriven: 2014-09-19  
 

Välkommen att delta i Gunnebos första byggnadsvårdshelg – det är fri entré! 

 
LÖRDAG 20 SEPTEMBER KL. 11-16 

Kl. 11-13 samt kl. 15-16: Rådgivning om byggnadsvård av byggnadsantikvarie och 
restaureringsarkitekt. 
Tag med bilder och ritningar av ditt hus! (nya snickeriet vid lantgården) 

Föreläsningar om byggnadsvård (nya snickeriet vid lantgården) 
Kl. 12-12.45: När snålheten bedrar visheten ruttnar husen. Byggnadsingenjör Chico Hovedskov 
Crafoord, Västarvet, slöjd och byggnadsvård 
Kl. 13-13.45: Tema staden – skapande av ett kulturarv: världsarvet 
Mantua. Byggnadsantikvarie Niklas Martis, Gunnebo Slott och Trädgårdar 
Kl 14-14.45: Tema orangeri – skapandet av ett kulturarv: rekonstruktion av Gunnebo orangeri.  
Arkitekturhistoriker Stefan Günther, Gunnebo Slott och Trädgårdar 

Kl. 12.15, 13.15 och 15.15: Gratis visning av orangeribygget (samling vid dammen) 

Kl. 11-16: Fågelholkssnickeri för barn (vid orangeriet) 

 
 
SÖNDAG 21 SEPTEMBER KL. 11-16 
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Kl. 11-16: Utställning av byggnadsvårdsbutiker (vid orangeriet): 
Bevara Byggnadsvård, Hjo. 
Claessons trätjära, Göteborg. 
Lim och Handtryck, Mölndal. 
Wibo färg, Göteborg. 

Kl. 11-16: Visning av traditionella byggnadshantverk (vid orangeriet): 
Smide, smed Bertil Pärmsten 
Timring, timmermästare Magnus Welin, Gunnebo Slott och Trädgårdar 
Fönsterrenovering, möbelsnickare Andreas Bergerson, Gunnebo Slott och Trädgårdar 
Byggnadsmåleri, målarmästare Peter Fjordberg, Gunnebo Slott och Trädgårdar 

Kl. 11-13 samt kl 15-16: Rådgivning om byggnadsvård av byggnadsantikvarie och 
restaureringsarkitekt . Tag med bilder och ritningar av ditt hus! (nya snickeriet vid lantgården) 

Kl. 12-15: barnaktivitet med ull från Gunnebos får (vid orangeriet)   

Föreläsningar om byggnadsvård (nya snickeriet vid lantgården) 
Kl. 13-13.45: Tema möbler – Gunnebos stolar och Lindome. Antikvarie Birgitta Martinius, 
Mölndals stadsmuseum. 
Kl. 14-14.45: Tema byggnader– byggnadsvård i praktiken: Regnaholm och 
Ekensberg. KonsthistorikerLars Sjöberg, Intendent emeritus, Nationalmuseum. 

Kl. 12.15, 13.15 och 15.15: Gratis visning av orangeribygget (samling vid dammen) 

Kl. 11-16: Fågelholkssnickeri för barn (vid orangeriet) 
 

Orangeriplatsen på 1940-talet / The site of the orangery 
in the 1940's 

Skriven: 2014-10-22  

Det ursprungliga orangeriet 
förföll och nedmonterades i 
början av 1800-talet och senare 
under samma århundrade 
byggdes ett nytt palmhus på 
platsen. Även detta revs och 
platsen för orangeriet användes 
för odling. Detta fotografi från 
1940-talet, när Gunnebo 
fortfarande var en bostad för 
friherrinnan Hilda Sparre, visar 
potatissättning på 
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orangeriängen. Från vänster ses skogsvaktmästare Otto Johansson, dennes son Thore Enemyr 
och friherrinnans häst Pelle.  
 
I bakgrunden ses lindarna kring dammen samt, längst ut till höger, en av de vita romerska 
bysterna som än idag står kvar vid dammen. 
Fotografiet tillhör Thore Enemyr.   
 
The original orangery was demolished in the 19th century and later another green house was built on the 
site. Also this was demolished and the land was used for cultivation. This photography from the 1940's - 
when Gunnebo still was a private estate - shows potato planting. From left to right: forest caretaker Otto 
Johansson, his son Thore Enemyr and the horse Pelle.  
 
It is easy to recognize the linden trees and - to the far right - one of the Roman busts, which you still find 
by the water pond in the formal gardens.   
 
The photo belongs to Thore Enemyr.  

 

Arbetet med södra längan / Work on the southern wing 

Skriven: 2014-11-03  

Timmermännen är tillbaka inne i arbetstältet bredvid orangeriplatsen efter sommarmånader 
utomhus. Just nu arbetar man med den södra längan, det som skall bli det mellersta 
orangerirummet. Här följer några bilder från det pågående arbetet.  

After some warm summer months outside, the carpenters are back inside the tent next to the construction 
site. For the moment, they concentrate on the middle room of the southern wing. Here are some pictures of 
the progress.   

  

Johannes Kabell, Björn Ferm och Timothy Oldhin arbetar med orangeriets södra länga. De 
långa bjälkarna i mitten av bilden skall ingå i längans takkonstruktion.  
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Johannes Kabell, Björn Ferm and Timothy Ohldin are working with constructions for the southern wing. 
The long beams in the middle of the picture will be part of the roof construction.  

Bjälkarna består av tre sammanfogade stycken, som totalt mäter dryga 10 meter.  
 
The beams consists of three joint parts with a total lenght of 10 meters.   

 

Björn Ferm hyvlar stolparna som skall bära upp 
taket i det mellersta orangerirummet. Dessa blir 
sex stycken till antal.  

Björn Ferm is planing the posts for the middle room. 
There will be six posts in this wing.  

  

 

I höstrusket utanför har syllarna för golvet i 
mellersta orangerirummet lagts på plats. Notera 
hålen för stolparna som skall bära upp taket. 

In the autumn wheater outside, the sill plates for the 
floor in the middle room are put to place. Note the 
holes for the posts.  

 

 

 

 

Modern ritning över en sektion av södra 
längan. Notera stolpkonstruktionen och 
bjälklaget som vilar på stolparna. Ritning Stefan 
Günther, copyright Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB.  
 
Modern drawing for the southern wing. Note the 
posts and the roof construction resting on the posts. 
Drawing by Stefan Günther, copyright Gunnebo 
Slott och Trädgårdar AB. 



34 
 

”Allt jag önskar nu är minusgrader” 

Skriven: 2015-01-16  

  

Arbetet vid orangeriet fortskrider, vilket märks tydligt i bilderna i denna text. Det mellersta 
orangerirummet i den södra längan har vuxit fram de senaste veckorna och den imponerande 
höjden i konstruktionen börjar visa sig.  
 
"Det kommer faktiskt bli ännu lite högre, eftersom marken runtomkring ännu är för hög" säger 
timmerman Magnus Welin. Marken vid byggplatsen har byggts på och jämnats ut under 
uppförandet och detta lager kommer att tas bort när byggnationen går mot sitt slut.  

Hittills under vintern 2014-2015 har endast en del dagar bjudit på snö, som bara några dagar 
senare har fått ge vika när det blivit plusgrader. Detta är inte bra för timret påpekar Magnus.  
"Jag får arbeta här inne i tältet för att undvika svamp- och rötangrepp på träet. Det tar då längre tid för 
mig, eftersom timret ska passas på konstruktionen för att sedan tas in i arbetstältet och rättas till, för att 
sedan tas ut igen. Det hade varit bättre med minusgrader, då kunde man stått invid konstruktionen och 
arbetat. Det vore bra med minusgrader i några dagar nu." 
Den röda färgen på orangeriet skyddar timret från röta under uppförandet. Panelen kommer 
enligt tidplan spikas på under 2016.  

Magnus Welin har arbetat som 
timmerman på Gunnebo i många år 
och har varit med och uppfört 
tjänstefolksbostaden (kaffehuset), 
drivhuset i köksträdgårdarna och bägge 
flyglarna. 
"När vi byggde kaffehuset lärde jag mig 
mycket. Kunskaper som jag sedan har haft 
användning av i övriga projekt på Gunnebo. 
Alla projekt har varit olika och man har 
samlat på sig kunskap varje gång. Men 
orangeriet skiljer sig på många plan från 

tidigare timmerhus vi byggt här. Det är bland annat stora öppningar för fönster och dörrar som kräver 
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speciallösningar. Här syns att det estetiska var viktigare för Carlberg än det byggnadstekniska.Takfoten är 
i minsta laget vilket kommer påverka vattenavrinningen. Men det var så han ritade det." 
 
Just nu arbetar man med konstruktionen för trädgårdsdrängens kammare på baksidan av 
orangeriet; en tillbyggnad där arkitekt Carlbergs bevarade ritning visar att orangören hade en 
sovplats. Rummet ledde direkt in i mellersta orangerirummet i södra längan och kommer 
troligen få funktionen av personalutrymme även i det rekonstruerade orangeriet.   

  

Carlbergs planritning över tillbyggnaden av en drängkammare.  

Carlbergs tvärsnitt över drängkammaren.  

 

Dörren från drängkammaren mot mellersta orangerirummet.   
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Balk i södra fasaden sätts på plats 

Skriven: 2015-02-05  

I det mellersta orangerirummet ska den södra fasaden utgöras av glasfönster för att släppa in 
mycket solljus. Denna dag placerades en balk i konstruktionen med hjälp av en lyftkran.  

  

Den handhyvlade balken lyfts på plats med hjälp av en kran.  

Balken sätts ihop med stolparna. Johannes Kabell passar i den östligaste tappen.  

 

Timothy Oldin, Magnus Welin och Johannes 
Kabell sätter balken på plats - självfallet passar den 
perfekt! 
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Mellersta orangerirummet träder fram 

Skriven: 2015-02-06  

Arbetet med det mellersta orangerirummet fortskrider. Idag byggde Johannes Kabell och 
Timothy Oldin vidare på stolpkonstruktionen i den södra fasaden. De snedställda stolparna 
bildar ram för den glasade fasaden som släpper in solljus till växterna. Rummets form börjar nu 
bli tydligt.  
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Ny film om orangerirekonstruktionen 

Skriven: 2015-02-26  

 

Klicka på bilden för att komma till Youtube och titta på filmen där.  

 

Praktikanter till rekonstruktionen av Gunnebo orangeri 
sökes 

Skriven: 2015-03-06  

Gunnebo Slott och Trädgårdar söker praktikanter i möbel- och inredningssnickeri, timring, 
mureri, plåtarbeten, stuckatur, lerbyggnad och målning under 2015–2018. 
 
Gunnebo Slott och Trädgårdar är ett byggnadsminne och kulturreservat med huvudbyggnad 
och trädgårdar från 1796. Sedan 1995 pågår ett omfattande restaurerings- och 
rekonstruktionsprojekt för att återskapa anläggningen som den såg ut omkring 1800. År 2014 
påbörjades rekonstruktionen av det stora orangeriet. Återuppförandet sker med utgångspunkt 
från bevarade originalritningar, arkeologiska utgrävningar och äldre avbildningar. Byggnaden 
uppförs med traditionella hantverksmetoder med hjälp av bl.a. timmermän, möbelsnickare, 
kakelugnsmakare, murare, stuckatörer, bildhuggare, trädgårdsmästare och arkitekturhistoriker. 
Vi räknar med att byggnaden står klar under första halvåret 2018. Vi söker nu lärlingar och 
praktikanter från hantverksutbildningar för praktikperioder från fyra veckor och uppåt under 
2015–2018. 
 
För mer information kontakta projektledare Stefan Günther på 070-257 67 85 
ellerstefan.gunther@gunneboslott.se 
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Seminarium om handhyvling 

Skriven: 2015-03-30  

Torsdag 26 mars 2015 hölls ett seminarium 
på Gunnebo kring handhyvling, snickeri- 
och arkitekturprofiler och hur man återtar en 
förlorad yrkeskunskap. Detta inför att 
snickeriarbetena på orangeriet skall påbörjas. 
  
Ca 40 personer representerande 
myndigheter, universitet och utbildningar 
jämte hantverksexperter från Sverige och 
Norge samlades för en heldag på Gunnebo. 
Bland de frågor som diskuterades var vikten 
av bevarandet och användningen av 
handhyvlingen vid arkitekturprofiler kontra 
kostnadseffektiviteten i att maskinfräsa 
profileringar. Föreläsare från Skansen i 
Stockholm, Göteborgs Universitet, Statens 
Fastighetsverk och Norsk handverksinstitutt 
visade på metoder och gav exempel på 
aktuell forskning inom området. 

Sammanfattningsvis konstaterades att profilerna på orangeriet bör handhyvlas inte bara för att 
bevara hantverket utan för att ge byggnadsdetaljerna en historisk känsla - något som inte kan 
åstadkommas med moderna maskiner.  
 
Bilden här ovan visar några av deltagarna på slottets vind, där en förmodad originalpanel från 
slottet bevaras. Expertisen konstaterade att träbiten är svårdaterad, men att den skulle kunna 
vara från 1700-talet.  
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Portikens stomme är på plats 

Skriven: 2015-03-31  

  

Under vad som kan ha varit vårens regnigaste dag, restes stommen till den magnifika portiken. 
Denna loggia är en representativ fasad mot den franska barockträdgården (idag kallad 
stilträdgården) och den sammanbinder de två västra hörnpaviljongerna. Nu börjar man känna 
igen byggnaden, såsom många sett den på Justus Fredrik Weinbergs 200-åriga akvareller som 
visas inne i slottet (se nästa bild).  
 
Loggian kommer vara en öppen plats och skall dekoreras med bildhuggeri och stuckatur samt 
få ett profilerat innertak. Här kommer besökare, liksom familjen Hall och deras gäster på 1700-
talet, finna skugga under varma sommardagar och blicka ut över södra stilträdgården och 
fontänen.  

Enligt Carlbergs originalritning till 
portiken, skall trästolparna i 
konstruktionen fortsätta ända ner till 
golvet, men för att förhindra 
rötskador är detta den enda platsen 
på konstruktionen där slottets 
nuvarande arkitekt, Stefan Günther, 
frångått originalutseendet och istället 
fått levererat stenfundament från 
Kinnekulle som stolparna vilar på. 
Portiken är öppen mot väster, det 
vädersträck som västkustregnet allt 
som oftast anländer från.  

Här ovan ses en närbild på ett av fundamenten.  
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Stolparna i konstruktionen har 
sammanfogats med trätappar. Den 
längsta, liggande stocken i 
konstruktionen är 9,60 meter lång.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
På baksidan av portiken bildas tre små 
rum med dörrar åt öster. Dessa 
kommer användas som redskapsbodar 
av trädgårdsmästarna. Timothy Oldin 
arbetar längst upp med de sista varven 
timmerstockar, innan det brutna taket 
placeras på konstruktionen. 
Redskapsbodarna får ganska högt i tak, 
då de blir öppna ända upp till nock. 
Timmerstommen kommer i dessa 
utrymmen inte att kläs invändigt och 
har därför handhyvlats för att ge en 
historisk känsla.  

 

Glada timmermän under regntunga 
skyar.  
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Takstolsarbete ovanför portiken 

Skriven: 2015-04-09  

 

Idag befinner sig timmermännen Magnus Welin och Timothy Oldin på taket ovanför 
portiken, eller rättare sagt, i nivå med takkonstruktionen, som håller på att växa fram. Tanken 
är att taket ska vara under plåt innan året är slut. 
 
Taket är brutet och den främre, högsta delen har en lutning på 12 grader medan den bakre, 

lägre delen lutar 32 grader. Taket bryts vid en 
timmervägg som tar mycket utav takets tyngd. 
Konstruktionen vilar på ytterligare en timrad vägg 
och stöttas även av den främre stolpkonstruktionen 
i portiken. Timmerväggarna har en beräknad 
sjunkmån på 2,5 cm, varför takstolarna utformas 
med rörelseutrymme för det närmsta årets 
sjunkning. Tappar och hål görs med lite extra 
utrymme, för att hela konstruktionen ska kunna 
röra sig under sjunkningen.   
 
Takets främre, högsta, del kommer bryta av 
hörnpaviljongernas profilerade gesimser. Det är ett 

mycket avancerat pussel att uppföra orangeriet, där många bitar är beroende av varandra. 
Gesimsen kan monteras först när plåten är lagd på portikens tak.  
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Takstolarna spikas fast med 6" klippspik. Frågan uppkommer om den industirellt framtagna 
klippspiken är historiskt korrekt och Magnus vet att klippspiken är en svensk uppfinning som 
introducerades under 1700-talet. Klippspiken förfinades under 1800-talet och metoden 
möjliggjorde spiktillverkning i stora volymer. Klippspik känner man igen på den jämntjocka 
formen och den kilformade bredden. En klippspik slås in i träet så att den jämntjocka sidan är 
parallell med årsringarna. Breddens kilform skulle annars spräcka träet. 

  

Magnus Welin gör en ingröpning i den näst sista takstolen, där klippspiken ska slås i. 
Takstolarna ovanför portiken spikades fast torsdag 9 april 2015.  
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Chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler på orangeripraktik i 
södra Tyskland 

Skriven: 2015-04-16  
 
På Gunnebo bygger vi inte "bara" en 
orangeribyggnad. Vår ambition är att 
rekonstruera ett helt orangeri med tillhörande 
växtsamling och orangeriträdgårdsmästare. 
Byggnaden uppförs som bekant sedan 15 
månader tillbaka och nu har vi också påbörjat 
arbetet med att bygga upp den specifika 
odlingskunskap som är knuten till 
orangeriväxterna. 
 
Ett viktigt led i detta arbete är att 
chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler nu genomför 
en praktikperiod på ett av de orangerier i 
Tyskland som har den finaste citrussamlingen och 
som verkligen utvecklat odlingskunskapen kring 
denna. Från Schloss Seehof i Bamberg, norr om 
Nürnberg i tyska Bayern, lämnar Joakim denna 

rapport:  
 
"Många av oss har säkert upplevt den närmast bedövande doften av citrusblommor från ett 
citrusträd. Att då få träda in i orangerisalarna på Schloss Seehof i Tyskland och uppleva doften 
av 250 citrusträd är i det närmaste obeskrivligt!  Praktikperioden på Schloss Seehof hos 
Obergärtner Oliver Laufer har bara börjat, men jag har redan lärt mig mycket. De två första 
dagarna har huvudsakligen handlat om omplantering av citrus. Vi har därmed berört krukor 
som tema, val av substrat, rotvård, redskap och hjälpmedel i orangeriet, vattning, temperatur, 
beskärning etc, I tillägg till alla praktiska ting så har jag lärt mig något om fårhällningssättet och 
om den stora omsorgen om detaljerna. Denna praktik är redan en upplevelse för livet!" 
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Schloss Seehof, officiell webbplats (engelsk text, öppnas i nytt fönster).  
 

Taket läggs och timmermännen är klara 

Skriven: 2015-04-29  

Tisdagen den 28 april arbetade 
timmermännen Johannes Kabell 
och Timothy Ohldin sin sista dag 
vid orangeriet. Deras sista uppdrag 
var att lägga takbrädor på de två 
längorna som sammanbinder 
hörnpaviljongerna. Båda två 
konstaterar att det varit kul och 
lärorikt att medverka vid 
rekonstruktionen av Gunnebo 
orangeri.  
 
Johannes fick ett telefonsamtal från 

Gunnebo i slutet av 2013 med förfrågan om att delta vid timringen av de två södra 
hörnpaviljongerna. "Jag var på plats i början av 2014. Det är väldigt meditativt att knuttimra – 
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man upprepar moment och ser en helhet växa fram."  
 
I början av maj 2014 så kom Tim med. "Det första jag fick vara med och göra här var 
takkonstruktionen. Vi började med korsbjälkarna och sparrarna till hörnpaviljongerna. Det var 
inne i arbetstältet här bredvid. Sedan monterade vi dem på plats." Timothy och Johannes har 
bland annat byggt alla taken på orangeriet samt den södra längan. Den 28 april slog de i den 
sista spiken i taket ovanför portiken.  
"Det är klart att det känns vemodigt att lämna Gunnebo och projektet, men timringen är klar 
och det är ok att lämna det nu och låta snickare och bildhuggare ta över" säger Johannes. 
 
Johannes och Timothy har känt varandra sedan gymnasiet och har följts åt både i yrkeslivet och 
privat. Båda har seglat med ostindiefararen Götheborg II och har numera ett företag inom 
byggnadsvårdsbranschen tillsammans.  
 
På frågan om vad som varit roligast med orangeriet så svarar de att den snedställda fronten på 
södra längan varit mest utmanande och därmed också väldigt roligt. "Det är stora dimensioner, 
men med väldigt hög detaljnivå." 

 

Johannes Kabell visar den första knuten han gjorde på orangeriet.  
 
"Här vid orangeriet har vi utvecklats som timmermän", säger Johannes. "Vi har lärt oss mycket 
och vi har fått perspektiv på olika hantverksmetoder. Det är väldigt exklusivt att som 
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timmerman få vara delaktig i ett projekt där byggherren har så höga krav. Här har hantverket 
fått vara i fokus hela tiden och det är väldigt roligt för oss. Hantverksmetoderna följer 
ritningarna och inte tvärtom, vilket kan vara vanligare annars. Det är tjusningen med 
rekonstruktioner." 
 
När den sista spiken slagits i taket, plockade Timothy och Johannes ihop sina verktyg för att 
bege sig hemåt. Denna dag strålade solen från en klarblå himmel där enstaka molntussar drog 
förbi högt över det nylagda orangeritaket. Den byggnad som vuxit fram med hjälp av 
timmermännens verktyg kommer bidra till njutning och fascination hos mången besökare i 
framtiden.  

 

Timothy Ohldin i södra längan.  
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Öppet hus vid orangeriet 

Skriven: 2015-05-04  

Söndag 10 maj 2015 är det öppet hus vid orangeriet. Då kan du passa på att se den pågående 
rekonstruktionen på nära håll. På plats kan du även träffa de hantverkare som jobbar med 
rekonstruktionen: målare, finsnickare och timmermän. 
 
Byggnadsantikvarie och restaureringsarkitekt finns också på plats för att svara på frågor och ge 
råd om byggnadsvård och dina egna renoveringar.  
 
Dessutom bjuder vi på gratis guidning av orangeriet kl 12.30, 13.30 och 14.30. Slottets guide 
informerar då om byggnadens historia och de fortsatta planerna. Rundturen tar ca 25 minuter 
och samling sker vid fontändammen.  

 

Weinbergs akvareller 

Skriven: 2015-05-18  

 
 
På flera platser här på hemsidan, likväl i trycksaker från Gunnebo, används avbildningar av det 
gamla orangeriet. Dessa är akvareller målade av Justus Fredrik Weinberg, som var stadsarkitekt i 
Göteborg några år under de första decennierna av 1800-talet.  
 
Justus Fredrik Weinberg föddes i Göteborg 1770. Hans far Philip Bernhard Weinberg (1736-
1795) utvandrade från Pfalz i Tyskland och kom till Göteborg där han blev överkirurg vid 
Sahlgrenska sjukhuset. Hans mor var Anna Charlotta, född Meister 1750. Justus Fredrik var 
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deras förstfödda barn och han kom med tiden att få sex yngre syskon. Han studerade vid 
Konstakademien och gjorde en militär karriär, då han 1821 blev major vid Göta 
artilleriregemente. 1807 gifte han sig med Jeanette Marie Sahlsteen.  
 
”- Troligen satt Weinberg och skissade på sina bilder här ute på Gunnebo, sedan åkte han hem 
till sin ateljé och gjorde akvarellerna utifrån sina skisser”, berättar Mattias Johansson, mångårig 
guide på Gunnebo slott. ”Eftersom han visar på detaljer som vi finner konfunderande idag; 
bland annat har han placerat ut skulpturer och statyer i trädgårdarna, som vi inte har några 
belägg för i andra källor. De kommer troligen från hans egen fantasi, som en försköning av 
stilträdgården.” 
 
”- När Weinberg utbildade sig till arkitekt hade han Carl Wilhelm Carlberg som lärare. Kanske 
använde Carlberg sitt nyligen avslutade projekt på Gunnebo i utbildningen, som ett exempel 
på nyklassisk arkitektur och kanske blev Weinberg inspirerad av sin mästares skapelse och tog 
sig tid att måla av byggnaderna på anläggningen”, berättar Mattias.  
 
Carlberg tycks även ha satt värde i sin lärjunge. När Carlberg blev sjuk och sedermera dog 
1814 utsågs Weinberg till att slutföra uppförandet av Göteborgs domkyrka, som stod färdig ett 
år senare.  
 
”- Förutom att akvarellerna utgör en dokumentationen av Gunnebos byggnader, är det även 
kul att titta på alla människor som Weinberg har placerat ut i trädgårdarna. Man ser skillnad på 
herrskap och tjänstefolk. Flera arbetare bär trädgårdsredskap”, säger Mattias. ”På akvarellen 
över orangeriets västra fasad ser man exempel på modet under tidigt 1800-tal - herrarna har då 
fått långbyxor!” 
 

På samtliga akvareller är 
byggnadernas fasader 
gulmålade och när 
Gunnebo slott målades 
gult på 1980-talet, 
användes akvarellerna 
som ett av de främsta 
argumenten för 
ommålningen. Det nya 
orangeriets fasader 
kommer att få en gul 
nyans, eftersom 

akvarellerna är den enda källan vi har till färgsättningen på byggnaden. Carlbergs ritningar och 
John Hall den yngres skisser har inga färgangivelser.  
 
Originalakvarellerna hänger idag i övre östra förmaket i slottet och visas vid guidade turer. 
Reproducerade bilder från 1800- och 1900-talet finns även att beskåda på andra platser. 
Akvareller, skisser och etsningar av Weinberg finns både på Göteborgs Stadsmuseum, 
Göteborgs Konstmuseum samt på Nationalmuseum i Stockholm. Han har förutom Gunnebo 
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även efterlämnat målningar från Göteborgs gatubild och flertalet landskapsscener. Justus Fredrik 
Weinberg dog i Göteborg 1832. 
(Akvarellerna är beskurna i detta blogginlägg.) 

Murning av grottan är påbörjad 

Skriven: 2015-06-23  

 

I juni 2015 har murningen av orangeriets grotta påbörjats. I den norra hörnpaviljongen skapade 
Gunnebos arkitekt Carl Wilhelm Carlberg en konstgjord grotta med droppstensformationer på 
väggarna och ett flackt valv med spegelglas. I rummet placerades stoppade möbler och statyer.  
 

De konstgjorda grottorna introducerades i 
Italien och sedermera Frankrike under 1500-
talet och fick nytt liv i de engelska 
landskapsparkerna i slutet av 1700-talet. 
Exteriört kunde dessa grottor vara antingen 
arkitektoniska eller utformade som en 
naturlig klippa. Interiört kunde där finnas 
bassänger, fontäner, stalaktitutsmyckningar 
eller mytologiska statyer. Under sin 
europeiska resa 1777-1782, besökte Carlberg 
flera anläggningar med trädgårdsgrottor, 
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exempelvis Petit Trianon vid Versailles.  
 
Rekonstruktionen av grottan på Gunnebo har projekterats av slottsarkitekt Stefan Günther i 
samarbete med byggnadsingenjör Krister Berggren och murare Olov Eriksson. Ritningarna 
följer i stora drag Carlbergs ritningar från 1786. Den stora skillnaden ligger i att 
timmerväggarna som omsluter tegelkonstruktionen har klätts med björknäver och att en 
luftspalt skiljer murkonstruktionen från timmerstommen – detta för att undvika kontakt mellan 
trä, kalk och vatten och därmed förhindra angrepp av hussvamp. Den invändiga måttsättningen 
har rekonstruerats med utgångspunkt från Carlbergs ritningar och rummets mått kommer att 
bli identiska med Carlbergs. Till rekonstruktionen används ett danskt tegel som i mått ligger 
mycket nära det som grävts ut på orangeriplatsen. 
 
Stefan Günther berättar: 
"Det är mycket ovanligt med murning 
av flacka valv och kupoler efter 
modernismens genombrott, men det 
har utförts kontinuerligt i 
restaureringssammanhang. Ett känt 
exempel är rekonstruktionen av 
medeltida valv i Medeltidsmuseet i 
Stockholm och rekonstruktionen av 
valven i Katarina kyrka efter den stora 
branden på 1990-talet. Samma 
konstruktör som var med vid Katarina 
har medverkat som konstruktör vid 
Gunnebo orangeri, Krister Berggren. 
En viktig förutsättning har varit att 
hitta en murare som kan mura valv 
och valet föll på Olov Eriksson, som 
2008 gick ut murarutbildningen vid 
Dacapo och gjorde ett examensarbete 
om böhmiska kupor – en typ av 
mycket flacka valv, som i komplexitet 
påminner om grottans kupol, bågar 
och pendentiv." 
 
Efter att tegelstommen murats kommer den att putsas och listdras med kalkbruk. De dekorativa 
elementen, som droppsten och rocailler, kommer att utföras i stuckatur. Efter att stuckaturen är 
slutförd kommer grottan att målas med kalkfärg i vitt, grått och Wedgewoodblått. 
 
Det första steget efter tegelstommens slutförande blir att lägga in tegelgolv med fiskbensmönster 
i oktober 2015 och därefter montera fönster och dörrkarmar i början av 2016. Arbete med 
putsning och stuckatur beräknas utföras under april-juli 2016. 
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Norra väggen i grottan med rummets enda fönster, detalj ur en av Carlbergs grottritningar.  
Östra väggen i grottan, detalj ur en av Carlbergs ritningar.  
 
 

 
 
Olov Eriksson murar i den västra delen av grottan. Den stora öppningen bakom honom, som vetter ut 
mot stilträdgården, kommer muras för. I öppningen placeras falska symmetridörrar.   
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Guidade visningar vid orangeriet 

Skriven: 2015-08-26  

Under september 2015 erbjuder vi guidade visningar vid orangerirekonstruktionen.  
Samtliga lördagar i september 2015 kl 14.00. Biljett à 50 kr löses i Gunnebo butik i norra 
flygelbyggnaden.  
 
Guidningarna genomförs med slottets guider och dessa kommer berätta om den ursprungliga 
byggnaden, dess formspråk och funktion.  

Läs mer om projektet.  
 
 

Murning för kakelugnarna 

Skriven: 2015-09-17  

  

 
I det mellersta orangerirummet i södra längan har murarna Katarina Ekestubbe och Johan 
Carlsson precis färdigställt de murade nischer som kommer omge rummets två kakelugnar. 
Katarina visar på den östra, som ännu inte är putsad;  
”Det är en ganska tunn tegelkonstruktion som blir rang. Vi har förstärkt den genom att sätta in 
järnstag. Järnen kommer dock inte synas, eftersom konstruktionen ska kläs in”, berättar hon.  
 
Kakelugnarna placeras symmetriskt längs mellersta orangerirummets norra vägg och kommer 
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stå på en kalkstensskiva. Respektive nisch tog cirka en 
vecka att mura och har byggts med specialtegel enligt 
gamla dimensioner och med luftkalkbruk upp till 
innertaket. Skorstenarna ovan taket kommer att putsas 
efter att plåtslagare utformat detaljer på dem.  

Johan har nu tagit med sig sin murarslev och tråg med 
kalkbruk in i drängholken, där han murar en grundplatta 
till rummets kakelugn. Tegelnischen påbörjas därefter. I 
grunden används ett hårdare franskt hydrauliskt kalkbruk. 

Katarina konstaterar att det idag ofta används cement när man gjuter fundament för spisar och 
ugnar, men att det inte gjordes på 1700-talet och därför inte vid Gunnebos 
orangerirekonstruktion.  
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Seminarium kring byggnation med lera 

Skriven: 2015-10-20  

Fredag 9 oktober 2015 arrangerade 
Gunnebo Slott och Trädgårdar ett 
seminarium om lera som 
byggnadsmaterial, detta i och med att 
ett lerklinat klovgolv påbörjats i 
orangeriets två södra hörnpaviljonger. 
 
Seminariedagen inleddes av Eva-Rut 
Lindberg som föreläste kring lera som 
byggmaterial och förevisade flera olika 
tekniker, metoder och funktioner 
med referenser i både Sverige och 
världen.  
Under 1700-talet höjdes oroliga röster 
om att den svenska skogen skulle ta 

slut, då virket både användes inom riket, men även exporterades. Genom att bygga med lera 
hushöll man med resurserna och man framlade att resultatet var brandsäkert, hygieniskt, varmt 
och bekvämt.   
Lars-Allan Palmgren föreläste om sina studier av svenska jordhus från 1700-talet, där fyra typer 
förekom; lerstenshus, lerhus, stamphus och stöphus. De två första uppbyggs på fri hand utan 
formsättning och de två senare med formsättning. Samtliga jordhus har det gemensamt att de 
inte har någon bärande konstruktion av trä. Eftersom jordhus kan vara reveterade eller klädda 
med panel, kan det idag vara svårt att upptäcka dem vid okulär besiktning. Ingen vet därför hur 
många jordhus som bevarats i Sverige idag.  
 
Olle Hagman presenterade därefter tekniken att bygga kubbhus, där träkubbar fyller ut en 
lervägg för både stabilitet och dekoration, en byggteknik som började bland välbärgade 
byggare, men som långt senare blivit känt som en ”fattigmansteknik”. Kubbhustekniken var 
mer eller mindre bortglömd under 1900-talet, men har sedan 1990-talet fått en pånyttfödelse, 
främst i Nordamerika.  
Ulf Henriksson, som även arbetar med lergolvet i Gunnebo orangeri, avslutade dagen med att 
berätta mer om lergolv.    
 
Det saknas källor till hur golvet utformades i Gunnebos ursprungliga orangeri och klovgolvet 
har tagits fram bland flera alternativ som Gunnebos slottsarkitekt, chefsträdgårdsmästare och 
timmermän diskuterat. Förlagan till detta klovgolv kommer från en bagarstuga i 
Ångermanland. Konstruktionen består av kluvna granstockar som vilar på hyllor i stengrunden. 
Träden har fällts och flåbarkats på våren när saven stiger, vilket ger ett vattenavvisande trä. 
Ett första lerbrukslager läggs därefter på stockarna och förstärks med käppar av hassel samt en 
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kokosnötväv som armering. Ett andra lager lerutjämning med fall mot golvbrunnar läggs innan 
ett tegelgolv med lerbruk ger en färdig golvyta.     

Orangörsutbildning 

Skriven: 2015-11-04  
 
Med stöd från den Adlerbertska 
fonden startade en ny utbildning till 
orangör hösten 2015. 
Utbildningsanordnare är Gunnebo 
Slott och Trädgårdar och kursen 
vänder sig till i första hand 
trädgårdsmästare med någon form av 
verksamhet i växthus. Några katter 
bland hermelinerna smög sig dock in 
bland kursdeltagarna, bland annat 
undertecknad som snarare är en arbetare i kulturens trädgård än en praktiker med jord under 
naglarna (även om jag faktiskt hade det i slutet på kursveckan). Deltagarna kom från Gunnebo, 
Trädgårdsföreningen i Göteborg, Julita gård, Drottningholm och Ulriksdal. Där fanns också 
lärare och egenföretagare inom trädgård. 

Kursens första del var förlagd till Gunnebo, senare i höst väntas ett utbildningspass i Uppsala 
och i januari 2016 gör gruppen en studieresa till fungerande orangerier i Tyskland. 

Orangerikulturen är ännu levande vid en rad tyska och österriskiska slott. Kursen rivstartade 
med ett föredrag avThomas Baumgartner, botaniker och frilansande expert på orangerier som 
gjorde en presentation av hur orangerikulturen växte fram med början i Italien och så 
småningom spred sig norrut till mellaneuropa och även till Skandinavien. 

Furstar, prinsar och adelsmännen drömde om att skapa den eviga våren, vilket citrus fick stå 
som symbol för, eftersom träden är städsegröna och både kan blomma och ge frukt året runt. 

Citrus växer vilt på Himalayas sydsluttningar och kom till Europa redan under romartiden. En 
andra våg av citrus sköljde över sydeuropa i och med arabernas dominans i södra Spanien på 
800-talet och korstågen på 1000-talet. Att samla citrus kom dock riktigt på modet under 1500-
talet och då var det familjen Medicis olika medlemmar som vid sina villor skapade samlingar av 
olika sorters citrus. Många medici-döttrar giftes in i europeiska furstehus och förde med sig 
traditionen till fler länder. Norr om Rom måste citrus väderskyddas. I slutet av 1400-talet dök 
orangeribyggnader upp i Frankrike, därefter i Prag, Wien och på en rad tyska slott. De första 
huskonstruktionerna var tänkta att monteras upp kring träden på hösten och monteras ner på 
vårkanten. Träden stod alltså kvar i marken. 

Så småningom utvecklades permanenta byggnader, ibland med möjlighet att lyfta av taket, rikt 
arkitektoniskt smyckade, med plats för träd i baljor som flyttades in och ut beroende på säsong. 
Det franska idealet var långa gallerier, gärna formade som en amfiteater, med fönster mot söder 
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(Versailles), medan exempelvis de holländska orangerierna var betydligt enklare och mer 
spartanska. 

De tidiga citrussamlarna hade många svårigheter att övervinna: hur hittade man plantor? Hur 
hittade man kunniga trädgårdsmästare? Hur skulle man placera sina nya, dyra plantor? Citrus av 
olika slag var alltid eftersträvansvärt. De uppskattades för sin väldoftande blomning och för sin 
goda frukt och var dessutom svåra att få att överleva. Kokosnöt och ananas blev populära på 
1700-talet. Andra vanliga orangeriväxter var lager, fikon, agave och granatäpplen. Ananasens 
intåg tvingade fram tekniken med glashus eftersom ananas kräver hög temperatur, många 
fönster och värme underifrån. 

Svanhalsorangerier är vanligast i nordeuropa: byggnadens form gör att snön kanar av hustaket 
och de snedställda fönstren är perfekta för att solens strålar inte skall brytas när solen står lågt. 
Dessutom fungerar själva svanhalsen som en reflektor ner i orangeriet. Sommartid skyddar 
svanhalsen mot solen och gör byggnaden svalare. Svanhalsorangerier har alltså en ganska jämn 
temperatur året runt. 

Uppvärmning av orangerier kunde ske med kakelugn eller med olika kanalsystem där varm luft 
cirkulerade. Det är viktigt att träden värms vid rötterna och värme stiger ju som bekant, så 
kanaler i golvet med öppning i framkant vid fönstren är optimalt. Luckor för fönstren skyddade 
mot kyla men framför allt mot den starka vårsolen. Man kunde också använda rullgardiner eller 
måla med kritfärg på fönsterrutorna. 

Gruppen fick därefter träffa Heimo Kärner, orangeriträdgårdsmästare vid Schönbrunn som gav 
handfasta exempel på hur man får en välmående citrussamling utifrån rätt vattning, jord, 
skadedjursbekämpning, omkrukning och ympning. I slutet av kursveckan gästades Gunnebo 
av Oliver Laufer, orangeriträdgårdsmästare vid slottet Seehof i södra Tyskland som i olika work 
shops utbildade gruppen i dessa moment. 

Arkitekt Ingela Andersson och trädgårdshistoriker Maria Flinck gjorde en kulturhistorisk resa 
genom svenska orangerier och växthus. Studiebesök hanns också med under veckan till två 
något modernare växthus; palmhuset i trädgårdsföreningen och Bovieran i Partille. 
 
 
Johanna Lindén 
Intendent 
Gunnebo Slott och Trädgårdar 
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Släktskapet mellan orangeriets och slottets fasader 

Skriven: 2015-12-03  

Just nu pågår en renovering och översyn av slottets södra fasad och timmerstomme. Intressant 
att notera är släktskapet mellan slottets och orangeriets fasader. 
  
Den nuvarande panelen på slottet är inte original från 1700-talet. Enligt arkitekt Carl Wilhelm 
Carlbergs bevarade ritningar bar både slottet och orangeriet en slätspontpanel. Denna fanns 
kvar 1861 enligt ett bevarat fotografi. Troligen utfördes den nuvarande rusticerande panelen 
vid familjen Gibsons omfattande renovering av slottet 1864-65. En litografi från 1865 visar den 
nya fasadbeklädnaden.  
Bevarad originalpanel återfinns dock i slottets norra portik innanför de joniska kolonnerna. 
Utseendet på denna slätspontpanel kommer användas för både det rekonstruerade orangeriet 
och i renoveringen av slottet.  
 
Arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs minutiöst utförda ritningar från 1780-talet ger oss svar på 
många frågor kring Gunnebos ursprungliga utseende. Slottets panel är beskriven på sex av 
Carlberg ritningar och orangeriets fasadbeklädnad beskrivs i en bevarad ritning. Ritningarna 
visar en identisk slätspontpanel för både slottet och orangeriet. Att denna panel verkligen 
utfördes framgår dels av bevarad panel samt av Justus Fredrik Weinbergs akvareller över 
Gunnebo, av vilka sju visas i slottet. Särskilt tydligt blir det på de akvareller där slottet ses från 
söder. En av dessa visar fält/fyllningar mellan fönstren i de översta våningarna till öster och 
väster om salongen. Dessa fält försvann när den nuvarande panelen sattes upp. 
 
Den nya panelen tillverkas av kärnvirke av fura och mäter 31 x 199 mm synlig yta med profil 
som på Carlbergs ritningar. Panelen spikas med klippspik vars huvuden tillplattas för att kunna 
spikas försänkta i träfibrernas riktning, i likhet med den äldsta panelen i norra portiken. 
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Weinbergs akvarell över slottets södra fasad. Notera fälten/fyllningarna under övervåningens fönster. 
Bilden är beskuren.  

 

På detta fotografi från 1861 ses den släta originalpanelen och fälten under övervåningens fönster.  
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En av Carlbergs ritningar över södra fasaden.  

 

På Carlbergs ritning till en fönsteromfattning på orangeriet ses panelens konstruktion. Ritningen återges 
här beskuren.  



61 
 

Grottans kupol är färdigställd 

Skriven: 2016-01-20  

 

Kupolen i orangeriets grotta är nu färdigmurad. Bilden här ovan togs innan arbetet avslutades. 
Det kvadratiska rummet har murade innerväggar och på dessa vilar en rumstäckande kupol som 
i sin komplexitet, pendentiv och sina bågar påminner om den kupoltyp som kallas för den 
böhmiska. Den böhmiska kupolen har ett flackt valv där bascirkeln ligger utanför rummet. 
Valvet har inga stöd eller ribbor, vilka återfinns i exempelvis kryssvalv.   
 
Kupolen har murats på stick på frihand. Detta ger den starkaste murningen där längsgående 
fogsprickor undviks och sättningen blir mindre. Frihandsmetoden används då den ökar brukets 
kompression innan valvstommen tagits bort. Detta minskar sättningsriskerna och ökar 
hållfastheten. 
 
Murning av valv har så gott som upphört i nybyggnationer sedan modernismens genombrott, 
då betongen ersatte teglet som byggmaterial. Till orangerirekonstruktionen på Gunnebo har ett 
danskt tegel används. Detta ligger i mått mycket nära det tegel som grävts ut på 
orangeriplatsen. 
 
Orangeriets grotta kommer att putsas och listdras med kalkbruk, men innan dess skall 
Gunnebos guider erbjuda allmänheten besök under den nakna murade kupolen vid flera 
visningstillfällen. De dekorativa elementen, som droppsten och rocailler, kommer att utföras i 
stuckatur. Efter att stuckaturen är slutförd kommer grottan att målas med kalkfärg i vitt, grått 
och Wedgewoodblått.  
 
Grottor likt denna var under 1700-talet ett arkitektoniskt och fantasieggande element i den 
rådande trädgårdskonsten och fungerade som ett sällskapsrum. I kupolens mitt skall placeras ett 
cirkulärt spegelglas, helt i enlighet med arkitekt Carlbergs bevarade ritningar från 1780-talet. 
Därutöver skall rummet möbleras med de möbler som återfinns på Carlbergs ritningar.  
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En av Carl Wilhelm Carlbergs ritningar till grottan i orangeriet. Denna sektion visar östra väggen och det 
flacka valvets dekoration. (Detalj).  
  

 

Carl Wilhelm Carlbergs ritning till putsens utseende i kupolen. I mitten placeras ett spegelglas. (Detalj).  
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Carl Wilhelm Carlbergs ritning till grottan. Plan samt norra, östra och södra väggen med valvkonstruktion 
visas.  

  

Orangeriets tak kläs in 

Skriven: 2016-04-06  

Just nu kläs taket på orangeriet 
med skiffer och plåt. Vid 
arkeologiska utgrävningar på 
platsen har vi funnit att taket 
varit klätt med skifferplattor, 
medan J. F. Weinbergs 200-
åriga detaljerade akvareller 
berättar för oss att byggnaden 
haft kopparplåt, likt 
slottsbyggnaden. Den 
rekonstruerade byggnaden får 
därför bägge 
takbeklädnaderna. Plåten har 
måtten 1,5 x 2 fot, vilket är 
ovanligt idag, men var gängse mått under 1700-talet. 
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I arbetet med orangeriet (och hela Gunnebo) arbetar vi med källmaterial i följande ordning;  
1. byggnaden själv/arkeologiska fynd 
2. Gunnebos originalritningar 
3. övrig bebyggelse på Gunnebo 
4. övrig referens (dokument/monument) 
 
Skifferplattorna kommer från Samaca i Spanien – ett skifferbrott som står för merparten av 
skifferplatteproduktionen i dagens Europa. Beslut om att inte använda svensk skiffer på 
orangeriets tak har tagits då den svenska produktionen är liten och väldigt kostsam. Plattornas 
rundade form är klassisk och kommer från steg fyra i den ovan nämnda källmaterialstegen, då 
de tre främsta stegen saknar information om plattornas utseende på det gamla orangeriet.  
 
PS. I och med kopparplåten är byggnadsställningen och hela byggplatsen väl larmad och 
övervakad med kameror! DS.  

Besök orangeriet med familjen Hall 

Skriven: 2016-05-23  

I juni 2016 ges tre tillfällen 
att få en specialvisning i 
orangeriet av de som 
upplevde den ursprungliga 
byggnaden, nämligen 
familjen Hall! 
 
Det är i samband med den 
dramatiserade 
visningen Slottsparkens 
hemligheter som ett besök görs 
inne i orangeribyggnaden.  
 
"Byggnaden är ju under uppförande och familjen Hall upplevde troligen samma förväntan inför den färdiga 
byggnaden som vi gör idag", säger guiden Mattias Johansson, som skrivit manus till 
dramavisningen. "Här får man höra dem själva berätta om sitt älskade orangeri!" 
 
Den dramatiserade trädgårdsvisningen Slottsparkens hemligheter ges fredagskvällarna 10 och 17 
juni samt onsdagseftermiddagen 22 juni. Plasterna per tillfälle är begränsade, varför föranmälan 
rekommenderas.  
 
"Det blir en annorlunda upplevelse av Gunnebos trädgårdar, där en och annan av Halls hemligheter som 
kanske inte borde avslöjas kommer upp till ytan..." hälsar Mattias.  
 


