
oj, jag  
råkade bygga  
ett orangeri

Försommar betyder att olivträden flyttar ut 
och kalasen flyttar in i Lennarts orangeri;  

en 1700-talsdröm med italiensk känsla mitt  
i ett prunkande Skåne. Ingen kan ana  

att detta är ett hemmabygge av 
containerfynd och byggspill.

Av LisA ising   
Foto PerniLLA BergdAhL

Orangeriets gavelparti kom nära  
de stilideal från 1700-talet som  
Lennart studerade inför projektet.  
det lilla lunettfönstret i frontonen 
har ursprungligen suttit på ett 
bårhus och under puts och gulockra 
döljer sig diverse byggspill.  

Bakom grinden välkomnar åtta 
rosenbågar längs kalkstensgången. 

humlebacken är en trädgård och  
ett byggprojekt som har pågått  

i snart ett decennium – men ser ut  
som om den alltid legat där.
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e putsade väggarna skimrar i gul- 
 ockra och södersolen flödar 
 genom höga välvda fönster. 

 Utanför skymtar trädgården. Det är för-
sommar med fluffiga pioner som lyser  
i vitt och mörkrött. Bredvid blommar 
vita aklejor samt allium och iris i olika 
lila nyanser. Så här års flyttar citrusträ-
den och de andra exotiska växterna ut  
i trädgården – och då förvandlas orang-
eriet till ett lusthus för mys och fest. 

– Här har vi både barnkalas och mid-
dagar, berättar Lennart Gisselsson.

Med stor påhittighet och ihärdigt 
letande efter lämpliga material har han 
skapat den pampiga fasaden med det 
tempelliknande gavelpartiet.

Ingen kan ana att orangeriet i 1700- 
talets klassicerande stil består av con-
tainerfynd och byggspill.

Lennart har alltid byggt och fixat 
och är inte rädd att prova sig fram. 
Han har själv gjort allt på orangeriet, 
utom en tung järnbalk som en granne 
fick hjälpa till att lyfta upp. 

Fyndplatserna varierar stort. De 
vackra fönstren satt ursprungligen i ett 
slottsannex och slumpades bort på nä-
tet. De hade stått ute länge och hade 
varken limfogar eller spröjs kvar. Ga-
velns lilla gjutjärnsfönster har suttit på 
ett bårhus och en annan fönsterbåge är 
ett gammalt strandfynd. Takbjälkarna 
räddades en gång från en brand på 
 Torups slott. Innertaket är egentligen 
ett spontat brädgolv som blivit över. 

För att binda samman alla udda de-
lar putsades väggarna och målades 
med kalkfärg. Innertaket vitmålades 
och snickerierna fick linoljefärg i grått.

Han läste på om 1700-talets idéer  
kring trädgårdsarkitektur

T v: indigo, lila och violett – iris och allium är några av 
favoriterna och de blommar som bäst i slutet av maj. 

T v: Lennart 
gisselsson  
i det gröna valvet 
av avenbok. 
Kullerstenen har 
han lagt själv.

nedan: en lekstuga 
i samma stil  
som orangeriet  
fick också rum  
i projektet. Under 
arbetets gång har 
döttrarna Lovisa 
och Linnéa fötts.

d

» Märkligt nog blev  resultatet 
ganska likt den ur sprungliga 
skissen som jag klottrade  
ner under en lunchrast«
Pioner i massor lyser upp mot putsade fasader. 
några veckor senare är det den gigantiska 
honungsrosen och plymspirean som tar vid.
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– Märkligt nog blev resultatet gan-
ska likt den ursprungliga skissen som 
jag först klottrade ner på en pappers-
lapp, konstaterar Lennart.

Det är snart tio år sedan han och 
frun Anna kom till den lilla byn 
Värpinge, strax väster om Lund, för 
att titta på ett hus till salu. Fastighe-
ten var då i så dåligt skick att ingen 
annan vågade lägga bud på den. 
Trädgården var igenvuxen och husen 
förfallna och fuktskadade.

Sedan började ett renoveringspro-
jekt som egentligen har pågått oavbru-
tet sedan dess. Humlebacken har gam-
la anor och det fanns mycket historia 
att forska i. Här låg byns smedja med 
kullerstensgård, köksträdgård och de 
många humlestörarna som gett namn 
åt platsen. 

Bostadshuset och en liten 1700-tals-
länga totalrenoverades i gammal stil. 
Trädgården gjordes om till en skånsk 
allmogeträdgård med mycket bux-
bom, gamla pioner och rosor. Döttrar-
na Lovisa och Linnéa föddes. Man 
misstänker att familjen inte har saknat 
sysselsättning. 

Jag är inte måttlig  
– ska jag göra en 
grind blir det åtta 

Ovan: gammal-
dags rabattväxter 
som pioner och 
dagg kåpor i blom 
passar fint i den 
historiska miljön. 
det är svårt att tro 
att allt var igen-
vuxet för bara 
några år sedan. 

T h: delar av 
lusthuset från 
1920-talet fyndades 
på nätet. här äter 
familjen frukost 
ibland och flickorna 
gillar att sitta och 
rita med utblick 
över trädgården.
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Uppskattningsvis har orangeriet kostat 
60 000 kronor.

Stommen byggdes av diverse fynd 
från restpartier och rivningsmaterial. 
Grunden är preparerad med lager av 
fuktspärr, leca och sand under tegel-
golvet, för att skapa ett mikroklimat 
som är bra för växter under vintern.

– Det gäller att få till ett jämnt klimat 
och att balansera värme, luftfuktighet 
och ventilation, förklarar Lennart.

Det färdiga orangeriet inbjuder till 
fest. Om man tränger ihop sig en smu-
la går det att duka långbord här för  
18 personer – och här har redan hållits 
både barnkalas, tjejmiddagar och en 
stilig promoveringsmiddag.

Och olivträden? De har fått sällskap 
av en hel skog av exotiska växter som 
klarar vintern fint bakom de höga 
slottsfönstren. n

Olivträden? De har fått sällskap  
av en hel skog exotiska växter

Ovan: Olika 
sittplatser inbjuder 
till paus och samtal, 
som den här  
i gjutjärn under  
en ek på tillväxt. 
snart i sällskap av 
klätterrosor och 
klematis som intar 
spaljéer och bågar.

T v: senvåren är  
en smickrande  
tid i trädgården.  
då slår pionerna  
ut som jättelika 
pompom vippor  
i fint sällskap  
av daggkåpans 
limegula blommor.

nedan: humlebacken i den lilla byn Värpinge är 
verkligen en backe. nivåskillnaderna är stora.

Men Lennart behövde fortfarande en 
vettig vinterförvaring för sina olivträd.

– Jag är inte måttlig i något, säger 
han och ler stort. Ska jag göra en grind, 
blir det åtta. Ska jag plantera rosor, blir 
det massor. Och ska jag vinterförvara 
olivträd … då blir det ett italienskt 
orangeri i 1700-talsstil.

Lennart är neurobiolog och tar sig 
gärna an projekt från det teoretiska 
hållet. Han läste på om 1700-talets idéer 
kring trädgårdsarkitektur och orange-
rier. Han studerade stilideal och pro-
portioner – men också praktiska aspek-
ter som ljus och inomhusklimat. Sedan 
var det bara att sätta igång. Efter den 
snabba skissen, nedtecknad på ett rutat 
papper under en lunchrast, började 
han leta byggmateriel. Budgeten var 
starkt begränsad, byggvaruhus var inte 
att tänka på.
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