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1. Sammanfattning

Varken förr eller senare har köksträdgårdsodlingen stått på en sådan hög nivå som under 
den victorianska tiden – vare sig i Sverige eller i Storbritannien. Examensarbetet syftar till 
att plocka fram numera kanske bortglömda victorianska arbetsmetoder för köksväxt- och 
fruktodling från tiden kring förra sekelskiftet samt ett litet urval växter som fortfarande 
kan vara av intresse idag. En viktig fråga är om dessa metoder och växter kan tillföra nå-
got när vi nu försöker skapa ett ekologiskt hållbart samhälle.

På det lilla Årups slott i nordöstra Skåne fanns en gång en numera försvunnen köks-
trädgård. Författaren till detta examensarbete försökte först utan framgång hitta historien 
bak denna specifika trädgård. Istället har fältstudier, samtal och litteraturjämförelser mel-
lan svenska och engelska trädgårdshandböcker fått ge en allmän bild av dåtida arbetsme-
toder i köksträdgården. Den viktigaste boken har varit ”The Victorian Kitchen garden” 
som baserades på ett TV-program med samma namn från 1990-talet. Litteraturstudierna 
visar att även om det är mycket som skiljer svenskt och engelskt sätt att arbeta i trädgår-
den, finns ändå en överskuggande gemensam tanke: att bruka och inte förbruka jorden! 
En tanke som är i högsta grad aktuell ännu idag.                      

När så småningom en ”victoriansk” köksträdgård hittades på Trolle-Ljungby slott i 
Skåne, gavs det en fantastisk möjlighet till jämförelser mellan litteraturens arbetssätt med 
verkligheten. I examensarbetet ingår bl a en beskrivning av Trolle-Ljungbys odlingar av 
blommor, grönsaker liksom mer eller mindre exotiska frukter både på friland och i växt-
hus – allt odlat enligt gamla traditionella metoder. Som ett komplement till denna be-
skrivning, följer författarens kommentarer och jämförelser utifrån de iakttagelser som 
gjorts under litteraturstudierna. Rekommendation ställs mot funktion. 

Detta examensarbete visar att det finns både specifika metoder liksom rena förhåll-
ningssätt till natur och miljö från den victorianska tiden som fortfarande är i allra hög-
sta grad användbara och viktiga. Låt oss därför vara lite lata och inte uppfinna hjulet igen. 
Det räcker med att ta ett kliv tillbaka till framtiden – till den victorianska köksträdgår-
den.

   
   

Årups slott 2008. Foto Göran Dahlberg.
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2. Bakgrund
När jag en gång sökte in till trädgårdsmästareutbildningen vid Högskolan i Gävle, var det 
för att få lära mig mer om trädgårdens hantverk. Då vi under utbildningens gång kom in 
på ämnet ”trädgårdshistoria”, insåg jag att här fanns en enorm källa av kunskap att ösa ur, 
eftersom det kombinerade två favoritämnen: trädgård och historia. 

P g a utbildningens upplägg, fanns det inte så stor möjlighet och tid till fördjupning i 
detta ämne som var önskvärt. Med mitt examensarbete söker jag nu mer kunskap i hur 
man under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet utvecklade olika metoder 
för att kunna producera mycket av de köksväxter vi idag tar för givna i livsmedelsaffärer-
na, året runt.  Det som utvecklades till vad vi idag kallar den ”victorianska köksträdgår-
den”. 

I Sverige kallas den här perioden för den”oscarianska” efter den regerande kungen, 
Oscar II. Eftersom begreppet ”oscarianska köksträdgårdar” inte existerar, kommer jag 
fortsättningsvis att tala om den victorianska tiden och victorianska köksträdgårdar.

Utgångspunkt
Utgångspunkten för examensarbetet var en slottsanläggning, Årup, i nordöstra Skåne vil-
ken jag kom i kontakt med redan under min barndom. Denna är idag dessvärre helt för-
fallen, bara resterna av växthus och odlingar finns kvar. Dess historia ger ändå ett intres-
sant vinkel av ämnet och tas därför med.

Att jag trots ivrigt sökande inte hittade tillräcklig dokumentation eller rester av köks-
trädgårdsanläggningarna på Årups slott, retade dock min nyfikenhet och vilja att inte ge 
upp. Detta ledde vidare till litteraturstudier vilka jag först trodde skulle få stå för hela mitt 
insamlande av kunskap. Döm då om min förvåning när jag får höra att ett annat slott i 
samma trakt, Trolle-Ljungby, fortfarande har en köksträdgård som är i full verksamhet. 

Vem är det som äger och senast brukade köksträdgården på Årup? Jo, samma greve 
par som äger och värnar köksträdgården på Trolle-Ljungby slott. Dåtid blir i allra högsta 
grad nutid.

Kan vi lära av den tiden?
Frågan är om det verkligen är för sent att lära sig mer om vad som kanske hände i de vic-
torianska köksträdgårdarna i slutet av 1800-talet? Finns det en möjlighet att åtminstone 
på pappret väcka något av det som odlades till liv – både vad gäller arbetssätt och grödor? 
Om svaret är ja – kan det då också ha något som helst intresse idag? 

3. Syfte och problemställning
Syftet med examensarbetet är att försöka finna olika victorianska arbetsmetoder och 

tekniker för att odla och driva fram köksväxter, på sätt som vi kanske glömt bort idag. 
Detta gäller även ett litet urval urval växter som är förknippade med dessa odlingsmetoder 
och som inte längre odlas men som fortfarande kan vara värdefullla som livsmedel.

En viktig fråga i sammanhanget är också om dessa arbetsmetoder och växter kan ha 
något att tillföra våra liv idag när vi försöker skapa ett ”hållbart samhälle”? Kan det vara 
så att vi med gammal teknik kan minska behovet av vissa långt ifrån Sverige importerade 
grönsaker och istället lära oss odla likvärdiga varor själva? 
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4. Metod
Som metod för insamlande av fakta för det här examensarbetet, har jag valt att göra fält-
studier i kombination med intervjuer. Detta har kombinerats med litteraturstudier för att 
kunna jämföra odlingssätt i Sverige och Storbritannien. 

4.1 Genomförande av metod

Fältstudier
Utgångspunkten för fältstudierna var det lilla Årups slott I Skåne. Då det idag visade 
sig helt förfallet gick arbetet vidare med ett urval av slott och herresäten i Stockholms 
och Uppsalas närhet som enligt tillgänglig litteratur åtminstone tidigare haft en aktiv 
köksträdgårdsodling. Dessa var: Sjöö slott, Örbyhus slott, Grönsöö slott, Brogårds slott, 
Lennartsnäs slott, Salsta slott samt Salnecke slott. Tre av dessa besöktes, varav en slotts-
trädgård (Örbyhus slott) numera drevs som kravmärkt handelsträdgård medan de två öv-
riga (Sjöö slott samt Salnecke slott) endast kunde uppvisa murrester. På ingendera plats 
fanns någon dokumentation att använda i examensarbetet. 

Slutligen fann jag i Skåne istället två egendomar som kunde vara av intresse. Trolle-
Ljungby slott, samt Helmershus egendom i Skåne. På första platsen finns en köksträd-
gård som fortfarande sköts enligt gamla traditioner och på andra platsen finns rester av en 
mycket stor och intressant fruktodling.
 
Intervjuer
Vid de sonderande telefonkontakterna med de sju slotten/herrgårdarna som valdes ut från 
början, inhämtades viss intressant information från en godsägare, ägaren till Sjöö slott. 
Han hänvisade till den siste trädgårdsmästaren på slottet, med vilken en intervju genom-
fördes. 

Trädgårdsmästaren på Trolle-Ljungby slott, som gav mest information har visserligen 
inte arbetat i trädgården under så många år, men försöker ändå driva en köksträdgård en-
ligt gamla metoder och arbetssätt, vilket gjorde intervju och besök givande på alla sätt.

Litteraturstudier
Eftersom enbart fältstudier och intervjuer gav för lite underlag, koncentrerades infor-
mationssökandet till litteraturstudier på biblioteken på Nordiska Museet samt Kungliga 
Skogs & Lantbruksakademin, båda i Stockholm.

Avgränsning
Avgränsningarna för examensarbetet är följande:
* Maximalt tre olika slotts-/köksträdgårdar kommer att utväljas för fältstudierna.
* Examensarbetet kommer huvudsakligen att presentera metoder och arbetssätt för köks-
växtodling. I de fall då särskilda växter berörs av odlingsmetoderna, kommer även de att 
presenteras, liksom om vissa växter inte längre är så vanligt förekommande inom dagens 
svenska köksträdgårdsodling.
* Examensarbetet inkluderar inte att presentera en plan eller ritning för hur en återskapad 
victoriansk köksträdgård skulle kunna se ut.
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5. Undersökning

5.1 Jämförande litteraturgenomgång
I boken ”The Victorian Kitchen Garden” (som baserats på BBC2 och Sveriges Television 
2:s TV-produktion med samma namn) presenteras olika metoder och arbetsmoment som 
ingick i arbetet i en engelsk köksträdgård i slutet av 1800-talet. Dessa metoder och arbets-
sätt kommer här att jämföras med beskrivningar och råd från gamla svenska och engel-
ska trädgårdshandböcker. 

För att tydliggöra resultatet av min undersökning, kommer det att presenteras under 
följande delrubriker: 

– Jorden och dess tillredning
– Byggnad och konstruktion
– Vissa växter och deras odling 
– Växtskydd

Jorden och dess tillredning
Även om det var från köksträdgården och växthusen de exotiska frukterna levererades vid 
finare middagar och fester, liksom alla grönsaker och andra frukter till vardagens mål-
tider under vinterhalvåret, var köksträdgården sällan något som ägaren ville visa upp. 
Köksträdgården brukade oftast placeras ett stycke ifrån herrgårdens eller slottets huvud-
byggnad till skillnad från lustträdgården och den övriga parken som låg väl synliga.

Idag kan det tyckas självklart att en köksträdgård bör placeras på den plats som har 
bäst förutsättningar för odling, alltså där det finns bäst jord- vind- och vattenförhållande. 
År 1853 var detta dock inte något som rekommenderades i en handbok – tvärtom. När 
trädgården skulle stakas ut, fick trädgårdsmästaren inte låta sig styras av att jordmånen var 
särskilt god på en viss plats. Desto viktigare var dess belägenhet i förhållande till godsets 
huvudbyggnad, stallar, andra byggnader och befintliga murar.  

Viktigt var att undvika sänkor och platser vid foten av kullar där jorden kunde vara 
vattensjuk, vilket krävde mer dikningsarbete. Förutom detta kunde klimatet där också 
vara sämre p g a dimma och kyligare luft som stannade kvar längre på dagen och göra att 
både blad och frukter inte utvecklades lika fort som i torra och varma lägen.

Helst skulle man välja en backe med riktning mot väst eller sydväst så att solen kunde 
utnyttjas från morgon till kväll (morgonfrosten och kvällskylan skulle kunna hållas borta 
under längre tid p g a solens värme). Om trädgården låg i en alltför brant backe kunde det 
krävas att terrasser byggdes upp för att hålla jorden på plats. Å andra sidan ansåg författa-
ren också att en trädgård där jorden inte hade någon som helst lutning sällan blev riktigt 
upptorkad överhuvudtaget. 

Placeringen av köksträdgården i förhållande till stallar och andra befintliga byggnader, 
var något mycket viktigare än jordmånen, dels p g a att dessa väggar och murar kunde 
användas för uppspaljéring av träd och buskar, men också genom att närheten till stallet 
kunde spara mycket tid och arbete när man skulle köra gödsel till odlingarna.1

I en svensk handbok från 1877, ges nästan samma råd vad gäller placeringen av köks-

1.   M´Intosh, ”The book of the garden”, William Blackwood and sons, Edinburgh och London, 1853
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trädgården. Inte heller här förordar man en låglänt placering av odling eftersom kalla luft-
lager håller sig kvar längre på lägre än högre belägna platser (där det ju kan vara flera gra-
der varmare). Å andra sidan skriver författaren att ett högt läge inte heller är bra eftersom 
det blåser mera och luften därigenom blir mindre uppvärmd under dagen än nere i slutt-
ningarna. En placering i väderstrecken ost eller sydost är inte bra eftersom nattfrosten där 
kan stanna kvar längre i växten. När sedan solen stiger, riskeras att strålarna bränner väx-
terna medan de ännu är frusna och inte kan ta upp något vatten. Om det finns någon 
form av skydd och skugga över odlingen, ansågs det dock ändå gå bra. 

Något som man i engelska handböcker inte alls talar om, är den positiva effekt som 
vattensamlingar i omgivningen ha på jorden som skydd mot frost och kyla. Med vatten-
samling menas mindre dammar och bäckar vars vatten långsammare värms upp av solen 
och medan det sedan avkyls, lämnar det också ifrån sig sin värme längre till omgivning-
en. Detta gör att jorden och växterna inte fryser så tidigt om hösten om den ligger nära de 
goda vattensamlingarna. Grunda myrar och sankmarker var tvärtom skadliga eftersom 
de ansågs leda frosten. 

Författaren sammanfattar valet av jord och plats för köksträdgård så här: ”I korthet ut-
tryckt, är sålunda ett medelhögt läge med lindrig lutning åt söder eller sydväst på en mot 
väster, öster och norr väl skyddad plats ovanför en djup sjö eller större å, det fördelaktigas-
te läget för en trädgård”. 2

Grävning av jorden
De svenska handböckerna är i princip rörande eniga om höstgrävningens fördelar. År 
1920 sägs följande: ”Jorden öppnar sig för luften och dess välgörande inflytande samt kan 
under vintern draga till sig näringsämnena ur denna. Vidare tillägnar den sig lättare all 
den fuktighet som skänkes den genom regn och snö. Skadliga insekter som befunnit sig i 
jorden bringas i dagen och tillintetgörs av kölden un-
der natten”. 3

Ungefär trettio år tidigare, kunde en annan förfat-
tare lägga till ytterliggare fördelar med höstgrävning. 
Genom höstgrävningen sparas arbetet in på våren, då 
så mycket andra förberedelser för den kommande od-
lingssäsongen ska hinnas med. Förutom att jordko-
korna sprängs sönder, tillägger han också att även den 
utspridda gödseln ”söndersmulas” av frosten och lät-
tare upplöses när värmen kommer tillbaka. F ö är han
 heller inte någon älskare av skadliga insekter utan 
noterar att ”insekter som under hösten krupit ner i jorden, kommer upp när man vänder 
jorden under hösten och fryser bort under vintern”. 4

I boken ”The Victorian Kitchen Garden” talas det också om djupgrävning (dock inte 
på hösten utan på våren). Författaren frågar sig om nutidens odlare överhuvudtaget utför 
detta längre och i så fall med samma engagemang som förr i tiden?

Den victorianska köksträdgårdens personal brukade ibland gräva jorden så djupt som 
till tre spadtags djup – allt för att få upp färsk jord från djupare jordlager. Denna jord vän-
des också upp i kokor som fick sprängas av frosten och vinterkylan. Risken med så kraf-

2   Lindgren E, Pihl A, Löwegren G, ”Handbok i svenska trädgårdsskötseln” första avdelningen, Sigfrid Flodins förlag, 
Stockholm, 1877,
3  Trädgårdsmästaren – handbok i praktisk trädgårdsskötsel, Kommanditbolaget Nordiska bokförlaget Erdheim & co, Stock-
holm, 1920
4  Müller D, ”Trädgårdsskötsel”, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1888

Illustration från Lindgren m fl: 
Handbok i svenska trädgårdsskötseln.
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tig djupgrävning var att ”en oerfaren man” kunde gräva upp så pass mycket mager jord att 
hela odlingslotten fick grävas om igen. Allt för att försöka ”hitta” den goda jorden. Detta 
kunde göras genom att man lade det första spadtaget jord åt sidan, luckrade upp nästa 
jordlager med en grep, skottade tillbaka den första jorden och sedan blandade de två jord-
lagren.  Detta arbetssätt ansågs vara mycket bra om jorden hade dålig struktur.

Genom att tillföra gödsel samtidigt som man djupgrävde, kunde ännu en fördel vinnas. 
Gödsel lades då mellan det första uppgrävda jordlagret och det andra uppluckrade lag-
ret, varefter allt sammanblandades, vilket ansågs vara särskilt bra för bönor, ärtor, blom-
kål och broccoli. 

Om gödseln däremot grävdes ner under två spadtag jord, ansågs detta vara särskilt bra 
för mer djuprotade grönsaker som t ex morot och palsternacka.

I boken från 1920 påpekas också vikten av att inte alltid påbörja grävningen av jorden 
från samma håll, varje år. Detta motiveras av att jorden under grävningens gång, förflyt-
tas i en riktning (alltså åt grävningens håll). Om grävningen då görs från olika håll, olika 
år, förs jorden så småningom tillbaka till ursprunglig plats. 5

Gödsel och gödning
Även om köksträdgården redan från början anläggs på en plats med god jordmån behö-
ver det också tillföras extra näring i form av gödsel och gödning. I boken om den engelska 
victorianska köksträdgården som återskapades på 1980-talet, beskrivs ett antal mer eller 
mindre bortglömda sorters gödningsämnen. De är t ex  kalk, märgel (extra mineralhaltig 
lera), ammoniumsulfat (en restprodukt från dåtidens gasverk), salt, guano (fågelspillning 
bl a från Sydamerika), ben, torkat blod, horn och hovar, ullrester, stallgödsel, fjädrar, sot, 
havstång samt träkol. 6 

Ett förtydligande av hur man använder sig av ull som gödsel i köksträdgården ges i 
denna beskrivning från 1922: ”Avfall av ull eller bomull besitta en ännu högre grad av vär-
mande kraft än till och med hästspillning. Man måste emellertid vid nedpackning iakt-
taga att dessa ämnen skola vara fullständigt genomfuktade och närmast övertäckas med-
elst ett lager av redan rutten gödsel, Underlåter man detta försiktighetsmått alstra de sagda 
ämnena en torr och för grönsaksplantorna giftig ånga. När ullavfallet ruttnat, bildar det 
icke alls någon matjord. Det bör då med krattan avskummas och föras till komposthö-
gen”. 7

Att tillföra gödsel även i flytande form var minst lika vanligt som att gräva ner den vid 
t ex höstgrävningen. Enligt E Bussler går man då tillväga så att man lägger lika delar häst- 
och nötkreatursgödsel i en tunna. Därefter tillsätts fyra gånger så mycket vatten varefter 
det hela får stå och jäsa i fjorton dagar, med omrörning då och då. Efter denna tid hälls 
vätskan av och blandas med tio gånger så mycket vatten samt tillsätts 1gr 20% superfosfat 
(utgörs av en blandning av lösligt kalciumfosfat och kalciumsulfat) per liter utspätt göd-
selvatten. Orsaken till detta är att vattnet annars innehåller mycket kväve och kalium men 
lite fosfor. 

Den victorianska tidens trädgårdsmästare i Storbritannien gjorde på ungefär samma 
vis – dock som de engelsmän de var, samlades gödsel upp i en säck som fick ligga i en 
vattenfylld tunna likt en tepåse (också i fjorton dagar). Efter detta togs gödselsäcken upp 
varefter gödselvattnet späddes med tio gånger så mycket vatten eller tills det hade antagit 
samma färg och konsistens som just te. 

5  Müller D, ”Trädgårdsskötsel”, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1888
6 Davies J, The Victorian Kitchen Garden, W W Norton&Company, London, 1987
7 Bussler E, ”Hemträdgården – praktisk handledning för den mindre trädgårdens skötsel”, Åhlén &Åkerlunds förlag AB, 
Stockholm, 1922



11

I Storbritannien började man använda ben som gödningsmedel redan 1774 och efter 
att en maskin som kunde dela benen i småbitar och benmjöl uppfunnits år 1829, blev lan-
det en storimportör av ben från Tyskland och norra Europa. 8

Även i Sverige användes ben och benmjöl som gödningsämne och många s k ”ben-
stampar” (alltså kvarnar som malde benen till mjöl) anlades vid vattenfall och forsar. I bl a 
Skåne var man så inställd på återvinning redan under 1800-talet, att de benrester och ske-
lett som hittades när man grävde ur en gammal vallgrav i Malmö (och som var kvar efter 
soldater som dött i krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet), skickades till så-
dana benstampar för att användas som jordförbättringsmedel. 

1877 års upplaga av ”Handbok i svenska trädgårdsskötseln” ger följande beskrivningar 
av några olika gödselsorter: 9

Tång: används både färsk eller som genomgått komposteringsprocess
Sot: ett kraftigt gödningsämne som passar för alla växter som kräver riklig näring. Sot 
strös antingen ut i komposten eller direkt på jorden före vårgrävningen, och kan också an-
vändas som flytande gödning till krukväxter liksom växter odlade på friland.

Träaska: ett mycket bra gödningsämne för nästan alla växter som liksom sot tillförs kom-
posten eller direkt vid vårgrävningen.
Kolstybb: denna anses luckra jorden och ta upp andra nyttiga ämnen som växterna kan 
ha behov av. Passar för alla jordar och tillförs också via kompost eller vid vårgrävningen.
Nötkreatursgödsel: den förmultnar långsamt och är därmed långverkande. Passar för alla 
jordmåner och inte minst varmare sandjord.
Hästgödsel: utvecklar fortare värme och förmultnar snabbare. Passar mer på ler- än sand-
jord.
Svingödsel: en kraftig men ganska kall gödsel som bildar långsam värme och bäst passar 
för varm sandjord.
Fårgödsel: denna upplöses hastigt och verkar alltså fort men inte så länge. Passar på ler-
jord. 

I Staffordshire i England konstruerades på 1800-talet en slags plattform på vilken får 
stängdes inne. Utrymmet under plattformen fylldes med lerjord och torv, och när fårgöd-
sel och urin trängt ner mellan plattformens brädgolv, blandades allt och blev en utmärkt 
kompost efter att ha fått ligga och brinna en tid. 10

Byggnad och konstruktion
Precis som utvecklandet av nya odlingsmetoder, blomstrade också hemförandet av nya 
och exotiska växter under den victorianska tiden. S k ”växtjägare” skickades ut av bl a bo-
taniska trädgårdar eller rika växtsamlare som ville stoltsera med plantor som ingen annan 
hade i sina växthus. Några exempel är mango från Indien och kiwi från Kina. Tack vare 
en s k ”Wardian case” kunde engelsmannen Robert Fortune 1848 smuggla en mycket vik-
tig växt från Kina till Indien som sedan nästan blivit en livsnödvändighet för engelsmän-
nen: théplantan

8 Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987
9 Lindgren E, Pihl A, Löwegren G, ”Handbok i svenska trädgårdsskötseln” första avdelningen, Sigfrid Flodins förlag, Stock-
holm, 1877
10  Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987
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Wards transportlåda
Fram tills att uppfinningen av ”Wards 
transportlåda” (the Wardian case), skapa-
des av en doktor Nathaniel Ward på 1840-
talet, hade nya växter främst fått hämtas 
till Europa i form av fröer och torkade rot-
delar.  I denna nya tillslutna glaslåda kunde 
växterna däremot transporteras i ett mik-
roklimat på skeppsdäcken - skyddade från 
havsvågor och vindar men ändå utnyttjan-
de solens värme och den kondens som bil-
dades i lådan.   

Murträdgården
Den ”victorianska köksträdgården” i Sverige och Storbritannien har fler gemensamma 
nämnare än sådana som skiljer dem åt – utom på en mycket viktig punkt: utformningen 
av köksträdgårdens inhägnad! Om man inte i Storbritannien arbetat så mycket med just 
den muromgärdade trädgården, är det inte säkert att så många av de hemförda exotiska 
växterna här hade kunnat odlas. 

Även om den muromgärdade trädgården är en av de äldsta trädgårdsformerna, var det 
under den victorianska tiden som den stod på sin höjdpunkt. Det är då desto mer märk-
ligt att inte detta sätt att inhägna odlingarna slog igenom även här i Sverige där klima-
tet är hårdare. Därmed inte sagt att inte de svenska trädgårdsmästarna insåg vikten av att 
skydda sina växter för t ex den kyliga nordanvinden.

Många engelska trädgårdsmästare ansåg att en strikt rektangelformad köksträdgård 
var den bästa formen. För att vara säker på att utnyttja solens gång under dagen till fullo, 
stakades ibland trädgården ut strikt efter hur meridianlinjerna gick på platsen – allt för att 
vara säker på att få en nord-sydlig riktning. Viktigt var också att studera hur och var so-
len placerade sig när den stod i zenit och hur länge den lyste på murarna. På vissa platser 
kunde solen lysa som mest redan kl 11 medan trädgårdar i andra delar av landet fick vänta 
ytterliggare ett par timmar. Denna tidsskillnad kunde vara direkt avgörande för hur t ex 
fruktproduktionen längs murarna skulle utvecklas. 

På 1980-talet gjordes ett försök att mäta hur stor värmeskillnad det kan vara mellan en 
mur som vetter mot norr, och en som vetter mot söder. Ett modernt mätinstrument visa-
de på ca 24 grader varmt på den skuggiga nordmuren. Samtidigt hade temperaturen stigit 
till ca 33 grader varmt på den soligare muren i söderläge – en skillnad på nästan tio gra-
der. 11

Även om många trädgårdsmästare alltså planerade sin trädgård och byggde murarna 
med långsidorna strikt mot väderstrecken, var det också andra som inte gjorde så. För att 
försöka få så lite skugga på murarna överhuvudtaget, valde en del trädgårdsmästare att an-
lägga trädgården med murspetsarna enligt väderstrecken istället för långsidorna. 

Ett problem med dessa murträdgårdar var givetvis att samtidigt som sol och värme 
stannade kvar längre, kunde också kastvindar och byar inte heller så lätt försvinna ut.  En 
lösning på detta problem var att plantera en skyddande trädridå utanför murarna – t ex 
snabbväxande poppel eller lärk – längs nord, nord-öst och nord-väst sidorna av trädgår-

11 Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987

Illustration: M´Intosh The book of the garden
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Persikohus Trolle-Ljungby slott. Foto Göran Dahlberg.

Trädgårdsmur med orchidéhus, Trolle-Ljungby. Foto Göran Dahlberg.
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den. Efter att en omgivande trädplantering hade tagits bort, kunde trädgårdsmästaren no-
tera ett avsevärt temperaturfall, vilket alltså berodde på att de kylande vindarna åter hade 
fått fritt spelrum i trädgården.

Ett argument mot att bygga sådana trädgårdsmurar, var givetvis de höga kostnaderna 
som detta medförde - det insåg även de victorianska trädgårdsmästarna. 12

Kanske var det de höga kostnaderna som gjorde att trädgårdsmästare i Sverige avstod 
från sådana dyrbara byggnadsverk. Trots ihärdigt sökande, har det inte gått att finna en 
enda köksträdgård i vårt land som är anlagd med en helt kringgärdande mur.  

Ända in på 1920-talet rekommenderade svenska trädgårdshandböcker att skyddsväg-
gar skulle sättas upp vid trädgårdarna. ”Skydd mot nord-nordvästliga vindar; allra helst 
en mur eller brädvägg som målas i mörk eller svart färg eftersom mörk färg är mer värme-
samlande. Framför skyddsväggen kan man plantera spaljérade fruktträd eller tomater (vil-
kas frukter snart nog betala hela kostnaden). 13

I en handbok som utkom sex år tidigare, understryks att brädväggen bör målas med 
oljefärg – inte tjära ”eftersom den utvecklar en oangenäm odör i solen samt i sin klibbiga 
materia infångar bladverket”. Här talas också om att murade skyddsväggar kan bestå i se-
kler om de är byggda av felfritt material, medan träväggen endast kan räknas med i 12-15 
år. Ett alternativ till detta är om man vid anläggandet av köksträdgården, utnyttjar befint-
liga bergväggar, kullar och byggnader som del av inhägnaden. 14 

Ett bra exempel på detta, är köksträdgården vid Sjöö slott i Uppland. Där hade orang-
eriets bakre stenvägg byggts in i en kulle och tillsammans med den trädbevuxna kullen 
gav detta skydd för den framförvarande köksträdgården. 

Författarna till svenska handböcker är eniga om att skyddsväggar bör byggas mot nord-
nordvästliga vindar – antingen med ett 3-4 meter högt plank eller stenvägg eller genom 
plantering av en skyddshäck. Till skillnad från sina brittiska kollegor, anser de dock att 
södra sidan av trädgården alltid måste lämnas öppen och fri så att ingen onödig skugga 
uppstår.

Ett exempel på en av plank nästan helt inhägnad köksträdgård, fanns en gång i tiden 
på Grönsöö slott vid Mälaren. Mot norrsidan fanns ett (ännu existerande men ombyggt) 
orangeri, och tillsammans med plank och andra småbyggnader, skapades en nästan helt 
omsluten köksträdgård – dock sedan länge försvunnen.  

År 1869 uttalades följande önskan av en författare: ”Önskligt vore att åtminstone på 
landet, de omkring trädgårdarne vanligen förekommande plank, gärdesgårdar och sten-
murar måtte försvinna och lemna rum för häckar såsom varande billigare, vackrare och 
mera överensstämmande med den omgivande naturen”. 15

 När det gällde skyddshäckar gavs det ganska många olika förslag på växter kring förra 
sekelskiftet. Eftersom häckarna skulle skydda även under den tidiga våren, var det många 
som föreslog gran eftersom denna är grön och skyddande året om. I mycket blåsiga lägen 
ansågs dock den vanliga granen inte trivas utan istället var det vitgranen (Picea alba) som 
var mera motståndskraftig. 16

12 Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987
13 Boierth P, ”Drivbänkar – deras läggning och skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plantuppdragning”, Bjöck & 
Börjesson, Stockholm, 1926 
14 Trädgårdsmästaren – handbok i praktisk trädgårdsskötsel, Kommanditbolaget Nordiska bokförlaget Erdheim & co, 
Stockholm, 1920 
15  Holm J F, ”Handledning i trädgårdsskötsel för trädgårdsodlare och blomstervänner”, Sigrid Flodins förlag, Stockholm, 
1869
16 Bussler E, ”Hemträdgården – praktisk handledning för den mindre trädgårdens skötsel”, Åhlén &Åkerlunds förlag AB, 
Stockholm, 1922
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På 1880-talet tyckte man att för högre häckar var gran, bok eller avenbok det bästa 
eftersom dessa ju behåller sina blad över vintern. Om det önskades en lite lägre skydds-
häck rekommenderades thuja (Thuja occidentalis), idegran (Taxus baccata) eller ligus-
ter (Ligustrum vulgare). Dock talas här också om att plank eller mur är det allra bästa 
valet av skydd, eftersom dessa (till skillnad från häckarna) ju inte utsuger jorden i sin 
närhet. Dessa murar och plank kan också användas för spaljering av fruktträd, vilket 
ju inte går med häckar. 17

Växthus, kaster och varmbänkar
När nu intresset för nya exotiska växter var så stort i Storbritannien under den vic-
torianska tiden, gällde det att också hitta metoder för att få dem att trivas och växa. 
Äpplen och päron frodades utmärkt i trädgårdarna, men för att få t ex persikor att ge 
frukt, räckte det ibland inte ens med hjälp av enbart soluppvärmda murar. Ett sätt som 
var lika dyrbart som ineffektivt, var att låta värma upp själva tegelmuren med hjälp av 
spisar och värmekanaler inbyggda i murarna.   

Nästa steg i utvecklingen var att med hjälp av stora fönster bygga in murarna med 
glasväggar och tak - en första variant av vad som senare skulle utvecklas till de riktiga 
stora växthusen.18

En förenklad variant av att klä in hela väggen med glas, var att högst upp på muren 
sätta upp ett utskjutande glastak som skydd för t ex en klängande vinranka. En sådan 
takkonstruktion fanns tills för några år sedan fortfarande på godset Trolle-Ljungby i 
Skåne, men är nu rivet. 

Ett annat steg, var att utveckla den gamla bänkgården. På grundmuren till en 
varmbänk placerades ett glastak så att det hela fick utseendet av ett litet växthus med 
sadeltak. Det var dock inte så stort att det hade dörr och takhöjd att man kunde kli-
va in i det, utan arbetet skedde uppifrån genom takluckor.  Detta var en s k kast, och 
på samma sätt som värmebänken fick även kasten värme från gödselbäddar. I kasten 
kunde sedan odlas nästan allt sådant som senare odlades i de riktiga stora växthusen, 
såsom meloner och vindruvor e t c. Detta var en s k ”sommarkast”.

En ”övervintringskast” byggdes på ungefär samma sätt, men kastens murar omgavs då 
med jordvallar eller vallar av gammal gödsel. Viktigt var dock att det inte var gödsel 

17  Müller D, Trädgårdsskötsel, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1888
18 Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987

Kast. Foto Göran Dahlberg
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som avgav någon värme, eftersom växterna ju inte skulle börja växa och kanske bli förstör-
da istället för att ha sin vintervila. 19

Sådana kaster var tämligen arbetskrävande eftersom arbetet med dem sköttes utifrån 
liksom att gödsellagret fick bytas ut med jämna mellanrum för att rätt temperatur skul-
le kunna hållas. Av den anledningen rekommenderades redan år 1872 att någon form av 
uppvärmningsanläggning också installerades. 

År 1845 togs den höga beskattningen på glas bort i Storbritannien. Detta faktum kom-
binerat med att produktionen av gjutjärn nu utvecklats ytterliggare, gjorde att trädgårds-
mästaren Joseph Paxton kunde konstruera växthus till så rimliga priser att (nästan) ge-
mene man hade råd med ett sådant. Allt började med ett glashus på godset Chatsworth 
House för en stor vattenlilja, och ”slutade” med att han konstruerade det stora ”Crystal 
Palace” till världsutställningen i London år 1851.20

I den händelse att kostnaden för ett helglasat växthus fortfarande var för hög, gav 
en svensk trädgårdshandbok från 1884 en praktisk beskrivning av hur en enklare och 
billigare variant kunde konstrueras. Istället för att ha både glasväggar och tak, gavs rå-

det att gräva ned hela växthuset lite i marken 
och bygga väggar av sten omgivna av jordval-
lar. Fördelen med detta var att huset blev lät-
tare att hålla varmt. Husets bredd skulle vara 
tre meter invändigt och höjden två meter till 
glastaket, mitt i växthuset. Även om huset 
mera såg ut som en kast, skulle ägaren nu allt-
så kunna stå raklång och arbeta inuti växthu-
set. Växtborden utmed väggarna skulle vara 

lite mer än en meter breda men vara avskiljda från stenväggen så att värmen däremellan 
kunde passera. Under växtborden kunde en värmekanal placeras vilken, om huset bygg-
des med en total längd av 6-8 fönster, räckte att uppvärmas med en enda ugn för eldning. 
Exakt hur långt 6-8 fönster är, anges inte i beskrivningen. 21

För den som ytterliggare önskar fördjupa sig i hur man bygger sin egen kast, rekom-
menderas en fantastisk engelsk trädgårdsbok i två delar från 1853. Där finns beskriv-
ningar av ett närmast oändligt antal olika kaster såsom ”Atkinsoń s early forcing pit”, 
”Atkinsons late forcing pit”, ”Atkinsons melon pit”, ”Thompsoń s pit”, ”Kendall ś double 
pit” m fl. Som en kuriositet kan här nämnas ”The Danish vinery”, vilket är en variant av 
en tidig vinkast – alltså odling av vindruvor. I Det Kongelige Have i Köpenhamn fanns på 
sin tid en dylik vinkast som uppvärmdes på samma sätt som en varmbänk, alltså genom 
gödselbäddar. Om denna form av kast säger den engelske författaren följande: ”Such simp-
le contrivances might be worth the attention of amateurs in the south of England, where vines 
are grown upon open walls; but as forcing-pits or houses in any other part of a country aboun-
ding in fuel, we think them below mediocrity”.22

Ursprunget till kasten är alltså varmbänken. År 1926 utgavs en bok i Sverige om just 
drivbänkar och där sägs precis som om köksträdgården att bänkgården ska placeras i sö-
derläge och ej i en sänka, utsatt för kalla vindar. Ju mer solljus – desto bättre resultat. En 
gammal varmbänk som lämnats kvar sedan föregående år, räknas också som kallbänk. 

19 Lindgren E, Pihl A, Löwegren G, Handbok i svenska trädgårdsskötseln, sjunde avdelningen, Sigfrid Flodins förlag, 
Stockholm, 1883 
20 Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987
21 Lindgren E, Pihl A, Löwegren G, Handbok i svenska trädgårdsskötseln  sjätte avdelningen, Sigfrid Flodins förlag, Stock-
holm, 1884
22  M´Intosh, ”The book of the garden”, William Blackwood and sons, Edinburgh och London, 1853

Illustration ur ”Handbok i svenska trädgårdsskötseln”.
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Drivbänkarna kan indelas i tre olika kategorier: 23

* Tidig bänk = lagd i januari-februari
* Medeltidig bänk: lagd i mars
* Sen bänk= lagd i april och senare

Vad som ger varmbänken den bästa värmen, gavs besked om redan 1888. Av värmande 
ämnen ansågs hästgödsel vara det bästa (vid liten tillgång på sådan, kunde gödseln blan-
das upp med s k garvarbark – en restprodukt från garverierna – samt löv). Sågspån var inte 
något att blanda i gödseln eftersom den kunde alstra svamp.

Jorden fick varken vara för tung eller för lätt, men däremot innehålla förmultnade växt-
delar som skulle hålla den lucker. Det fick dock inte vara jord som legat i närheten av en 
gödselhög eller som blivit genomdränkt av urin, eftersom den då innehöll för mycket sal-
ter som kunde orsaka sjukdomar hos plantorna så småningom. 24 

Trädgårdsmästare i nordeuropeiska länder brukade föredra att gräva ner varmbänkar-
na i jorden för att inte förlora någon värme. Denna variant kallades av engelska trädgårds-
mästare för ”The German hotbed” och uppskattades inte alls. Tvärtom föredrog de att 
bygga upp bädden ovanpå jorden, placera en ram omkring gödselbädd och jord och runt-
omkring lägga halm och annat isolerande material. Den s k ”kasten” var ett faktum. 25

De victorianska trädgårdsmästarna var mycket noga med förberedelserna för varmbäd-
den. För att stallgödseln inte skulle vara för varm redan från början, och kanske bränna 
plantornas rötter, rekommenderades att man vände gödselhögen fyra-fem gånger under en 
14-dagars period innan den lades i botten av bädden. 

Själva varmbädden skulle byggas på följande sätt:26

* Markera med käppar bäddens storlek.
* Lägg upp gödseln inom den markerade ramen och arbeta samman högen med en grep. 
Detta var mycket viktigt eftersom om gödselhögen var väl packad, var det också lättare 
att kontrollera att den släppte ifrån sig värmen långsamt. Den slutliga höjden på gödsel-
bädden skulle vara 1 meter. 
* Placera den förberedda ramen omkring högen och låt fem dagar passera, för att dåliga 
ångor skulle komma ut.
* Den sjätte dagen kunde god jord läggas ut över gödselbädden. För att ytterliggare för-
bättra jorden, kunde lite kalk blandas i. 
* Redan nästa dag hade jorden nått en lagom temperatur för att påbörja sådd/plantering. 
Förutsatt att gödsel och halm byttes ut runtomkring ramen med jämna mellanrum, kun-
de en sådan varmbädd användas under mycket lång tid. 

Eftersom denna form av varmbädd var ganska arbetskrävande om den skulle hålla 
lämplig temperatur under längre tid, kom så småningom ett förslag till förbättring. Över 
gödsellagret skulle ett järngaller med stenar placeras. På dessa stenar skulle sedan jord-
lagret ligga. Genom att man på detta vis kunde lyfta upp hela jordlagret med växter från 
varmbänken, kunde den underliggande gödselbädden bytas ut utan att plantor eller sådd 
stördes något nämnvärt. 27

23  Boierth P, ”Drivbänkar – deras läggning och skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plantuppdragning”, Bjöck & 
Börjesson, Stockholm, 1926
24  Holm J F, Handledning i trädgårdsskötsel för trädgårdsodlare och blomstervänner, Sigrid Flodins förlag, Stockholm, 
1869
25  M´Intosh, ”The book of the garden”, William Blackwood and sons, Edinburgh och London, 1853
26  Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987
27 Mc´Intosh, ”The book of the garden”, William Blackwood and sons, Edinburgh och London, 1853
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 Vissa växter och deras odling

Trädgårdsmurens fördelar och utnyttjande
Köksträdgårdarna i Sverige försågs aldrig med en helt omgärdande stenmur på samma sätt 
som i Storbritannien. Trots det finns vissa likheter i tänkandet när det gäller hur murar el-
ler plank bäst utnyttjas för att driva vissa köksväxter, bär och frukter. 

Här följer ett exempel på var olika köksväxter, träd och buskar ska placeras längs mu-
rarna, för att bäst utnyttja de olika väderstreckens inverkan och positiva effekt på tillväxt 
och mognad:
* Längs norra murens södersida: spaljerade persikor, nektariner, aprikoser och tidiga plom-
monsorter.
* Längs västra murens östsida: olika fruktsorter som mognade under högsommar och ti-
dig höst, såsom päron, körsbär och plommon.
* Längs östra murens västsida: plommon (t ex Victoria), päron samt olika sorters dessert-
äpplen som t ex Cox Orange.
* Längs södra murens norrsida: plommon, körsbär och moreller (syrligare svart-röda körs-
bär) samt päronträd. 

En fördel med att plantera t ex päron både längs en syd- och en nordvettande mur, är att 
trädgårdsmästaren härigenom kan försena mognaden av fukt. På träden som står i ett 
skuggigare och lite svalare läge än de som växer längs en ständigt soluppvärmd mur, mog-
nar frukten senare vilket medför att skördeperioden kan förlängas avsevärt.

Att odla köksväxter i närheten av fruktträd längs murarna, var något många trädgårds-
mästare inte rekommenderade. Fruktträdens rötter skulle allvarligt kunna skadas genom 
det ständiga arbetet med att förbättra och behandla jorden för de olika köksväxterna un-
der grävnings- och gödslingsarbetet. För att undvika detta i möjligaste mån, valde vissa 
trädgårdsmästare att odla grönsaker som inte krävde så stort växtdjup. I TV-programmet 
”The Victorian Kitchen Garden” valde trädgårdsmästaren att plantera följande växter 
längs murarna: 28

* Längs norra murens södersida: tidiga bönor, potatis, morötter, blomkål, rovor och bönor. 
För att odla riktigt tidig sallad och rädisor kunde dessa plantor sättas under miniväxthus 
för att skapa ett varmt växtklimat.
* Längs murarna som vetter mot öst och väst: olika kålsorter, sallad och tillfälliga odling-
ar av selleri. Här planterades även bärbuskar såsom vinbär och krusbär liksom blommor 
avsedda som snittblommor inomhus. 
*Längs södra murens norrsida: snittblommor, sallad, smultron, sena jordgubbar samt hal-
lon. 

Enligt författarna till en svensk trädgårdshandbok från 1920, var det inte alls lämpligt att 
plantera aprikosträd mot en södervägg. Anledningen till detta var att frukten p g a den 
där ständigt stekande solen, skulle bli ”mjölig och saftlös” och oftast bara mogen till hälf-
ten. Tvärtom borde trädet planteras vid en vägg i östlig riktning där frukten kunde få både 
sol och skugga.

Vidare rekommenderades också att friväxande träd på hösten fick en täckning av gran-
ris över sina grenar. Detta granris skulle ge skydd mot kölden och riskera att knoppar slog 
ut i vårsolen varefter de på natten förstördes av nattfrost. 29

28  Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton & Company, London, 1987
29 Böttner J, Blomgren N, ”Trädgårdsmästaren – handbok i praktisk trädgårdsskötsel”, Kommanditbolaget Nordiska bokför-
laget Erdheim & co, Stockholm, 1920
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Drivning och blekning av vissa växter
Många engelska och svenska trädgårdsmästare talar om fördelen med drivning och blek-
ning av vissa växter. ”Många växter blifva smakligare och mörare när de blekas – att man 
undanhåller ljuset från vissa eller hela delar av växten varigenom den blir blek och gulak-
tig. Vissa växter hafva ett sådant växtsätt, t ex hufvudkåls- och hufvudsallatssorterna.” Så 
står det i en svensk handbok från 1869 och här följer några exempel. 30 

Odling och blekning av vinterendiv: 
Denna grönsak sås redan i augusti på friland. Efter att plantorna kommit upp, gräver man 
upp dessa innan frosten kommer.  Bladen binds samman försiktigt och plantorna tas in i 
en torr och mörk källare där de får fortsätta växa i bäddar med sandjord. Detta gäller ock-
så persiljerötter och cikoriasallad där särskilt den senare bör växa mörkt för att bli blekt 
och mör och mer ”smaklig”. 

Drivning av kronärtskocksknoppar:
Enligt beskrivningen ska man ta en huva ”av svart taft eller flor försedd med dragband”. 
Denna huva ska sedan träs över knoppen och genom solens värme på den svarta huvan, 
växer knoppen och ”vinner den ofantligt i storlek och mörhet”.

Odling av blekselleri (Apium graveolens 
dulce L) i dräneringsrör:
Plantor av blekselleri planteras i en tämligen 
djup fåra i köksodlingen. För att få stjälkar-
na så långa som möjligt, sätter man en bit 
av ett dräneringsrör (ca 30 cm långt och 15 
cm omkrets) över plantan och trycker ner 
röret i jorden. Efterhand som bladen väx-
er upp i röret, fyller man på med lös jord 
omkring stjälkarna ända tills bladen sticker 
upp ovan det nu jordfyllda röret. Stjälkarna 
är färdiga att skörda.

Drivning av sjökål utomhus:
Även om s k sjö- eller strandkål (Crambe 
maritima L) inte längre tillhör våra odlade 
grönsaker, bör den tas med här eftersom den en gång i tiden odlades för att nyttjas som 
ersättning för sparris. Om man på hösten har ännu har några plantor kvar av sjökål, täcks 
dessa med löv och granris så att de inte fryser. I januari-februari tas täckningen bort och 
över varje planta stjälps en stor, tom lerkruka varefter hela krukan täcks med färsk häst-
gödsel. Om man ser upp så att inte temperaturen inne i krukan överstiger + 15 grader, har 
det vuxit upp skott färdiga för skörd redan efter tre-fyra veckor. Handboken varnar för att 
driva samma planta varje år – på sin höjd räcker det med vartannat. 

Drivning av rabarber (Rheum rhabarbarum) utomhus: 
Tre år efter att rabarberplantan har planterats utomhus, kan man börja driva fram späda 
skott redan under vårvintern. Tillvägagångssättet är detsamma som för sjökål – alltså ge-

30 Holm J F, ”Handledning i trädgårdsskötsel för trädgårdsodlare och blomstervänner”, Sigrid Flodins förlag, Stockholm, 
1869

Illustration ur ”Handbok i svenska trädgårdsskötseln”.
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nom att en stor lerkruka (minst 45 cm hög) stjälps över plantan i januari-februari varefter 
hela krukan täcks med färsk hästgödsel. Denna process kan pågå ända in i juni månad då 
det finns färsk rabarber på friland och den drivna plantan får växa ostörd. 

Odling av angelika (Archangelica officinalis):
Även om detta inte heller är en växt som längre ingår i köksodlingen idag, är den värd att 
uppmärksamma. Enligt 1860-talets handbok var denna växt ”lapparnes mest omtyckta 
köksväxt”. I andra köksträdgårdar odlades angelika för att nyttjas istället för sparris (detta 
gäller även i engelska victorianska köksträdgårdar). Enligt beskrivningen bör växten vara 
ung och endast användas innan blommorna har slagit ut. Dessa blommor liknar blomkål 
och kan användas i soppor där de ger en mycket god smak. Stjälkarna ansågs också behö-
va blekning för att bli möra och välsmakande. Författaren avslutar beskrivningen av väx-
ten med orden ”Förtjenar att odlas!”

Potatisodling med hjälp av groddar:
I de fall då en odlare inte har tillräckligt med sättpotatis, man detta avhjälpas på följan-
de sätt: I början av april väljer man ut de största potatisknölarna vilka på längden delas i 
två halvor. Efter att halvorna fått torka, planteras dessa med snittytan neråt i en halvvarm 
bänk i 8 cm djupa fåror. När potatisarna fått ca 8 cm långa skott, tas potatisen upp och 
varje skott/grodd avskiljs från sin potatisklyfta och planteras om igen i vanlig jord. Om 
dessa skott/groddar doppas i en grötliknande blandning av lera och kogödsel, lär detta yt-
terliggare förbättra växtkraften. 

Genom denna metod, fås t o m större och bättre potatis än genom att sätta potatis på 
vanligt sätt. Allt enligt författaren.

Annan tidig drivning
I de brittiska victorianska köksträdgårdarna pågick i princip samma procedurer för att dri-
va fram olika köksväxter under tider av året då de inte förväntas ge någon skörd. Sjökålen 
ansågs t ex vara en delikatess trädgårdsmästarna försökte ha färdig att skörda redan vid 
jultid. Detta lyckades man med genom att ca 6-7 veckor innan grönsaken skulle använ-
das, täcka plantan med en drivningskruka och fylla upp med färsk stallgödsel runtom-
kring. Givetvis kunde trädgårdsmästaren också ta in och odla plantorna i växthus. 

Ett annat sätt att driva fram tidiga grönsaker var genom att hela tiden planera sina 
sådder noggrant. Ett engelskt uttryck lyder som så ”Early to bedd – Early to rise: alltså 
det som sås tidigt, kan skördas tidigt. Om en trädgårdsmästare ville ha färdig gurka till 
jul, var han tvungen att så fröet i en varmbänk redan i oktober. Om potatis planterades i 
varmbädd i januari, kunde samtidigt rädisfrö sås mellan raderna för att ge färdiga rädisor 
i mars medan potatisen var klar i maj månad. 

Istället för att som de svenska trädgårdsmästarna använda sig av upp-och-ned vända 
lerkrukor när de ville driva upp t ex tidig rabarber, hade deras brittiska kollegor istället sär-
skilda ”drivningskrukor”. Dessa var av terracotta med ett lock på toppen vilket gjorde det 
enkelt för trädgårdsmästaren att följa utvecklingen inuti krukan utan att behöva förstöra 
gödselbädden runtomkring. 31

Drivning av tidiga bär
Om trädgårdsmästaren ville kunna presentera färska hallon tidigare än under de senare 
sommarmånaderna, kunde detta problem lösas genom att hallonplantor planterades i en 

31  Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987
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s k kast. Typen av kast var densamma som 
vid odling av vinrankor. Kasten bestod av 
en främre del där jordbädden anlades och 
en bakre del som fylldes med prima stall-
gödsel. Hallonplantorna planterades snett 
lutande inåt kasten, precis under glasta-
ket,  med ca 15 cm mellanrum i den främ-
re jordbädden. Temperaturen hölls i början 

tämligen låg, ca + 8-10 grader för att så småningom ökas under blomningstiden till 18-20 
grader. I takt med att gödselbädden började kallna fick trädgårdsmästaren byta till färsk 
gödsel för att kunna bibehålla den värme som önskades. Denna drivning kunde påbörjas 
i januari-februari och skörd räknas med ungefär i maj månad. 32

Genom en liknande procedur, kunde även smultron drivas till skörd tidigt på våren. 
En f d trädgårdskonsulent i dåvarande Kristianstads län, har berättat att personalen i 
köksträdgården på Årups slott brukade driva smultron för tidig skörd. Detta gick till så 
att man på hösten planterade smultronplantor i krukor och satte in i växthuset över vin-
tern. När varmbäddarna hade ställts i ordning i januari, sattes sedan krukorna ner i den 
då uppvärma bädden. Där kunde sedan plantorna drivas i blomning och ge skörd redan i 
början av maj månad. 

Vid odling av jordgubbar utomhus, kunde ibland läggas tegelpannor/plattor omkring 
jordgubbsplantorna. På detta sätt undveks dels att bären låg i jord och smuts, liksom att 
den värme som tegelpannan lagrade, kunde bidra till att bären mognade snabbare.  Detta 
var den s k ”danska metoden”.

Drivning av persikor för tidigare skörd
Den tidigaste skörden kunde uppnås om trädgårdsmästaren hade persikoträd planterade i 
krukor som vid drivningens början sattes in i den uppvärmda vinkasten. På detta sätt ris-
kerade han inte att skada de större träden som stod i växthusen genom att för hårt och för 
tidigt driva dem till att bära frukt. 

Om träden skulle bära frukt redan tidig vår, var trädgårdsmästaren tvungen att påbör-
ja deras höst- och vintervila redan i augusti. Efter att skörden tagits om hand i maj och 
juni, lät man växthuset vädras ur ordentligt. 

32 Lindgren E, ”Handbok i svenska trädgårdsskötseln” Tredje upplagan, Sigfird Flodins förlag, Stockholm, 1886

Illustration ur ”Handbok i svenska trädgårdsskötseln”.

Illustration ur M´Intosh, 
”The book of the garden”
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I augusti-september beskars träden och grenarna penslades med en blandning av lera, 
kogödsel, sot samt salpeter. Bäddarna under träden luckrades upp och 15 cm av jordlagret 
byttes ut mot ny mull varefter allt trävirke rengjordes med såpa och vatten. 

Efter att träden fått vila och blivit luftade, skulle träden väckas till liv igen under bör-
jan av hösten. Detta skedde med hjälp av att 10 gradigt vatten sprejades över träden två 
gånger dagligen. Så snart saven hade börjat stiga, var trädgårdsmästaren tvungen att fort-
sätta med denna procedur. I annat fall riskerades att trädet återgick i viloläge och då skulle 
vidare drivning vara mycket svår att få igång igen.

Den första månaden skulle temperaturen vara 7 grader varmt genom vilket knoppar 
skulle börja visa sig. Verklig drivning satte igång genom att värmen så småningom höjdes 
till 16 grader i maj månad, då också frukt kunde förväntas vara färdig. 33

Gurk- och melonodling i varmbänk
År 1871 kunde man i en av Svenska Trädgårdsföreningens läroböcker hitta en beskrivning 
av hur man går tillväga med gurk- och melonodling.

Bäst plantor ansågs att man fick om trädgårdsmästaren hade tillgång till melon- och 
gurkkärnor som var ett par år gamla. I brist på sådana, kunde också föregående års frö 
värmebehandlas genom att de fick ligga på en dagligen eldad kakelugn. Fröet såddes i 4 
tums lerkrukor vilka efter sådd placerades i en s k melonkur (en varmbänk anlagd febru-
ari – mars) vars värme inte fick understiga 25 grader. 

De gurk- och melonbänkar (varmbänkar) där växterna sedan planterades ut, skulle 
vara färdigställda 6-7 veckor efter att kärnorna var satta. I varje bänkhalva borde två plan-
tor sättas – om en planta dog, skulle det fortfarande finnas en planta kvar och om båda 
klarade sig, togs den klenare bort. Vid utplanteringen skulle plantorna sättas mitt under 
fönstret så att de inte riskerade att hamna under något fuktdropp vid någon fönsterkant. 

Den övriga skötseln bestod av att underhålla värmen genom att tillföra ny gödsel runt 
bädden samt vattna med ljummet vatten.  När blomningen inletts sattes fönstren på glänt 
så att luftdraget kunde sköta pollineringen. Förutom detta skar trädgårdsmästaren bort 
överflödiga rankor och (precis som i fallet med jordgubbarna på Årup) lade tegelpannor 
under melonkarten så de inte drabbades av röta från jorden. 

Att melonen var mogen, visade sig genom att den började lossna från stjälkfästet. 
Frukten skulle då tas av och läggas i en sval källare några timmar innan den skulle ätas. 
På detta sätt, ”blir den smakligare än förtärd genast tagen ur bänken”. 

Vidare föreslogs också att dill- och sallatsfrö kunde sås mellan melonplantorna efter-
som dessa växter blev färdiga tidigt och innan melonerna behövde större utrymme. 34

Även de brittiska trädgårdsmästarna höll med om att bäst frukt fick man av plantor 
som vuxit upp ur äldre frö. Om inte trädgårdsmästaren hade gammalt eget frö (vilket de 
flest trädgårdsmästare i Sverige var mycket noga med att ha, enligt förre trädgårdsmästa-
ren på Sjöö slott), kunde han skaffa detta på ett mycket enkelt sätt. Trädgårdsmästaren tog 
helt enkelt och bar lite frö i sin västficka, och därigenom fick kroppsvärmen ha den ”för-
åldrande effekten” som var så eftersökt. 

För att kontrollera fröets grobarhet kunde man göra på följande sätt:
1. Genom att fröet ströddes mellan fuktade papper och placerades på ett varmt ställe där 
de fick gro.

33 Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987
34  Svenska Trädgårdsföreningen,”Lärokurs i trädgårdsodling och trädgårdsanläggningskonst för eleverna vid Svenska Träd-
gårdsföreningen”, J&A Riis 1871, Lund&Andersson 1880
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2. Fröet lades i en sked som upphettades över en ljuslåga. Det grobara fröet hoppade ur 
skeden och de övriga fastnade däri. 35

I den victorianska köksträdgården i Storbritannien ansågs melonen som den noblaste väx-
ten i växthuset. Givetvis praktiserades ett annat sätt att odla dessa frukter på, än vad som 
var brukligt t ex här i Sverige. 

I botten av en lerkruka, lades först lite sönderrivna gamla grästorvor innan det fylldes 
upp med torkad gödsel och jord. I denna jord sattes sedan melonfrö, utan risk att de skul-
le ruttna p g a för mycket bevattning (grästorven i botten garanterade att det var god drä-
nering i krukan). Som tidigare sagts, var melonen en högt skattad frukt och många större 
gårdar och slott hade sina egna sorter. 

Efter sådden, placerades krukorna i metallådor där det sedan fylldes upp med mossa 
kring krukorna varpå lådorna ställdes ovanför en värmekälla för att fröet skulle gro.

Den blivande växtplatsen förbereddes på följande vis: tjocka grästorvor lades upp-och-
ned (alltså med rötterna uppåt) på ett metallgaller utefter växthusets glastak och på tor-
vorna anlades sedan jordbädden. Detta var återigen för att garantera melonplantorna en 
väldränerad växtplats. När plantorna var ca 15 centimeter höga, planterades de i denna 
jordgrästorvsbädd ovanpå metallgallret. 

När melonrankorna så småningom vuxit till sig, leddes de med hjälp av metall-trådar 
upp längs glastaket.  Där hängde frukterna och växte till sig ända tills de blivit så stora och 
tunga att de riskerade falla av. För att förhindra detta, fick var och en av melonerna ligga 
i en liten ”näthängmatta” och fortsätta sin mognadsprocess tills de var färdiga för skörd. 
Med denna metod, kunde man få upp till tre melonskördar i växthuset. 36 Hur många 
skördar den ”svenska” metoden gav, har inte gått att få fram några uppgifter om.

35 Holm J F, ”Handledning i trädgårdsskötsel för trädgårdsodlare och blomstervänner”, Sigrid Flodins förlag, Stockholm, 
1869
36  Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987

Meloner. Äldre bild ur privat arkiv.
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Fruktodling
Att odling av frukt och bär såsom äpplen, päron, plommon och körsbär alltid varit en vik-
tig del av köksträdgårdsodlingen, förstår man lätt när man ser med vilket allvar trädgårds-
mästarna vårdade sina träd, och inte minst genom alla de olika tävlingar i att produce-
ra störst och vackrast frukt och bär som hölls långt in på 1900-talet.  Detta att tävla med 
sina köksprodukter är kanske inte lika vanligt längre i Sverige som i Storbritannien, men 
där sker det fortfarande med desto större intresse och energi. 

En förutsättning för att ha någon frukt att tävla med, var givetvis att trädgården hade 
friska och välmående träd. Något vi idag nästan helt glömt bort är att på samma sätt som 
vi sköter om vår hud, måste också trädens bark tas om hand. 

Så sent som på 1920-talet ansågs det mycket viktigt att man vart tredje år skrapade 
fruktträdens bark så att allt löst och vedartat material togs bort. Avfallet som också kun-
de innehålla mycket parasiter, skulle samlas upp på en utbredd duk och genast brännas. 
Detta arbete gjordes i oktober varpå den avskrapade stammen skulle ges ett vinterskydd 
med hjälp av en pensling eller besprutning med kalk utrört i vatten. 

Om något småsår hade uppstått på stammen, skulle det skäras rent och bemålas med 
en blandning av kalk och kretursgödsel utblandat i vatten. Var såret större, skulle det in-
dränkas med en tjockare lerblandning också innehållande gödsel, och sedan ombindas 
med linneväv – liksom ett bandage. 37

Från Kivikstrakten i Skåne, kommer uppgifter om att kvinnorna förr i tiden brukade 
skrubba och rengöra fruktträdens stammar med såpvatten på vårarna. Detta var en lik-
nande metod som skriften från 1920 förespråkade, och som alltså gjordes för att för att på 
så vis befria träden från olika sorters ohyra och parasiter. 

Sättet att plantera fruktträden i köksträdgården kunde variera mycket.  Från de helt fri-
växande träden till sådana som spaljerats upp utmed murar och plank eller då de plantera-
des som en avgränsning och kantväxt utmed kökslanden istället för t ex buxbom. På detta 
sätt kunde en meterhög frukthäck – en s k horisontalkordon (”cordon horizontale unilate-
ral”) – inte bara vara just en avgränsning utan också en producerande del av trädgården. 

Även om fruktträden från början var enskilda växter, kunde de genom ett avancerat 
ympningssätt, s k ”ablaktering”, fås att växa samman till en enda lång fruktgren – med 

37 Böttner J, Blomgren N, ”Trädgårdsmästaren – handbok i praktisk trädgårdsskötsel”, Kommanditbolaget Nordiska bokför-
laget Erdheim & co, Stockholm, 1920
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Helmershus. Foto Göran Dahlberg.

Illustration ur Müller D, ”Trädgårdsskötsel”,

Illustration ur Müller D, ”Trädgårdsskötsel”,
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flera olika stammar. Denna ”ablaktering” eller som det hette på svenska, ”avsugning”, 
gick till så att man planterade ett-åriga fruktstammar på ca två meters avstånd ifrån var-
andra. 30 centimeter över marken böjdes toppen snett neråt för att senare under somma-
ren tvingas ännu mer (under denna tid, skars alla sidogrenar bort så att bara en enda lång 
gren fanns kvar). 

Detta ledde till att toppen, under kommande höst, kom i horisontalt läge och så små-
ningom nådde fram till nästa trädstam. Under påföljande år gjordes ett särskilt snitt i 
stammen och ett liknande i föregående träds topp – varigenom topp och stam fästes sam-
man och behandlades som vid vanlig ympning med omlindning och ympvax. Detta var 
alltså en s k ”enkel horisontalkordong” – år 1869. 38

Ett annat sätt på vilket en duglig trädgårdsmästare kunde hantera sina fruktträd, var 
t ex genom att låta det anta olika mer eller mindre fantasifulla former och växtsätt. På 
Helmershus gård utanför Kristianstad i Skåne, anlade en man vid namn Helmer Öhrtendal 
den största fruktodlingen kring förra sekelskiftet, med ca 8500 fruktträd. Förutom att 
vara en mycket stor fruktodling, fanns här också en trädgårdsmästareutbildning. I träd-
gården finns ännu idag fyra äppelträd vilka dåtidens trädgårdsmästare tvingat att se ut 
som en lyra, en bägare eller ett vinglas, och utmed några ekonomibyggnader på gården 
finns fruktträd spaljerade i s k kandelaberform. Samtliga sådana uppspaljéringar av frukt-
träden var något som varmt rekommenderades i en trädgårdshandbok från 1800-talets 
andra hälft. 39

Växtskydd
Lika uppfinningsrika och intresserade som trädgårdsmästarna var när det gällde att pro-
ducera större och rikare skördar i sin köksträdgård, lika intresserade var de när det gällde 
att hitta på olika sätt för att skydda sina odlingar från sjukdomar,  skadedjur o dyl. Även 
om många dåtida arbetssätt idag också skulle passa in i våra försök att skapa ett ekologiskt 
hållbart samhälle, är trädgårdsmästarnas sätt att handskas med olika kemikalier i trädgår-
den, inte alltid lika efterföljansvärda. 

Här följer några mer eller mindre goda råd från en brittisk victoriansk köksträdgård. 40

* Myror: 
1) Strö salpeter omkring plantorna.
2) Strö krita eller kalk utefter murar och runt trädens stammar för att hålla myror borta 
från den mognande frukten. 

38  Holm J F, ”Handledning i trädgårdsskötsel för trädgårdsodlare och blomstervänner”, Sigrid Flodins förlag, Stockholm, 
1869
39 Müller D, ”Trädgårdsskötsel”, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1888
40 Davies J, ”The Victorian Kitchen Garden”, W W Norton&Company, London, 1987

Illustration ur Müller D, ”Trädgårdsskötsel”,
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3) Förstör myrboet och strö guano över det hela (detta råd är svårt att prova eftersom gua-
no inte längre finns till försäljning – kanske något annat gödningsämne kan fungera).

* Bladlöss:
1) Spreja växtens blad och stammar upprepade gånger med nikotin- och kalkvatten.
2) Utsätt den nerlusade växten för stark tobaksrök (och efteråt bespruta växten med friskt 
vatten. Om detta inte går – ”tvätta” växten med en stark blandning av nikotin utblandad 
i vatten.
3) På en glödhet järnplatta strös en hög med Cayenne-peppar ut, varefter växthuset noga 
tillsluts.
4) Tvätta trädet/plantan på vintern med hjälp av tvållösning och en hård borste.

*Pojkar:
1) Smörj in trädgårdsmurens krön med en blandning av röd ockra och fett (en outplånlig 
blandning) och studera förbipasserandes byxor. 

* Larver:
1) För att förhindra angrepp på krusbärsbuskar kan man vattna med en stark brygd på 
Digitalis (fingerborgsblomma) vilket avskräcker fjärilar från att lägga ägg i närheten. 
2) Om larver redan finns i en buske, strö kalk under den och skjut med en dubbelpipig 
bössa under busken för att skaka ner larverna i kalken. 
3) Strö kalk eller sot över larver eller buske med hjälp av en gammal mjölsikt. 
4) Plocka larver för hand.
5) Locka en gök till trädgården (denna fågel är visst väldigt förtjust i just håriga larver).

* Gräshoppor
1) Placera en relativt hög vit glaserad burk på en plats gräshopporna har invaderat. Lägg 
ett par skivor gurka i burken tillsammans med en levande gräshoppa som lockbete. 
Gräshopporna kommer att hoppa i burken men kan inte hoppa ur. När burken är till en 
tredjedel full – fyll på med kokande vatten. 

* Tvestjärtar
1) Häng upp korta bitar av ihåliga växtstammar lodrät i trädet. Tvestjärtarna kommer att 
samlas i dessa ”rör” varefter de är lätta att skaka ur i kokande vatten.
2) Gamla skor med lite hö inuti placeras vid trädets rot.

* Sniglar
1) Strö ut färska kålblad på marken på kvällen. Sniglarna gömmer sig under bladen på nat-
ten och kan plockas på morgonen därpå. 
2) Gör en tjock smet av olja och sot och pensla nederdelen av muren eller odlingskanten – 
sniglar kommer inte att försöka ta sig över ”smeten”. 

I Handledning i trädgårdsskötsel för trädgårdsodlare och blomstervänner av J F Holm ges föl-
jande goda råd vad gäller bekämpande av skadedjur. 
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* Bladlöss
”Växternas befriande från ohyra. På de späda skotten av pelargonier, cinerarier, calceola-
rier, rosor med fler uppkomma så kallade gröna bladlöss. De kunna ej förödas annat än ge-
nom tobaksrök. … Härefter blötes ett lakan eller större duk, hvarmed växterna öfvertäck-
as, en större tobakspipa stoppas med stark tobak, som pätändes och instickes under den 
blötta duken, och en person utblåser röken genom piphufvudet ibland växterna. Röken 
qvarhålles under det våta linnet härunder få växterna qvarbliva cirka 12 timmar.  Är ohy-
ran döda, hvilket visar sig genom att densamma är nedfallen och vanligen hvit, öfverspri-
tas växterna med friskt vatten och äro för denna gång befriade derifrån. Att rökningen för 
försiggå i ett afsides liggande rum, behöver väl knappast nämnas.”
Tobaksrökningens skador var alltså kända redan på 1860-talet. 

* Jordloppor
Mot jordloppor rekommenderades att – sedan fröet var sått – strö ett tunt lager hästgöd-
sel utan halm över hela sängen. Om inte detta hjälpte, var en annan möjlighet att vattna 
plantorna med vatten där hästgödsel eller sot var upplöst – båda alternativen gjorde tydli-
gen plantorna osmakliga för lopporna.

* Sniglar
Sniglar tycks vara ett ständigt problem i köksträdgården. Ett dåtida vapen i kriget mot 
dessa var att om trädgårdsmästaren strödde kalk, ”snusdamm” eller aska omkring säng-
arna. Detta pulver skulle tydligen fastna på sniglarna och – i synnerhet kalken – döda 
dem. 

Svenska Trädgårdsföreningen bidrog med följande förslag i kriget mot ohyra och skade-
djur. 41

* Tvestjärtar
Dessa djur kunde fångas genom att man bredvid tvestjärtarnas favoritväxter, satte långa 
vassrör där djuren kunde krypa ner och gömma sig, varefter de kunde fångas och  avli-
vas på vilket sätt man så önskade. Alltså i princip samma teknik som förordades i engel-
ska köksträdgårdar. 

* Mask på fruktträden
”Strax före höstfrostens början omgifvas trädens stammar med papp eller näfver, bestru-
ken med oljeblandad tjära hvarpå frostfjärilens hona fastnar när hon ska uppkrypa i träden 
och lägga ägg. Påstrykningen får emellanåt förnyas fram till vinterns början.”

* Sniglar
Dessa djur kunde dödas genom att man strödde guano 
över dem. ”Äfven fångas de och förtäras begärligt av an-
kor som därföre böra hållas i trädgården och som icke göra 
växterna skada. Grodor förtära sniglar i mängd.”

41  Svenska Trädgårdsföreningen,”Lärokurs i trädgårdsodling och trädgårdsanläggningskonst för eleverna vid Svenska Träd-
gårdsföreningen”, J&A Riis 1871, Lund&Andersson 1880

Illustration ur M´intosh: 
The book of the garden.
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Trolle-Ljungby – ett exempel på victorianskt arbetssätt idag 

Trolle-Ljungby slotts köksträdgård – en levande trädgårdshistoria
Det lilla slottet Årup och dess nu försvunna köksträdgård i nordöstra Skåne som utgör 
utgångspunkten för detta examensarbete, innehas av ägaren till det närbelägna Trolle-
Ljungby slott. Utan någon större förhoppning om framgång, togs kontakt med dess äga-
re för att undersöka om det här fanns någon dokumentation kring köksträdgårdsodling-
en på Årup. Istället för att mötas av böcker, kartor och dylikt, bjöd Trolle-Ljungby på en 
fullt verksam köksträdgård vilken fortfarande drivs av trädgårdsmästare och trädgårdsar-
betare på traditionellt vis. Denna trädgård var det intressant att berätta om och ställa mot 
de metoder och arbetssätt som litterturgenomgången givit.

En köksträdgård för idag
Det unika med köksträdgården är att hela verksamheten fortfarande är anpassad ef-
ter ägarfamiljens önskemål och behov – vad gäller såväl frukt, grönsaker som blommor. 
Trädgården är alltså inte någon museiträdgård eller på något sätt anpassad för besöksverk-
samhet. Ägarna tycks istället anse att det är så viktigt och intressant att vidmakthålla en 
sådan här trädgård att det är värt kostnaden för personal och driften i övrigt. 

Köksträdgården består idag av två delar: växthusodling och frilandsodling. Av de gam-
la växthusen finns tyvärr endast ett kvar – det s k orkidéhuset, samt ett kallhus för per-
sikoträd. Tidigare fanns minst tre stora växthus varav ett var en vinkast med stora gamla 
vinrankor utmed glastaket och på gödselbäddarna under rankorna drevs olika sommar-
blommor och växter för utplantering. Det som idag kallas för orkidéhuset är en rest av de 
tidigare stora orkidéodlingarna som bedrevs av en trädgårdsmästare Ahlkvist vilken var 
berömd just för denna odling. Härifrån stammar bl a en orkidé som döptes till ”Trolle” 
och som ännu finns i odling. 

Fram till i början av 1980-talet fanns även en mycket stor försäljning av sommarplan-
tor, fruktträd, rabarber mm, men då gården beslöt sig för att starta en kommersiell tomat-
odling, upphörde detta. Ett ca 2000 kvadratmeter stort växthus byggdes för tomatodling-
en vars avkastning var tänkt att kunna bekosta övrig trädgårdsodling. Detta fungerade så 
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småningom inte så bra men idag är växthusen utarrenderade till en sommarblomsprodu-
cent i trakten. 

Orkidéhuset
I det gamla orkidéhuset odlas först och främst vita brudorkidéer att användas som snitt-
blommor under höst och vinter i slottet. Här finns också fortfarande några av de gamla or-
kidéerna från den stora odlingens tid. Förutom detta odlas även en del pelargonior av vil-
ka en rosa sort är en gåva från Danmarks Drottning Ingrid till nuvarande ägarinnan.

I detta hus sås och förodlas även följande växter: persilja, tagetes, lejongap, aster samt 
kronärtskocka. Vid bredsådd och groning av fröerna får de ett extra värmetillskott genom 
att brättena står på bänkar utmed drivhusets glasväggar. Under dessa bänkar sköts upp-
värmningen genom på gammalt vis tätt liggande varmvattenrör, vilka får sin tillförsel från 
godsets gemensamma fliseldade fjärrvärmeanläggning.  

Efter att plantorna vuxit till rätt storlek, skolas i de om i krukor som placeras ut på 
lämpliga platser i växthuset tills det är dags för utplantering. 

Mitt i växthuset finns en gammal gjuten vattenbassäng. Utomhus samlas regnvattnet 
upp i ett kar och därifrån pumpas det sedan till bassängen där det får stå tills kalken sjun-
kit till bottnen varefter vattnet används till orkidéerna.

Författarens kommentar
Den victorianska köksträdgården kännetecknas av växtodling för både nytta och nöje, 
utan att det ena värderades lägre än den andra. Att orkidéhuset både används för drivning 
av orkidéer och liksom de olika frösådderna av växter som sedan ska planteras ut, är först 
och främst av praktiska skäl. Eftersom den gamla bänkgården försvann i samband med 
att det stora tomatväxthuset byggdes, finns inte tillgång till denna drivningsmetod läng-
re. Det skulle givetvis också vara helt oekonomiskt (och därmed också ”o-victorianskt”) 
att inte utnyttja växthusets kapacitet till fullo. I en victoriansk köksträdgård utnyttjades 
varje ledig plats på ett så effektivt sätt som möjligt enligt metoden ”rätt växt + rätt plats = 
bästa möjliga skörd”. 

Orchidéhuset, Trolle-Ljungby. Foto Tobias Hellmark.  
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Lökkällaren
I ena ändan av växthusbyggnaden är den s k lökkällaren belägen. Utanför dörren till käl-
laren  är placerade ett antal jordfyllda krukor och brätten i vilka tulpanlökar är planterade. 
Sedan de fått stå utomhus en tid, lyfts krukor och brätten in i lökkällaren under senhös-
ten. Där får de sedan bida sin tid tills det är dags att i mitten av december börja drivning-
en. Efterhand som snittblommor behövs, tas brätten in i växthuset där tulpanerna sedan 
drivs färdigt. De första blommorna är klara i början av januari och denna produktion på-
går kontinuerligt fram till påsk då även påskliljor är leveransklara. 

Författarens kommentar
I den brittiska victorianska köksträdgården fanns alltid ett s k ”forcing house” – ett hus 
med källare där trädgårdsmästaren kunde driva fram t ex sallad och rabarber under vin-
terhalvåret. På Trolle-Ljungby motsvaras detta ”forcing house” av den s k ”lökkällaren”.  
Denna används för förvaring av lök och potatis men först och främst som en plats där för-
sta delen sker av drivningen av blommor på vintern. 

Även om den slutliga drivningen senare sker i uppvärmda växthus, är det samma pro-
cess i början när lökarna får stå svalt och mörkt i källaren. I den gamla victorianska köks-
trädgården kunde drivningen ske med hjälp av gödselbäddar men här sker det med vär-
me från fjärrvärmeanläggningen. Detta är säkert något de gamla trädgårdsmästarna också 
hade önskat sig, på sin tid. 

Persikohuset
I närheten av orkidéhuset finns ännu ett gammalt växthus – till formen mer liknande en 
vinkast med pulpettak. Detta är ett kallhus utan uppvärmning, och används för ett antal 
persikoträd som är spaljerade utmed den bakre tegelmuren. Ett komplement till de persi-
koträd som växer utomhus utmed en slottsmur.

Lökkällaren. Foto Göran Dahlberg.
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Författarens kommentar
Trolle-Ljungby kan på detta sätt producera persikor i tre olika ”klimat” – utomhus spal-
jerade utmed slottsväggen, inomhus i det ouppvärmda persikohuset samt inomhus i ett 
uppvärmt växthus. Förutom att på detta sätt skydda de ömtåliga träden med glastak, kan 
trädgårdsmästaren med så olika växtplatser producera frukter under en längre period – 
helt i enlighet med den victorianska tanken. Först i det uppvärma växthuset, därefter i 
kallhuset samt sist från träd som växer utomhus. 

I ”The Book of the garden” finns en beskrivning av ”The Danish Vinery”. Detta är en 
vinkast som uppvärms med hjälp av gödsel som stackas på utsidan av den bakre stenmu-
ren, samt varmvattenrör längs främre glasväggen. Trots att det inte finns några som helst 
spår eller rester av värmesystem, skulle Trolle-Ljungbys persikohus mycket väl kunna vara 
en liknande konstruktion – dock enbart uppvärmd genom gödselbäddar. Med tanke på 
huset är av gammal konstruktion med otuktade gråstenar i grunden, samt närheten till 
Danmark med vilket trädgårdsmästarna i Skåne hade mycket kontakt under tidigare se-
kel, är inte detta antagande helt omöjligt.

Interiör, persikohuset. Foto Göran Dahlberg.
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Stora tomathuset med exotiska avdelningen
På platsen för den gamla bänkgården och 
fruktträdgården ligger idag det f d tomat-
växthuset. I en avskild del av detta, växer 
ett antal exotiska växter och träd, såsom 
stora apelsin-, persiko-, aprikos-, nektarin-  
och fikonträd. Här finns också rader av 
kronärtskocksplantor som drivs för att ge 
en tidig skörd i väntan på de frilandsodla-
de skockorna.

Nu på hösten drivs krysantemum i oli-
ka färger för snitthantering till höstens och 
vinterns middagar (aldrig på vår eller som-
mar – krysantemum anses vara en höst-
blomma). Några vinrankor som tidigare 
möjligen haft sin växtplats utomhus vid en 
tegelmur, samt en bananplanta, komplet-
terar samlingen. 

Författarens kommentar
I den exotiska avdelningen hittar vi alla de växter som huserades redan i 1700-talets orang-
erier. Med hjälp av riktiga uppvärmda glashus kunde 1800-talets trädgårdsmästare inte 
bara förvara växterna över vintern utan också producera en riklig skörd. På samma sätt 
sker ännu på Trolle-Ljungby. Även om inte apelsinerna är kanske lika saftiga som de im-
porterade, formligen dignar trädet av frukt liksom grannträdet är fullt av mogna fikon i 
slutet av oktober månad. 

Noteras bör att växthuset på Trolle-Ljungby inte är uppvärmt till några tropiska vär-
megrader.  Tvärtom förvånas författaren av hur svalt det är, eftersom personalen endast 
eftersträvar att hålla temperaturen så hög att frosten hålls utanför under senhöst och vin-
ter. 

Här är ännu ett lyckat exempel på vad god planering kan göra för en köksträdgård - ra-
derna av kronärtskockor som ska ge tidig skörd på våren och bäddarna där krysantemum 
drivs för höst och vinter. 

Att driva kronärtskockor i växthus är inte något som författaren tidigare har kommit 
i kontakt med i litteraturen. I ”Handbok i svenska trädgårdsskötseln” från 1894 skrivs 
tvärtom att ”Ehuru kronärtskockan är 
flerårig, kan hon behandlas såsom ettårig, 
i det hon, odlad följande sätt, lemnar skörd 
första året”.  Kanske ansågs det inte mödan 
värt att värma upp växthus på vintern för 
att odla en växt som – visserligen exklu-
siv – gav relativt ringa skörd. Kanske fanns 
det helt enkelt inte plats i växthusen.  

Växthusodlade kronärtskockor. Foto Göran Dahlberg.
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Köksträdgården
Mellan tomatväxthuset och lustträdgården ligger den stora köksträdgården. Valet av väx-
ter och blommor görs utifrån önskemål från ägarfamiljen i början av våren samt efter vad 
som traditionellt brukar odlas. På friland sås följande växter: malva, dill, morötter, spenat, 
rödbetor, rädisor samt gräslök. Förutom detta odlas även bl a lök, potatis och rabarber. 

Eftersom en köksträdgård inte bara ska vara praktisk utan också vacker, varvas på gam-
malt manér nyttoväxter med olika blommor. Dessa väljs givetvis för att kunna förse hu-
vudbyggnaden med snittblommor under olika delar av året, såsom gladiolus, vårkrage, 
borstnejlika, riddarsporre, lavendel, brudslöja, löjtnantshjärta, kärleksört, pioner, dahlior, 
lejongap, höstaster, jordärtskockor (vilka i första hand alltså odlas för blommans skull – ej 
för att ätas) samt rosor. 

Vidare odlas enbart hösthallon eftersom de ger skörd under längre tid än vanliga hal-
lon, liksom att de inte heller angrips av skadedjur i någon större omfattning. Av jordgub-
bar finns två sorter – en tidig och en sen – för att på samma sätt kunna erbjuda en läng-
re bärsäsong. Varje år brukar någon ny rad med jordgubbar planteras för att hela tiden ha 
unga plantor som ger stora bär. 

Sparrisodling sker i tre långa lister där jorden kupas upp tidigt på våren eftersom man 
vill ha den vita och inte gröna sparrisen. Efter att skörden avslutats vid midsommartid, 
jämnas kuporna ut varefter de därefter kommande skotten får gå i blom innan de till hös-
ten helt klipps ner. 

Istället för att som tidigare ha mycket bar jord i kökslandet, brukar trädgårdsmästaren 
nu istället så in gröngödslingsväxter, vilket minskar behovet av plöjning och rensning för 
att hålla ogräsfritt. Nya metoder får alltså också plats här.  

Författarens kommentar 
Köksträdgården är genom en grusgång delad i två stora kvarter. Utmed gången som leder 
till lustträdgården, växer rosenspirea och därinnanför pioner. Detta är också helt i enlighet 

Delar av köksträdgården. Trolle-Ljungby. Foto Göran Dahlberg.
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med victorianska 1800-talsidéal. Även om inte de dåtida ägarna (till skillnad från ägar-
na till Trolle-Ljungby) vistades så mycket i sin köksträdgård, skulle gångarna vara vackra 
med olika inramande häckar och blommande växter. De buxbomshäckar som var vanli-
ga inramningar av kökslanden en gång i tiden, återfinns här som kantväxt i rosenrabatten 
längs hela det långa tomathuset.  

Som tidigare nämnts, görs hela tiden nysådder av vissa köksväxter och blommor under 
odlingssäsongen. Hushållet under den victorianska tiden var helt beroende av trädgårds-
mästarens skicklighet i att ständigt leverera färska råvaror till köket. Riktigt så tungt vi-
lar kanhända inte ansvaret på hans nutida kollega, men målet tycks ändå vara att fullfölja 
denna gamla tradition att ständigt ha egna blommor och grönsaker så långt möjligt är.

I köksträdgården odlas inga växter som skulle kunna karakteriseras som ”historiska” 
– alltså sådana sorter som går långt tillbaka i tiden. Ett skäl till detta kan givetvis vara att 
det under senare år har bytts trädgårdsmästare alltför ofta för att traditioner skulle kun-
nat leva vidare. Det verkliga skälet är dock att detta – som sagt – är en fullt fungerande 
köksträdgård som drivs för att täcka ägarens behov, alltså inte någon muséeträdgård. I lik-
het med sina victorianska föregångare, försöker trädgårdsmästaren och hans personal att 
använda moderna och växtkraftiga fröer och plantor istället för äldre som kanhända gav 
sämre resultat. 

Någon drivning av smultron eller jordgubbar i varmbänk eller växthus (som på Årup 
en gång) sker inte. Behovet av en lång skördeperiod täcks istället genom att man har en ti-
dig och en sen jordgubbssort. Detta gäller även hallonodlingen där ju hösthallon har valts 
för dess förmåga att ge bär långt in i oktober månad. 

Inte heller förekommer här någon form av vare sig drivning eller försening av sparris-
skörden som omtalats i t ex ”Handbok i svenska trädgårdsskötseln” från 1894. Försening 
av sparris gick annars till så att man under vintern skottade bort snön så att riktigt djup 
tjäle uppstod i en del av sparrissängen. När våren sedan närmade sig, måste bädden täckas 

Mittgång mot lustträdgården. Trolle-Ljungby. Foto Göran Dahlberg.
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med mossa, dyjord och is, vilket sedan borttogs vid midsommartid. På så sätt kunde man 
istället börja skörda sparrisskott i den försenade sängen, när skörden i den normalt odla-
de sängen tagit slut. 

Friväxande fruktträd, persikor, valnötter och mullbär
Av fruktträd finns endast ett litet fåtal kvar från den gamla fruktträdgården, medan några 
nyare träd är planterade utanför själva köksträdgården. Uppe vid huvudbyggnaden växer 
två spaljerade persikoträd samt fyra svarta mullbärsträd mot väggen. Här är det fråga om 
att precis som i en victoriansk muromgärdad köksträdgård, utnyttja den värme tegelmu-
ren samlat under dagen och sedan avger under natten vilket ger en god skörd.  

År 1749 besökte Carl von Linné slottet och imponerades bl a av de valnötsträd som här 
växte. Han skulle inte heller idag ha blivit besviken över bristen på sådana träd även om 
dagens kanske inte är desamma som de som växte här på hans tid.

Författarens kommentar
Av den gamla fruktträdgården finns idag endast en spillra kvar vilket inte ger möjlighet 
till några närmare studier. De fyra mullbärsträd som en gång spaljerades längs en slotts-
mur, är desto intressantare. I vanliga fall hittas sådana träd helt friväxande i t ex Skåne 
och på Öland, men helt i enlighet med trädgårdshandböckerna från slutet av 1800-talet 
bör dessa ”endast planteras vid murar och i särdeles varma och soliga lägen mullrik, ej ny-
ligen gödslad jord samt uppdragas i solfjädersform.”  Mullbärsträden på Trolle-Ljungby 
har alltså planterats av en trädgårdsmästare som hållit sig ajour med det sena 1800-talets 
bästa odlingstekniker.

Spaljerade mullbärsträd, Trolle-Ljungby. Foto Tobias Hellmark.
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Ett levande kulturarv
Trolle-Ljungbys köksträdgård är alltså ett levande exempel på hur en klassisk köksodling 
fortfarande kan fungera på en större gård - förutsättningen är intresserade ägare och kun-
nig personal. Finns dessa två komponenter, går det att bevara ett stycke kulturarv – den 
produktiva slottsträdgården. 

6. Diskussion
Med utgångspunkt från litteraturjämförande och studiebesök är frågan om arbetssätt och 
metoder hämtade från den victorianska tiden fortfarande är användbara och värda att lyf-
ta fram i dagens samhälle? Kan en trädgårdsmästare eller amatörodlare fortfarande ha 
glädje av alla dessa här uppräknade och presenterade sätten att producera köksväxter? 

Tydligaste beviset för att de victorianska metoderna och arbetssätten fortfarande är vär-
da att använda sig av, finns i redovisningen från Trolle-Ljungby slotts köksträdgård. Om 
inte de äldre metoderna att odla köksväxter, blommor och exotiska frukter hade fungerat 
och gett bra avkastning, är det föga troligt att vare sig ägare eller trädgårdsmästare lagt ner 
tid och pengar på detta. 

Att idag anlägga en handelsträdgård med stora växthus är kanske inte vad nutida träd-
gårdsmästare vågar satsa på i första hand. Kanske kan de gamla arbetsmetoderna istället 
leda till att vi på sikt kan få fler men mindre odlingar som istället baserar sin verksamhet 
på bänkgården med varmbänkar? Något som alltså kan gynna de närodlade grönsakerna 
på bekostnad av importprodukter. 

Att anlägga varmbänkar och kaster för drivning av växter låter kanske som en dyrbar 
affär på samma sätt som att bygga växthus. Detta behöver dock inte vara fallet om odla-
ren väljer att använda sig av gödselbäddar med t ex kreatursgödsel. Med tanke på det stora 
intresset för hästar och ridning som finns i vårt land, behöver man troligen inte åka långt 
för att hitta den färska gödsel som behövs för uppvärmningen. Det kan alltså t o m bli bil-

Trädgårdsmur, trädgårdsmästeri och trädgårdsmästarens bostad, Trolle-Ljungby. Foto Göran Dahlberg.
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ligare än om man använder sig av solenergi då man ju slipper de dyra anläggningskostna-
derna för solcellerna.

För amatörodlaren som äger en liten kolonilott har också de victorianska odlingsme-
toderna mycket att ge. Inte minst personer som flyttat till vårt land från varmare bredd-
grader och som vill fortsätta att odla sina mer värmekrävande växter kan ha nytta av vär-
mebänkar och kaster. Kan man med hjälp av häckar och plank höja den genomsnittliga 
värmegraden på sin odlingslott bara några grader, kan också skörden förbättras avsevärt 
på ett mycket enkelt sätt.  

Om trädgårdsmästaren eller amatörodlaren lär sig att odla växter i succession, alltså 
i flera på varandra följande omgångar, kan man få minst tre skördar av sallad och rädi-
sor istället för en. På samma sätt som den victorianske trädgårdsmästaren kan den nutida 
odlaren med lite planering njuta egna grönsaker och frukt större delen av året. Förutom 
den rent ekonomiska vinsten slipper man på detta sätt de mer framstressade och smaklösa 
grönsakerna som odlats i olika näringslösningar långt ifrån allt vad jord heter. 

Fruktodling var en mycket viktig del av den victorianska köksträdgården. 
Trädgårdsmästaren eller amatören behöver inte kunna forma fruktträden till vare sig lyror 
eller kordonger för att få en bra äppelskörd. Allt som krävs är att vi tar hand om, och bryr 
oss om de träd och den frukt som finns i Sverige, istället för att gå till affären och av då-
lig vana köpa ”röda äpplen” eller ”gröna äpplen”. Äpplen som fraktats runt halva jordklo-
tet och som vi inte vet vilken behandling de fått. 

Istället för att av slentrian köpa en säck konstgödning och en burk bekämpningsme-
del mot skadedjur, finns det många victorianska metoder att ta till sig. Med tanke på hur 
många människor i vårt land som gått ifrån oljeeldning till att använda ved som bränsle, 
kan det inte vara svårt att få tag i vare sig vedaska eller sot att nyttja som gödningsmedel. 
Kan skadedjur som sniglar (kanske) hållas i schack i kökslandet med hjälp av att man strör 
ut kalk, är detta definitivt något att prova. 

De victorianska trädgårdsmästarna provade och använde sig visserligen av tämligen 
giftiga och miljöfarliga bekämpningsmetoder (metoder som heller inte har rekommende-
rats i detta examensarbete). Trots detta arbetade man ändå med att bruka jorden – inte 
förbruka den, vilket vi håller på med idag. 

De victorianska trädgårdarna byggde på att vara rädd om jorden, att utnyttja solens 
värmande och skapande kraft och använda t ex regnvatten på ett ekonomiskt sätt (som på 
Trolle-Ljungby). Detta är praktiska metoder som vi också kan ha nytta av i ett ekologiskt 
hållbart samhälle idag. 

7. Slutsats   
I introduktionen ställdes frågan om det är för sent att lära sig mer om vad som hände i vic-
torianska köksträdgårdar och om det kan ha något intresse idag? 

Svaret är nej! Det är inte för sent! Även om det kan anses vara att ta ett steg tillbaka ge-
nom att använda sig av äldre metoder, är det samtidigt ändå ett steg framåt. Genom äldre 
arbets- och tankesätt kan vi själv producera mer av de växter och varor vi annars hade be-
hövt importera. Det är bara att leva och lära.  

Inte behöver vi uppfinna hjulet varje gång vi behöver en bil? På samma sätt behöver inte 
dagens trädgårdsmästare försöka ”uppfinna” så många nya metoder när det gäller träd-
gårdsodling. Vi behöver inte försöka odla ananas eller bananer i Sverige, det konstaterade 
svenska trädgårdshandböcker redan på 1800-talet.  
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Kan en större andel av de importerade vanliga köksväxterna komma från inhemska od-
lare, har vi dock kommit ett ganska stort steg närmare det hållbara samhället. Ett steg till-
baka till framtiden – till den victorianska köksträdgården. 
   

8. Avslutning
Författaren tror inte att den gamla köksträdgården kommer att återskapas på Årups slott. 
Det är dock en förhoppning att anläggningar som den på Trolle-Ljungby ska fortsätta fin-
nas kvar och brukas även i framtiden. Inte minst för att tjäna som ett gott exempel på att 
det går att ha en fungerande köksträdgård som drivs med gamla metoder.

Kan detta inspirera blivande trädgårdsmästare och alla ägare av villor, fritidshus ja t o 
m balkonger till att börja med köksträdgårdsodling, är oändligt mycket vunnet. Vi slip-
per inte bara de långa transporterna av livsmedel. Vad viktigare är, är att vi också mår så 
mycket bättre kroppsligt och andligt när vi får arbeta med jorden och äta vad vi själva pro-
ducerat. På det är min egen mamma och hennes köksträdgård ett lysande exempel.

Det flitiga, victorianska biet!  Foto Elin Backlund.
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