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E
nergihushållning och gröna
rum, vinterträdgårdar och utnytt-
jande av solens instrålning för att
manipulera klimat och skapa arti-

ficiella odlingsmiljöer är ett koncept med
lång historia.

I en storstads utkanter återfinns idag
spår av en kultur stadd i förfall och in-
somning, sida vid sida med ett mindre an-
tal bokstavligt talat blomstrande remini-
scenser av en näring som grydde för
hundra år sedan.

Krympande näring
Söder om Stockholm ligger samhället
Tungelsta. Det är idag på pendlingsav-
stånd till Stockholm, och läget på gränsen
mellan förort och landsbygd präglar ka-
raktären.

Det är en liten ort med smärre lokala

verksamheter som drivs företrädesvis för
den lokala servicen. En av de viktiga nä-
ringarna med bäring på saluförande och
handel inom ett större område har länge
varit växthusodling, men det är idag ett li-
tet och krympande antal företagare som
sysselsätter sig med denna verksamhet.
Situationen har emellertid varit annor-
lunda. 

Upp- och nedgång
De stora näringarna längre tillbaka var
växthusodling och tvätterier. Hela trak-
ten, som nu omfattas av Haninge kom-
mun, var ett tvätteritätt område med
många verksamma som tvättade åt Stock-
holms bättre bemedlade invånare.

År 1901 invigdes järnvägen mellan
Stockholm och Nynäshamn. Tungelsta
fick stationshus och en ny handelsbod,

flyttad från byn Fors vid landsvägen fem
kilometer österut. År 1908 såldes den
första marken i Tungelsta till två träd-
gårdsmästare och snart hade trädgårds-
näringen tagit över som den viktigaste
näringen.

Växthusnäringen växte under 1910-
och 20-talen till en omfattning av över 90
växthus drivna av 73 trädgårdsföretag på
1930-talet. År 1997 fanns endast ett 20-tal
handelsträdgårdar kvar i drift och idag är
de ännu färre. 

Växthuset som typ
Hustypen, som ses i figur 1, är karakteris-
tisk; långa längor med bärande konstruk-
tioner i trä och/eller järn, som bär kli-
matskalet, vilket ursprungligen var av
glas och sedermera bytts ut mot plast.

FORM & TEKNIK Drivhus är exempel på energihushållning och
tillvaratagande under 1900-talet. Idag innebär växthusen också en mil-
jöfråga – som ännu inte fått sitt svar. Glas kan smältas ner och återan-
vändas. Rutorna kan också demonteras och användas i nya växthus.

Glasen i förfallna drivhus
är en olöst miljöfråga
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Fig 1. Ett växthus av typisk modell med glas.
Foto: Andreas Falk

Fig 2. Delvis demonterade glasrutor, av olika storlekar. Foto: Andreas Falk
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Gjutjärnskonstruktioner var vanliga i den
äldre växthushistorien men träkonstruk-
tioner har en lång tradition även de.

Senare generationer uppförs i stål eller
aluminium men ännu står växthus av
äldre snitt kvar. Rationalitetssträvan har
lett utvecklingen. Jämför man äldre och
nyare konstruktioner ser man att glas-
rutorna blivit allt större för att sedan er-
sättas med kanalplast. Kanalplasten mon-
teras i stora format och ger drivhusvoly-
mer med mer rationell infästning av ska-
let och delvis enklare underhåll.

Ökade mått, nya material
I figur 2 ses ett glashus med skillnader i
rutstorlek på ett och samma tak. Att det
inte är allt som gått mot det bättre kan
emellertid konstateras om man ser till od-
lingseffekten. Växter behöver ljus, jämn
temperatur och god luftväxling för att tri-
vas i drivhus. Små rutor innebär många
skarvar och därmed många springor för
luft att smita in igenom. Vid större rutor
blir det färre skarvar och sämre ventila-
tion.

Avgörande betydelse har förstås väd-
ringsluckorna i nocken, figur 3 och 4, men
skarvarna har stor effekt på det erhållna
klimatet. Skarvarna tenderar också att
leda ut delar av kondensvattnet som bil-
das i huset, och som rinner längs rutornas
insida ner mot grunden; fler otäta skarvar
ger fler möjligheter till kanalisering.

Material- och elementegenskaperna är
heller inte helt lätthanterliga när det gäl-
ler kanalplasten, som innebär hög vikt
och som med tiden blir ytterst spröd.

Växthusets konstruktion
Många av husen står kvar idag, även om
de inte brukas, helt eller delvis i förfall. I

förfallet blottläggs konstruktionen och
det är en intressant byggnadsteknisk stu-
die att gå igenom konstruktionen och
dess lösningar, som över lag är synnerli-
gen enkla och funktionella. Huset som
dokumenteras i denna text har en skal-
stomme av trä, med invändig stödjande
bärning i järnkonstruktion, tydlig i figu-
rerna 5 och 6. I denna är rör- och led-
ningsdragningar upphängda som i figur 7.

Glasrutorna är enkelt upplagda omlott
i falsar i den yttre träkonstruktionen av
tätt ställda ramar som går från sockel till
hammarband, från hammarband till
nock, detaljer syns i figurerna 8 till 10.
Ramvirket har utformats med fräst fals på

ovansidan för glasets montering och med
frästa spår längs underkanterna för att
leda av kondensvatten och föra detta ner
till sockelnivån. Rutorna är infästa med
spik som bär och fixerar glasen om lott,
som i figur 11, och som täcks av kitt-
strängar.

Kittet som traditionellt använts har
haft inblandning av asbest, vilket givit en
styrka och vädertålighet som är väl så
märkbar vid nedplockning av glas, fi-
gur 12.

Bruk och återbruk
Delar av husen används alltjämt även i
delvis nedlagda gårdar och medan delar
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Fig 3. Vädringsluckor av kanalplast på en
konstruktion med glasväggar. Foto: Andreas Falk

Fig 6. Järnprofilers anslutning intill ett
hammarband. Foto: Andreas Falk

Fig 7. Upphängningsdetalj för rördrag-
ningar. Foto: Andreas Falk

Fig 5. En bärande järnkonstruktionen stödjer
träramarna. Foto: Andreas Falk

Fig 4. Vädringsluckor sedda inifrån med
reglagekonstruktioner. Foto: Andreas Falk



brukas förfaller andra, i varierande takt.
De flesta nedlagda gårdarna är helt eller
delvis rivna.

Men att riva innebär också problem
och kostnader, då mycket glas fallit, och
ruta för ruta, ovädersnatt efter oväders-
natt, vinter för vinter, krossats mot mar-
ken. Glassplitterbemängd mark är även
det något som behöver saneras, till kost-
nader som enskilda företagare kan se som
svårmotiverade. Så flera hus står, och ra-
seras av tiden i stillhet.

Det är ett intressant förlopp som man
skulle önska kunde få andra utgångar än
glittrande högar av oräkneliga skärvor.
Detta är, när allt kommer omkring, tidiga
företrädare för den glasarkitektur som vi
ser som så vanlig i stadsbebyggelse idag,
som symboler för ekonomiskt välstånd
och teknisk utveckling. Svårt är det för-
stås att finna fortsatt användning av des-
sa byggnader, om och när lönsamheten
för växthusdrift inte längre finns på sam-
ma sätt, som motivering av fortsatt od-
ling. Materialtekniken och rationell od-
lingsdrift kan heller inte stödja glashus
idag, så som de gjort tidigare.

Kan demonteras
Återbruk av materialet då? Glas kan för-
visso återanvändas, smältas ner och få ny
användning i ny form. Ett exempel på det-
ta är Glasbruket i Bro nordväst om Stock-
holm, där återvunnet glas utnyttjas som
råmaterial i en glashytta. Initiativet är ett
omfattande återvinningsprojekt som
stöds av Ragn-Sells, och man återanvän-
der allt möjligt glasmaterial från flaskor,
fönsterrutor och bildskärmar och utnytt-
jar biogas från en soptipp för driften.

De rutor som ännu inte singlat till mar-
ken kan också demonteras, vilket i och för
sig är ett tidsödande och mödosamt arbe-
te för hand för att inte orsaka mer glas-
kross och brutna hörn. Men underteck-
nad har ändå givit sig på det ideella pro-
jektet med avsikten att bygga nytt. Ett

eget drivhus på annan ort, för småskalig
hobbyodling.

Förvisso bestyr och omkostnader i frå-
ga om transport, och konstruktion och re-
sande av en ny stomme. Men. En lisa för

själen med den skapade odlingsmiljön
och en tillfredsställelse för resurshus-
hållningssinnet att ta till vara byggdelar
och ge ett växthus i förfall ett nytt, om än
modifierat, liv. D
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Fig 9. Skarv av en bottensyll mot betongsockeln. Foto: Andreas FalkFig 8. De parallella profilerade träramarna med den inre bärande och
stabiliserande konstruktionen väl synlig. Foto: Andreas Falk

Fig 13. Skelettet av ett ännu stående men oglasat hus. Foto: Andreas Falk

Fig 10. Möte mellan en
träram och hammarbandet.
Foto: Andreas Falk

Fig 11. Infästning av
glasrutor, överlappande. 
Foto: Andreas Falk

Fig 12. Kittsträng som släppt
vid demontering av glasen
nedanför. Foto: Andreas Falk




