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Kapitel 8. Drivhus og orangeri
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1 Design, opvarmning, selvvanding mm.
2. Æstetik
3. Fire sider med inspirationer
4. Camilla Plums drivhuse
5. Tilbygning i enden af hus
6. Polytunnel-eksempler
7. Opvarmningsmuligheder
8. Jeromes system
9. Klimabatteri
10. Sauna med ventilationssystem
11. Termomasse i Jeromes drivhus
12. Planlægning i mindmap
13. 100% grøn og vedvarende energi 

14. Drivhuset skal være
• Et værested
• Et samværssted
• Et kigge på stjernerne og sovested.
• Et yoga- og motionssted
• Et spisested
• Et (for)dyrkningssted
15. Planter
• Avokado
• Citron
• Ingefær
• Oliven



1. Design, opvarmning, 
selvvanding mm.

Jeg har i august 2019 været på 10 dages 
drivhus- og skovhavekursus hos Jerome 
Osentowski. Detaljer findes i hans 
fremragende bog og kursusmateriale, i dette 
kapitel vises kun få oversigter.
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Processen at give planterne kompost-te og 
etablere jordforbedringsstrukturer gjorde 
Jerome til mere end et stykke arbejde. Det 
var en dans med livfuldhed, hvor han giv 
fuldstændig i ét med processen – og 
inviterede kursisterne med ind i dansen.

De mindre målbare dimensioner af det at 
dyrke, kontakten med det æstetiske i 
processen, kontakten med planternes ‘ånd’, 
kan man mene forskelligt om. Jeg har det 
ligesom Jerome: Det at dyrke er at VÆRE i 
livets essens. Mening på et højere plan, hvor 
alting falder til ro og alting er i flow i én på en 
og samme tid.



Æstetik-inspirationen kommer i høj 
grad fra denne bog og mand.
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2. Æstetik
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3. Fire sider med inspirationer

På denne side og de næste 
3 vises billeder, som jeg 
har klippet fra ugeblade og 
reklamer i tidens løb (og 
har scannet ind), uden i 
dag at kunne huske kilde. 
De er mellem 4 og 20 år 
gamle.



270



271



272



4. Camilla Plums drivhuse
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5. Tilbygning i enden af hus
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Gisselfeldt



Fredensborg Slots orangeri



Gulvet i orangeriet: Tv. Fredensborg Slots, th- Gisselfelds. 
Sådan skal et rigtigt gulv i et orangeri se ud!



Funktionelt set kan forkultivering og dyrkning gøres 
meget billigt og fleksibelt, hvis en eller flere 
polytunneler passer godt ind.
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6. Polytunneleksempler



7. Opvarmningsmuligheder bl.a.

• Masseovn i hovedhuset, hvor bagsiden af 
den sender varme ud i drivhuset.

• Elon Musk solcelle-tegl ved øverste 
tredjedel af taget.

• Luften fra drivhuset samles under taget og 
ledes ned gennem fyrrummet, hvor den 
passerer en varmeveksler på vej mod 
værelserne. Den afgiver sin 

overskudsvarme til akkumulator-tanke. 
Tankene (med 2000 liter vand) varmes af 
solpaneler på taget, varmen i drivhuset 
eller brændefyret. Derefter ledes den 
tilbage til drivhuset af en ventilator (et 
svensk eksempel herpå). 
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8. Jerome’s system

En kombination af:
• Klimabatteri med ventilationssystem indbygget
• Naturlig ventilation med døre og vinduer
• Sauna med eget ventilationssystem + funktion som termomasse
• Termomasse i øvrigt

Vigtigst når der skal etableres et klimabatterie er at lave en detaljeret teknisk analyse af det 
klima, drivhuset skal bygges i; luftfugtighed, temperaturforskelle mellem årstider og i døgnet. 
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9. Klimabatteri
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For tekniske specifikationer og beskrivelse af hvordan konkret at etablere et klimabatteri 
som Jerome Osentowski gør det: ecosystems-design.com/climate-batteries.html

http://www.ecosystems-design.com/climate-batteries.html


10. Sauna med ventilationssystem
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11.Termomasse i Jeromes drivhus
Termisk varme med gabionvæg samt i sydvendt højbed
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12. Planlægning i mindmap
Her er Jeromes mindmap for hans største drivhus
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Med bevidstheden om, at ovenstående slides er appetitvækkere, der 
er generelle og overordnede, vigtigst er det at slå fast, efter at jeg har 

set adskillige drivhuse fungere dermed:

DET ER MULIGT AT BYGGE DRIVHUSE MED VARME- OG 
VENTILATIONSSYSTEMER, DER BRUGER 100% VEDVARENDE 

ENERGIFORMER, OG SOM OGSÅ ER ØKONOMISK BÆREDYGTIGE. 

Planlægning og vilje til at gøre det er væsentligste forudsætninger.

13. 100% grøn og vedvarende energi



14. DRIVHUSET SKAL 
VÆRE…

Et værested
hvor man i al slags vejr kan kigge 

på planterne deri 
– og på naturen derudenfor
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Et samværs-
sted
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Et se på stjernerne-
og sovested



290

Et yoga- & motionssted
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Et spisested

Anne Justs have
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Et (for)dyrkningssted

Claus Dalby’s sted
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Claus Dalby’s sted



5. PLANTER (bl.a.)

Avokado
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Hvad der 
plantes 
afhænger af 
drivhusets 
karakter. 
Det ser vi på, 
men her lidt 
drømme…



Citron
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Min kusine Dorte har dyrket denne i sin udestue og 
gav mig den i fødselsdagsgave i januar 



Ingefær

• Plant ingefær, der har vækstknopper i en 
ca 12. cm urtepotte. Sæt i sydøst vindue, 
temperatur 18-20 grader. Forvent hurtig 
vækst, 1 meter på 2 måneder. Plant om 
efter 1 måned. Ingefær gror kun godt, 
når der er kompostjord nok.

• Den egner sig bedst til drivhus, og den 
må ikke få direkte sol, så f.eks. under et 
figentræ er den helt ideel.

• Gurkemeje kan dyrkes på samme måde.
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Oliven

Oliventræerne er 12 år gamle. De er vant til 
at stå i garage om vinteren. Sidste år var 
første ude-år, og de overlevede fint, men der 
var også kun meget få frostdage. Jeg lader 
oliven være på træet, det trækker mange 
fugle til om foråret.
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Det kunne være sjovt en dag at lave sin egen olivenolie. 

Det kræver nu nok oliventræer i helårsopvarmet væksthus.
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