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PÅ RESA GENOM ETT GRÖNT EUROPA

Den som har gjort en resa har alltid något att plantera. Så 
är det. Visserligen lyder väl talesättet egentligen ”har all-
tid något att berätta”, och det stämmer förstås också. Men 
för oss som gillar trädgårdsresor handlar det faktiskt oftast 
om att plantera. Och visst minns man sin resa allra bäst när 
växten man köpt visar sig i den egna rabatten året efter.

 Den svenska trädgården är den vi oftast hamnar i. Här finns fantas-
tiska oaser och jag har skrivit flera böcker om dem, men nu ska vi åka på en 
grön resa i övriga Europa. 

Under åren med Gröna rum på Sveriges Television var besöken i andras 
trädgårdar det som utgjorde stommen i programmet. Vi reste i Sverige i första 
hand, men också utomlands. Vi for till England och Danmark, Ungern och 
Kina, Sydafrika och Frankrike, Italien och Tyskland. Mest för att visa att vi 
behöver inspiration även utifrån, men också för att berätta om andra länders 
odlingshistoria och kultur. Oerhört spännande och lärorikt.

Sedan dess har resorna bara blivit fler. Med familjen när barnen var små 
och man var tvungen att muta flickorna med en extra glass för att få stanna 
kvar en liten stund till på ett nyfunnet favoritställe. Åker man till någon av 
Europas huvudstäder är det nödvändigt att besöka den botaniska trädgården 
i staden. Den första jag kom till var i London 1980. Målen var egentligen två, 
Kew Bridge Pumping Station (just det var inte min idé) och Kew Gardens – 
mitt val. Pumpstationen var ganska trist och på Kew Gardens var det stora 
glashuset stängt för reparation. Men till Kew har jag förstås återvänt många 
gånger.

Numera åker jag också väldigt mycket som grön guide på olika resor. Träd-
gårdstemat är populärt och jag bidrar med allt jag kan om trädgårdars historia 
och växterna vi ser. Därför känns det nu också självklart att jag delar med mig 
av mina absoluta favoriter i den västra delen av Europa, tipsar om de gröna 
pärlor jag gillar allra mest och som jag gärna vill visa dig. 

De är många och alla har inte ens fått plats. Dessutom saknar du säkert 
någon plats. Jag längtar också efter att få se de italienska skönheterna längs 
Amalfikusten, njuta av provensalska lavendelfält, frossa i holländska special-
plantskolor och knacka på i pittoreska danska haver. Men det är ju det fina 
med att ha just detta intresse. Det tar aldrig slut.

Så följ med mig på en grön resa genom Danmark, Nederländerna,  
England, Wales, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland. Kom så åker vi!
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BOTANISK HAVE I KÖPENHAMN 
DET DANSKA DAHLIASÄLLSKAPET

På danska kallas dahlior 
ofta för georginer. Det kan 
bli helt obegripligt vilken 
blomma dansken menar om 
man inte i förväg vet att det 
är så. Och danskarna älskar 

sina georginer. 
Namnet dahlia fick arten efter den 

svenske Linnélärjungen Andreas Dahl 
– fast han inte alls hade något med upp-
täckten att göra. Spanjoren Antonio José 
Cavanilles, verksam i Madrids botaniska 
trädgård, använde namnet i en beskriv-
ning första gången 1791, två år efter att 
Andreas Dahl dött. I början på 1800-talet 
bytte man sedan namn på dahlian. Det var 
direktören för Berlins botaniska trädgård, 
Carl Ludwig Willdenow, som bytte ut 
släktnamnet Dahlia mot Georgin efter sin 
vän, en tysk geograf och kemist, dr Georgi, 
professor i Sankt Petersburg. Namnbytet 
har beskrivits som en nyck men georgi-
nerna har levt kvar i framförallt Danmark, 
även norrmän och tyskar använder det 
fortfarande.

DANSKA DAHLIASÄLLSKAPET BESTÄLLER 
varje år mer än 10 000 sticklingar från 
Holland till sina medlemmar. Ordföran-
den i sällskapet heter Jørgen Møller och 
bor på norra Själland. Han har alltid gillat 
dahlior men det var först när han blev 
pensionär som intresset tog fart ordent-
ligt. I samma veva köpte han en bit jord 
intill en nyanlagd väg och bestämde sig för 
att anlägga en ”show-have” med dahlior 
av alla sorter och färger. Varje år planterar 

han ut cirka 5 000 knölar av så där en 200 
sorter i långa bäddar som löper runt i cirk-
lar. När det blommar ”för mycket” klipper 
Jörgen av blommorna på sina dahlior och 
lägger dem i fina mönster på gräset. Hans 
samling ligger mitt i en korsning mellan 
vägarna till Helsingör och Frederiksværk 
och det är risk att man kör av vägen om 
man kommer när det blommar som allra 
bäst i slutet av sommaren. Det började 
som en hobby men har nu vuxit till en 
samlariver som inneburit att han fått 
skaffa en ny åker för att få plats med alla 
sina knölar. 

KÖPENHAMNS BOTANISKA TRÄDGÅRD 
är en av de få där man i dag kan se några 
av de rena arterna, de som gett upphov 
till den här fantastiska blomman. Och 
om man gillar mer än dahlior är ett besök 
i Köpenhamns botaniska ett måste. Den 
ligger så himla behändigt i staden – åk till 
Kongens Nytorv, gå Gothersgade upp, 
passera Kongens Have och så ligger hela 
härligheten framför dig. Det gäller egentli-
gen bara att ha gott om tid. I Köpenhamns 
botaniska finns Danmarks största samling 
levande växter plus tre olika genbanker. 
Här blommar jättenäckrosen, här kan man 
imponeras av Angraecum sesquipedale, 
orkidén som också kallas för Darwins 
orkidé, eftersom det var han som förutsåg 
att det fanns en särskild insekt som kunde 
pollinera den här märkliga blomman. I den 
här trädgården finns så många historier att 
man bara måste komma tillbaka, om och 
om igen. Ett kärt besvär helt enkelt. 

FÖRÖKA EGNA 
DAHLIOR
Det är ganska enkelt 
att föröka dahlior och 
det går att göra på flera 
olika sätt. Har du gamla 
knölar som börjar bli 
stora och tunga så delar 
du dem. Använd en vass 
kniv eller spade och se 
till så att du får med 
levande tillväxtskott på 
alla bitarna. Att ta frö på 
hösten är också enkelt. 
Låt blomman blomma ut 
och knipsa av frökapseln 
när den torkat till. Lösgör 
fröerna och förvara 
dem torrt över vintern. 
Sätt dem tidigt på våren 
så har du blommande 
dahlior samma sommar. 
På den växande plantan 
går det också att ta 
toppsticklingar och rota 
dem i sandblandad jord.

Det fina Palmhuset i 
Köpenhamns botaniska 
trädgård är från 1874 och 
innehåller många godsaker.

Dahlior är populära 
i Danmark. Namnet 
georginer lever kvar 
hos framför allt den 
äldre generationen. 
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KLIPPA GRÄS
Prydnadsgräs är vackra 
hela hösten. Vajande 
Miscanthus är perfekta 
tillsammans med höst-
blommande perenner. 
När det blir november 
och allt blommat över 
låter man vipporna 
stå kvar som fina 
vinterståndare. Först 
i februari eller mars, 
när de nästan blåser 
bort av sig själva, ska 
gräsen klippas. Men var 
försiktig när du klipper 
bort det torra så att du 
inte samtidigt klipper 
bort de första nya, 
gröna skotten. Klipper 
du prydnadsgräsen på 
hösten är det risk att 
vätan går ner i rötterna 
och då kan hela plantan 
ruttna bort.

OVERDAM PLANTESKOLE I HØRSHOLM

Specialplantskolor är alltid 
roliga att besöka. Anledning-
en är förstås att de startats 
av entusiaster eller nördar. 
Trädgårdsmästare som gått in 
för en grupp växter och inte 

kan sluta leta efter nya arter och sorter. 
Overdams plantskola i danska Hörsholm är 
en sådan och det är gräs som är specialite-
ten för ägaren Poul Petersen som dessutom 
har introducerat helt nya sorter på mark-
naden. Poul Petersen tog över plantskolan 
efter sina föräldrar. Redan då var det gräs 
som gällde eftersom Pouls far Jacob inspi-
rerats av den tyske trädgårdsmästaren Karl 
Foerster i Potsdam och köpte sina första 
gräs av honom. Och på den vägen är det. I 
dag produceras här 65 000 plantor om året 
av 150 olika sorters gräs. Sju är helt egna 
sorter och mest känt är nog det brokbla-
diga tuvröret, Calamagrostis x acutiflora 
’Overdam’. 

På gården som ligger någon kilometer 
från motorvägen mellan Helsingör och 
Köpenhamn har Poul skapat ett riktigt 
gräsrike. Man ska naturligtvis helst besöka 
det under eftersommaren. På våren har 
plantorna inte kommit så långt, men tidig 
höst när gräsen visar upp sig som bäst blir 
man också lite grästagen här. 

INTILL SITT BONINGSHUS har Poul anlagt 
ett par rejäla visningsträdgårdar där man 
kan se vilka kompisar gräsen går bäst ihop 
med och på andra sidan landsvägen har 
han ännu fler visningsträdgårdar, odlingar 
och gigantiska planteringar med arter och 
sorter. Om man bokar kan man få histo-
rierna till de olika sorterna och självklart 
också tips om vilka som trivs bäst hos 
oss. Och så finns det förstås möjlighet att 
handla här också.

Högvuxna perenner 
tillsammans med 
vajande gräs i en 
av Overdams stora 
visningsrabatter.



2524

FREDERIKSBORGS SLOT I HILLERØD

Barockträdgården vid Fre-
deriksborgs slott i danska 
Hillerød måste man närma 
sig från ett särskilt håll. 
Inte inifrån staden och 
via slottsgården utan från 

precis motsatt håll, uppifrån parken.
Det är då man ser lindarna först. De 

står stora och ståtliga, vakande över den 
magnifika anläggningen. Lindarna plante-
rades som små på 1700-talet av en arkitekt 
som såg framför sig precis hur de skulle 
omfamna parken. I dag får vi njuta av det 
någon annan bara kunde föreställa sig.

Lindarna först alltså, sedan ska man ta 
in den fantastiska vyn över en av Europas 
vackraste slottsanläggningar. Den danske 
kungen Frederik IV (1671–1730) gjorde 
som kronprins sin bildningsresa i Europa 
där han såg och beundrade italiensk arki-
tektur och trädgårdskonst. I Frankrike 
blev han mottagen vid Ludvig den XIV:s 
hov i Versailles och fick uppleva vatten-
konsten och fontänerna i full fart till hans 
ära. Eftersom det var ett enormt arbete att 
få vatten till alla vattenspelen var det bara 
de mest betydelsefulla besökarna som fick 
se dem.

Besöket väckte en livslång kärlek 
till trädgårdskonsten. I början av 1720-
talet började Frederik realisera sina 
planer för Frederiksborg och anlitade 
slottsträdgårds mästare Johan Cornelius 
Krieger, Danmarks förste egentlige träd-
gårdsarkitekt. Alléer och fontäner, boskéer 
(buskage med formklippta häckar) och 

vattenkaskader, fruktträd och idegrans-
pyramider, lökväxter och buxbomshäckar 
ritades in – precis som i den finaste ita-
lienska slottsträdgård. Frederik IV sparade 
inte på krutet. 

Men tiden gick och redan i slutet av 
1700-talet tappade trädgården sin lyskraft. 
Så småningom återstod bara terrasserna, 
förväxta buxbomshäckar och en allé utan 
symmetri. Så förblev det fram till 1993 
då arbetet med att återskapa J.C. Kriegers 
anläggning och Frederik IV:s stolthet 
påbörjades. Tre år tog det och i dag står 
Frederiksborgs barockanläggning där igen 
med sina terrasser, boskéer fyllda med 
fruktträd av alla sorter, buxbomshäckar 
som bildar kungliga monogram, perfekt 
klippta idegranspyramider och i de långa, 
smala blomsterrabatterna (på franska 
plate-bands) blommor som var nya för 
1700-talspubliken: lupiner, malvor, lukt- 
ärter, ringblommor, tobaksblommor och 
mängder av lökväxter.

DET HÄR ÄR en fantastisk plats att besöka, 
året om. Dels för att trädgårdshistorien 
blir så påtaglig här, men också för att Fre-
deriksborg är ett vackert bevis på att det 
lönar sig att gräva ner sig i myllan. För där 
låg fontänfundamenten kvar, terrasserna 
vilade under gräslagren och det gick precis 
att se hur 1700-talets trädgård kommit till. 

Heder åt danskarna som kostade på 
den här dyrbara renoveringen och lyckliga 
vi som får ta del av det dåtidens trädgårds-
anläggare bara kunde föreställa sig.

FÖRSTORA DIN 
TRÄDGÅRD 
MED HJÄLP AV 
PERSPEKTIVET
Många pampiga träd-
gårdsanläggningar ser 
enorma ut, som om de 
sträcker sig långt ut i 
landskapet. Och visst var 
de stora men dåtidens 
trädgårdsdesigners hade 
också sina knep för att 
förstärka det storslagna. 
Gångar gjordes bredast 
längst bort för att sedan 
smalna av. På så vis 
upp levs de längre än 
vad de är. Om du har 
en liten trädgård och 
vill att den ska upplevas 
större så är det viktigt att 
hålla diagonalen öppen, 
det vill säga att inte 
plantera igen eller dela 
av. När man ser från ett 
hörn av trädgården till 
det motsatta så känns 
trädgården rymligare. 

De fyra regenter som 
varit mest betydande 
för Frederiksborgs 
slott har fått sina 
monogram planterade 
med buxbom.

Nedanför: I de smala 
rabatterna runt mono
grammen visas de 
växter som kom till 
Europa när trädgården 
anlades.
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KROKUSPLANTERINGARNA I HUSUM

Ett misstag? Kan ett under 
verkligen starta som ett 
misstag? Ja, i alla fall om 
man ska tro på historien 
om krokusarna i slottspar-
ken i nordtyska Husum. 

På 1400-talet låg det ett kloster här. Och 
kanske var det då någon munk fick idén 
att odla saffran i trädgården. Problemet 
var bara att den krokus som sattes var av 
sorten Crocus neapolitanus/vernus, vår- 
krokus, och av den får man ingen saffran. 
Det är bara Crocus sativus, saffranskrokus, 
som producerar saffran och den blommar 
dessutom på hösten. Det kan också ha 
varit hertiginnan Marie Elisabeth som är 
skyldig till krokusundret. Hon bodde på 
slottet från 1655 och fram till sin död 1684 
och lär ha varit förtjust i bakverk. Kanske 
var det hon som önskade saffran till bul-
larna?

HUR SOM HELST trivdes Crocus neapolita-
nus/vernus förträffligt i jorden och som väl 
var grävdes de inte bort i ilska och vrede 
över att de inte producerade den dyrbara 

kryddan. I stället fick krokusen sprida sig 
fritt. Tack för det! Idag är slottsparken i 
Husum ett hav av lilablommande krokus 
under några tidiga vårveckor när över 
fyra miljoner blommor slår ut samtidigt. 
Parken i sig består i övrigt av vackra gamla 
träd. Ståtliga lindar, ekar och bokar och 
under dem bara krokus, krokus, krokus.

HUSUM LIGGER I Nordfriesland, fyra 
timmars bilväg från Malmö. Den lilla 
staden vid havet är en fridfull idyll och 
naturligtvis har man sett till så att krokus-
blomningen hamnat på turistkartan. När 
det blommar som bäst firas krokusen med 
en egen festival och en krokusdrottning så 
klart. Hela staden älskar sina vårblommor 
och den är absolut värd ett besök då. Kolla 
in staden Husums hemsida där en web-
kamera aktiveras varje vår i mars månad 
när krokusblomningen är på gång. Kom-
mer man för sent får man nöja sig med att 
lyssna på de skränande kajorna som också 
bestämt sig för att slottsparken i Husum är 
en härlig plats att vara på.

ODLA SAFFRAN
Om du bor i de södra 
delarna av Sverige 
kan du prova att odla 
din egen saffran. Köp 
saffranskrokus, Crocus 
sativus, och sätt den på 
en plats i din trädgård 
där du vet att läget är 
lite mildare och ganska 
soligt och torrt på 
sommaren. Tänk på 
att saffranskrokusen 
blommar på hösten. Du 
känner på doften när du 
lyckats. 

När fyra miljoner 
krokus blommar 
samtidigt under lindar, 
bokar och ekar är det 
underbart vackert i 
slottsparken. För att 
man inte ska missa när 
blomningen startar 
aktiveras tidigt på 
våren en webkamera 
på www.husum.de.
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SVENSKA PERENNER
Tyskland har Karl 
Foerster och vi 
svenskar har Magnus 
B Nilsson. Han drev 
perennplantskolan 
Landsbergs perenner 
i Påarp utanför 
Helsingborg i mer än 
50 år och tog under 
den tiden fram flera 
nya sorter. Mest känd 
är förstås den röda 
solhatten, Echinacea 
purpurea cordifolia 
’Magnus’, som blivit en 
världskändis. Lite flatare, 
lite mer purpurfärgad 
och med en större 
knapp i mitten än andra 
solhattar. Landsbergs 
var en av Sveriges 
största odlare av 
perenner. Fälten utanför 
plantskolan vimlade av 
växter. Inga perenner 
krukodlades utan allt 
stod direkt i jorden. 
Arbetsintensivt – men 
ett sätt att odla som 
Magnus föredrog. Och 
så tog han fram nya 
sorter. Så fort Magnus 
såg en planta som 
betedde sig annorlunda, 
på ett snyggt vis, så var 
han där och tog hand 
om den för att se om 
den kunde tillföra något 
nytt till marknaden och 
kunderna. Det blev 
några stycken med åren: 
Bergenia cordifolia 
’Vinterglöd’, Geum 
montanum ’Diana’, 
Heuchera sanguinea 
’Joakim’, Heuchera 
brizoides ’Rikard’, 
Doronicum orientale 
’Daniel’, Chrysanthemum 
maximum ’Sigrid’, 
Chrysanthemum 
maximum ’Yvonne’ 
och Trollius europaeus 
’Kerstin’. Sigrid var hans 
älskade fru och de andra 
är namn på parets barn 
och barnbarn.

KARL FOERSTERS GARTEN I POTSDAM

J ag är väldigt förtjust i trädgårds-
mästare. Och helst sådana som var 
verksamma vid förra sekelskiftet 
eller däromkring. Då när träd-
gårdsmästaryrket var ett riktigt 
hantverk och mäster visste allt 

om förökning och förädling, ympning 
och ympris, växthusodling och vattning, 
övervintring och överlevnad. Helt enkelt 
hade kunskap om det mesta i den gröna 
världen. Jag vill inte påstå att det var en 
dröm i rosenrött att vara trädgårdsmästare 
då, man får akta sig för att romantisera. 
Många for illa, unga pojkar jobbade näs-
tan ihjäl sig och gifterna som hanterades 
i växthus och på friland var inte att leka 
med. Men kunskapen var stor. Och mer 
utbredd än idag.

En av mina hjältar från då heter Karl 
Foerster. Han föddes 1874 och 1910 grun-
dade han sin plantskola för vinterhärdiga 
perenner.

Karl Foerster dog 1970 så honom hann 
jag aldrig träffa, men jag hade gärna velat. 
Jag får nöja mig med att åka till hans träd-
gård i Potsdam nära Berlin, besöka hans 
plantskola och plantera en del av de växter 
han skapade.

”DEN SOM REDAN är nöjd med sin 
trädgård, förtjänar den inte”, skrev Karl 
Foerster. För honom var trädgården en 
aldrig sinande källa, aldrig stillastående, 
ständigt i ett flöde. Och en källa till glädje. 
”Härligheten en sommarmorgon i trädgår-
den är inte fullkomlig utan riddarsporrar.” 
Självklart är det så.

Karl Foerster var inte bara trädgårds- 
mästare utan också vardagsfilosof och 
poet. Han skrev böcker fyllda med tänk-
värda meningar och han var hela tiden på 
väg mot nya mål. Och nya växter.

Riddarsporrar och flox verkar ha 
varit hans stora passion. Av dem finns 
det en mängd namnsorter signerade Karl 
Foerster. Och gräs förstås. Som tuvröret, 
Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foerster’. 
Kanonfint med sin strama stil och en sky 
av ax. Eller jättetåteln, Molinia caerulea 
ssp. arundinacea ’Karl Foerster’ med skira 
vajande strån. 

Ett besök i mästarens egen trädgård är 
nödvändigt för att förstå hans kärlek till 
växter. Den nedsänkta trädgården mitt i 
är så underbart vacker på sensommaren. 
Då blommar de perenner som han gillade 
bäst: dagliljor, flox, veronika och kärleks- 
ört, sida vid sida med lila jätteverbena och 
fjärilsbuskar. Riddarsporrar, förstås, och 
stora lerkrukor med Agapanthus, Afrikas 
blå lilja. Så vackert planterat och placerat 
bland gångar av gammalt tegel, stenmurar 
och en gjuten rund damm. Varje planta 
var en individ, menade Karl Foerster, men 
tillsammans skapar de tavlan och färgerna 
och fyller trädgårdsrummet. Han var väl-
digt modern i sitt sätt att tänka växtval, en 
föregångare till dagens mest efterfrågade 
designers som holländaren Piet Oudolf 
och engelsmannen Dan Pearson.

Efter Karl Foersters död bodde hans 
dotter Marianne Foerster i Potsdam-
trädgården. I dag är det Marianne-Foer-
ster-Stiftung som tar hand om det gröna 
arvet. Här vill man stanna. Men det bör 
man inte för runt hörnet ligget Karl  
Foersters plantskola och då får man ju 
chansen att köpa med en del av de växter 
som skapades under 1900-talet av en 
hängiven trädgårdsmästare. För vår skull. 
”Om jag fick leva om mitt liv skulle jag bli 
trädgårdsmästare igen, och även nästa liv 
efter det. Yrket är för stort för ett enda liv.”

Karl Foersters 
boningshus står kvar 
och man kan vandra 
runt i den vackra 
trädgården och 
förlora sig i ljuvliga 
perennplanteringar. 
Här och var dyker 
det också upp kloka 
Foerster- citat. ”Den 
som redan är nöjd med 
sin trädgård förtjänar 
den inte”, väl värt att 
tänka på.
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Münchens botaniska är härligt stor och proppfull 
med växter. Glömde jag säga välskött?
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Kungsängsliljor, Fritillaria 
meleagris, i vitt och lila, kanske 
vårens vackraste. 
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PIET OUDOLF I HUMMELO

Piet Oudolf är en av giganter-
na i trädgårdsvärlden och 
han har en stark och viktig 
koppling till Sverige. Ett av 
hans första stora uppdrag 
utanför Holland var att 

göra om Enköpings parker. Dåvarande 
stadsträdgårdsmästaren Stefan Mattson 
engagerade Piet som skapade Drömparken 
1996. Idag är Drömparken världsberömd 
och hela Enköping går i grönt.

Sedan dess har flera städer följt i Enkö-
pings fotspår och engagerat holländaren. 
I Sölvesborg har hamnparken blivit Fyra 
Årstiders Park med en gungande perenn-
plantering och i Skärholmen vajar gräs 
och perenner helt i Piet Oudolf speciella 
stil. I Halmstad invigdes Välkomstparken 
2014. De senaste 20 åren har han engage-
rats över hela världen och hans speciella 

naturlika design kan ses i England och 
USA. The High Line, en nedlagd högbana i 
New York, är en av de mest omtalade och 
berömda anläggningarna.

Så man undrar ju om han har tid att 
vara hemma i sin egen trädgård. Det 
har han. Och dessutom är hans fru och 
partner, Anja, också trädgårdsarkitekt. De 
båda flyttade till Hummelo, en liten stad 
i östra Nederländerna, 1982 och startade 
en plantskola för att odla och sälja peren-
ner. Något år senare upptäckte Piet en 
ovanlig fröplanta som avvek från de andra 
i odlingen. De började föröka plantan och 
insåg att den var ytterst speciell, i dag är 
den känd under namnet Salvia ’Purple 
Rain’. Den salvian väckte ett intresse för 
att börja odla nya perenner, växter som 
han idag använder i sin design. De ska 
vara vackra, starka och pålitliga. Och, inte 

PLANTERA  
TÄTT OCH HÖGT
Vi är nog många som 
handlar växter spontant 
och då blir det ofta en 
av varje i skottkärran. 
Ska man göra en Piet 
Oudolfinspirerad rabatt 
ska man tänka tvärtom. 
Skaffa många av varje 
sort, minst fem av varje. 
Här gäller heller inte 
regeln att ha de högsta 
växterna längst bak och 
låga i framkanten, utan 
mer stora sjok i böljande 
fält. Har du möjlighet 
så kolla in några av de 
planteringar som Piet 
Oudolf gjort i Sverige 
och välj perenner 
efter de rabatterna. Att 
plantera tätt är inte bara 
vackert – man slipper 
ogräs också. 

minst viktigt, de ska attrahera insekter 
och fjärilar och locka fåglar till rabatten.

Piet och Anja drev plantskolan Kweke-
rij Oudolf i Hummelo fram till 2010. Piets 
många utlandsuppdrag tog mycket tid och 
arbetet med plantskolan blev för slitsamt. 
Så några perenner kan man inte längre 
köpa av dem, men däremot kan man 
besöka deras privata trädgård. 

Är man i Nederländerna när den är 
öppen för besök så är det läge att åka dit 
trots att Hummelo ligger lite off. Man kan 
beundra de formklippta häckarna, njuta 
av storvuxna perennplanteringar och 
alldeles säkert upptäcka nyheter i växt-
världen. Nyheter som kanske ska användas 
någonstans i världen, i en ny trädgård 
designad Piet Oudolf.

Piet Oudolf har desig-
nat parker över hela 
världen. I Enköping 
(föregående sida) och i 
Sölvesborg (ovan) finns 
några att besöka.
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GREAT DIXTER I RYE 

Det handlar om kärlek. 
Ren och skär kärlek 
till en plats och en 
trädgård. Det är nog 
just den som gör att 
en trädgård är något 

mer än bara en planterad plats. På Great 
Dixter i sydöstra England har den funnits 
i flera generationer och känns fortfarande 
i luften. Jag brukar inte vilja välja någon 
favoritträdgård eftersom det finns många 
som kan leva upp till det. Men när jag 
måste blir det alltid Great Dixter. För kär
lekens skull.

I den här delen av England finns det 
hur mycket fina trädgårdar som helst. 
Trädgårdstraditionen är stark och vart 
man än åker öppnar sig en grind. På Great 
Dixter börjar man just där, vid grinden. 
Breathtaking är ett bra engelskt ord som 
inte riktigt går att översätta till svenska. 
Men man tappar nästan andan av ängen 
med smörblommor, tunna blåklockor, 
Camassia och orkidéer som brer ut sig 
under knotiga äppelträd. Och huset i bak
grunden. Delar av huvudbyggnaden är 
från mitten av 1400talet. 

Här föddes Christopher Lloyd 1921 
som den yngste i en syskonskara på sex. 
Hans far, Nathaniel Lloyd, hade tagit hjälp 
av den kände arkitekten Edwin Lutyens 
för att skapa trädgårdsrum i direkt anslut
ning till huset. Den stensatta halvcirkel
formade trappan som fortfarande ligger 
kvar i trädgården är typisk Lutyens.

Christopher Lloyd kom tillbaka till sitt 
barndomshem på 50talet. Kärleken till 

blommor och trädgård ärvde han från sin 
mamma, Daisy.

I dag är Great Dixter en av Englands 
absolut vackraste trädgårdar, vild och 
vacker och samtidigt planerad och genom
tänkt. Underbar helt enkelt, här finns 
känslan och själen kvar. Det känns som 
om Christopher Lloyd och hans tax vand
rar tillsammans längs de vindlande gång
arna och hukar bakom de höga häckarna 
för att höra vad som sägs om hans mäster
verk.

TRÄDGÅRDEN BÖRJAR MED den vackra 
ängen, sedan kommer the sunk garden. 
Här var det först gräsmatta, men under 
första världskriget grävdes den upp för 
att ge plats för grönsaksodling. När kriget 
var slut anlades dammen. Fikon och rosor 
klättrar intill och på de vackra, väder
bitna väggarna och det blommar enormt 
i rabatterna. På en av terrasserna närmast 
huset står ett arrangemang med krukor 
fyllda av blandade växter. Svart trädtaklök 
och madeiranäva tätt, tätt ihop ger snygg 
effekt. 

De formklippta idegransfigurerna 
är typiska för trädgården och dyker upp 
lite här och var. De gör att man fortsätter 
vidare med ett leende på läpparna. Det här 
är överhuvudtaget en trädgård som man 
blir på väldigt gott humör av. 

I den lilla plantskolan går det att 
göra fynd. Där säljs av överskottet från 
trädgården och det finns mycket nytt och 
spännande för en växtintresserad svensk. 
Här någonstans trodde jag att trädgården 

GÖR DIN EGEN 
TOPIARY
Engelsmännen kallar 
dem för topiaries. Vi 
använder det mer 
begripliga namnet 
”formklippta träd och 
buskar” – växter som 
passar både i den gamla 
trädgården och i den 
mer moderna. Och ett 
begrepp som sätter 
igång såväl fantasi som 
sekatör. För den som har 
en tomt med mycket 
förvuxna vintergröna 
växter kan formklippning 
vara ett lysande sätt att 
förnya. Stamma upp, 
glesa ut och klipp former 
efter hur buskarna har 
vuxit. 
Du behåller den gröna 
stommen i trädgården, 
får ny yta under att 
plantera in perenner i, 
och trädgården blir rolig 
att titta på. Fram med 
sekatören och kanske en 
liten såg och låt fantasin 
flöda. Enklast är förstås 
att klotklippa buxbom 
men vill man göra figurer 
så finns det formade nät 
att köpa i plantskolan 
som stomme att klippa 
efter. Juli–augusti–
september, de så kallade 
JAS-månaderna, är 
utmärkt beskärningstid. 
Buxbom beskärs före 
midsommar och gärna 
en gång till i augusti. Vill
man slippa bruna 
bladkanter så klipper 
man buxbomen kvist för 
kvist med sekatör.

VAD KAN 
FORMKLIPPAS?
Buxbom naturligtvis, 
och vintergröna växter. 
Idegran, Taxus baccata, 
svarar fint på väldigt 
hård beskärning och 
slår nya skott även på 
grova grenar, vilket 
också innebär att den 
måste tuktas ofta. Om 
till exempel rådjur gett 
sig på och skadat buskar 
kan de räddas genom en 
fantasifull beskärning.

»
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tog slut. Men då är man bara ungefär halv
vägs. Efter den exotiska delen med sina 
bananplantor väntar den vackraste delen. 
Perennrabatter med ett innehåll som är 
nästan obeskrivligt. Här byggs rabatterna 
i lager på lager. Vårlöken först, sedan de 
tidiga perennerna, i maj stora sjok med 
lupiner, pioner, Allium och vallmo. Peren
nerna avlöser varandra hela året, och till 
och med i november är det färg och form i 
de här rabatterna. Totalt finns det 19 olika 
trädgårdsrum. Minst.

Det är lätt att förstå att Christopher 
Lloyd älskade sin trädgård. Han skrev 
bland annat om varför det inte finns några 
etiketter på växterna i trädgården. ”Det 

här är min egen, privata trädgård, jag har 
inga åtaganden som en botanisk trädgård 
eller en National Trustträdgård. Jag hatar 
åsynen av skyltar, det ser ut som en kyr
kogård.”

Christopher Lloyd dog 2006 och sedan 
dess är det hans huvudträdgårdsmästare 
Fergus Garrett som bestämmer på Great 
Dixter. De båda stod varandra nära, ”Fer
gus Garrett and I work hand in glove”, 
skrev Christopher Lloyd. I dag drivs träd
gården av Great Dixter Charitable Trust 
och Fergus Garrett som är oerhört mån 
om att Great Dixter ska fortsätta vara den 
älskade plats den alltid varit. 

En känsla som stannar kvar.

Som pigga djur står 
formklippta idegranar och 
vaktar iris och prästkragar.
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KYRKOGÅRDEN  

TILL NYTTA  

ENLIGT LINNÉ

Svenska kyrkogårdar 

är ofta fantastiska 

platser för den som 

vill se mäktiga träd 

och i många fall också 

lite sällsynta träd 

och buskar. Många 

kyrkogårdsförvaltningar 

har lagt stor möda 

vid att kyrkogårdarna 

ska vara lummiga, 

gröna platser med 

gott om sittplatser 

och fridfulla hörn. 

Även Carl von Linné 

såg kyrkogårdarnas 

betydelse, men av en 

helt annan orsak. På sin 

västgötaresa besökte 

han Frändefors kyrka 

och började där fundera 

på om ”man kan och 

bör taga myllan utav 

kyrkogårdarna, och 

därmed göda sina åkrar 

eller kålgårdar”. Kanske 

inte så etiskt lämpligt 

att använda jorden 

från kyrkogården som 

näring i trädgården och 

hans fundering förblev 

turligt nog bara en 

fundering. Som gröna 

oaser och andningshål 

för stressade nutids-

människor är kyrko-

gårdarna däremot 

utmärkta, näringsrika 

platser.
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THE UNIVERSITY OF  
OXFORD BOTANIC GARDEN I OXFORD 

J ag har nog sett för många engelska 
deckare. Särskilt dem med kom
missarie Morse och hans kollega 
Lewis. När jag kommer till Oxford 
för första gången känner jag precis 
igen mig. Gatorna verkar så be

kanta och när jag kikar in genom porten 
till ett av universitetsområdena tänker jag 
”men var det inte här som …”. Jag tycker 
mig se ett fönster öppnas, en kropp som 
faller ner på gräsmattan, någon skriker. I 
min fantasi bara. Man får erkänna att de 
där tvdeckarna är riktigt bra reklam för 
staden och man kan tänka sig att turist 
ansvariga i Cambridge gnisslar tänderna 
var gång de sänds.

I vilket fall som helst är det trevligt 
att komma till en stad som känns bekant 
redan vid första ögonkastet. Och som har 
en botanisk trädgård. Det har alla universi
tetsstäder med självaktning, och i Oxford 
är den förstås både gammal och vacker. 
Englands äldsta faktiskt, grundad 1621. 
Vi går dit lite via bakvägar. Går in i gränd 
från stora gatan, följer fälten ner mot flo
den, tittar på kossorna och hamnar mitt i 
en rugbymatch. Blekbenta tonårspojkar 
tränar så svetten lackar innan de slänger 
gympadojorna över axeln och traskar hem 
till sitt internat. De tar genvägen förbi 
botaniska trädgården där vi ska gå in.

Den ligger mitt i staden, vilket är 
himla bra tycker jag. Då kan man hamna 
här av en slump, utan att vara så intresse
rad, men gripas av ett intresse för det väx
ande gröna och för botaniken. 

Det är svårt att inte bli gripen när man 
står mitt i det botaniska hjärtat. Äldst i 
Oxfords botaniska är en idegran, Taxus 
baccata, som planterades 1645. Tre år 

senare gjorde dåvarande direktören Jacob 
Bobart en fullständig inventering av alla 
växter som fanns här då – sammanlagt 
1 400 stycken. De dokumenterades i Cata-
logus plantarum Horti medici Oxonien-
sis. Av dessa odlas flera fortfarande i den 
muromgärdade trädgården. Här blommar 
höstcyklamen, ängstremastarblomma 
och blodnäva intill buxbom och italiensk 
klematis, precis som för sådär en 370 år 
sedan. Alltså kan man i dag titta på exakt 
samma växter som de människor som 
tilläts komma in i den slutna botaniska 
världen på 1600talet. 

Dessvärre har en ikon fallit för motor
sågen. Tolkiens träd är borta. J.R.R. Tolkien 
var professor i Oxford och botaniska träd
gårdens svarttall, Pinus nigra, var hans 
favoritträd. Den gigantiska tallen påstås 
vara förebild för enterna, trädfigurerna i 
Sagan om ringen. Trädexperter hade för
stått att trädet inte mådde bra och områ
det närmast tallen var redan avstängt när 
ett par rejäla grenar föll sommaren 2014 
och skadade den gamla muren.

Företagsamma trädgårdsmästare hade 
tagit frö från tallen så att dess avkommor 
kan glädja framtida författare. Och stu
denter förstås – för en botanisk trädgård är 
fortfarande en läroplats, inte bara en trev
lig park för oss turister.

EFTER BOTANISKA TRÄDGÅRDEN är det 
här ligt att ta en promenad längs övre 
Themsen som slingrar sig så fint förbi pre
cis utanför växthusen. Här kan man hyra 
en båt och staka sig fram i sakta mak under 
lövverket och känna sig precis som i en 
engelsk deckare. 

TA FRÖ FRÅN DITT 
EGET FAVORITTRÄD 
Det kan tyckas onödigt 
att fröså träd eftersom 
det tar så lång tid innan 
de blir just träd. Men 
eftersom tålamod är den 
trädgårdsintresserades 
viktigaste egenskap så 
det är bara att så och 
vänta. Katalpan är en 
av många arter som 
sätter mycket frö. Efter 
blomningen fylls trädet 
av långa svarta baljor 
fyllda med frön. Spara 
dem och så i kruka. Året 
därpå har du mängder 
av spirande sådder som 
så småningom ska bli 
stora, vackra träd. Ge 
bort till vänner och 
bekanta och njut av 
växandet.

THE ERNEST WILSON MEMORIAL  
GARDEN I CHIPPING CAMPDEN

De där små trädgårdarna 
som man bara hamnar 
i är kanske de mest 
underbara. När man 
har checkat in för nat
ten och ska ta en liten 

kvällspromenad i byn eller staden så står 
där plötsligt ett hem, ett hus, en trädgård 
eller en minnesplats. Som en kväll i Chip
ping Campden. En alldeles förtjusande 
 liten by i ljuvliga Cotswolds. Vi hade fått 
bra rum, ätit gott och skulle bara gå en 
runda. Först hamnade vi vid den lilla 
kyrkan och en typisk engelsk kyrkogård. 
Bakom bygatan bredde ett fält med od
lingslotter ut sig och vi kunde snoka runt 
lite bland grönsaker och blommor. Men 
det var när vi kom tillbaka på bygatan igen 
som det verkligt spännande hände. Där 
låg den lilla minnesträdgården som ville 
påminna om en stor mans verk – Ernest 
Wilson, plantjägaren som efter flera för

sök och olyckor lyckade ta kungsliljan, 
Lilium regale, till England.

Ernest Henry Wilson föddes i Chip
ping Campden 1876 och kallas numera 
Ernest ”Chinese” Wilson tack vare sitt 
liv som växtjägare. 21 år gammal fick han 
arbete på Kew Gardens. Ett par år senare 
fick han i uppdrag av en av Englands välre
nommerade plantskolor, Veitch and Sons, 
att resa till Kina för att hämta hem nya 
arter. Allra helst skulle han komma hem 
med ett exemplar av näsduksträdet, Davi-
dia involucrata, vilket han också gjorde 
efter en hel del besvär. Hela sitt liv ägnade 
han åt strapatsrika växtresor runt hela 
världen. Ernest Henry Wilson dog i en 
bilolycka tillsammans med sin fru i USA 
1930. Innanför murarna till den lilla träd
gården i Chipping Campden finns idag  
1 200 plantor av de växter som han tog 
hem från sina resor i framförallt Kina och 
Japan och introducerade för vår skull.

Till minne av växt jägaren 
Ernst Wilson som föddes i 
Chipping Campden 1876. 
Utan honom hade våra 
trädgårdar varit många 
växter fattigare.
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POWIS CASTLE I WELSHPOOL

I trädgårdsvärlden brukar man 
säga att det inte ska finnas någon 
gräns mellan inne och ute. Att 
man bara ska kunna ta ett steg ut 
och hamna direkt i trädgården. 
Fast om man tar det där steget 

från Powis Castle och ut så trillar man 
flera våningar ned, och passerar ett antal 
trädgårdsrum på vägen. Det här är en 
trädgård som är byggd på höjden – och det 
märkligaste är att när man kommer som 
besökare anar man ingenting av detta från 
entrén.

Powis Castle är en riktig borg som upp
fördes i mitten av 1200talet och om nam
net låter imponerande så är det ingenting 
mot vad den här platsen är. Efter att ha 
sett Powis Castle finns det absolut ingen 
som kan klaga på att det är svårt att göra 
trädgård i en slänt. Här är höjdskillnaden 

mellan översta våningen och trädgårdens 
lägsta punkt helt enorm.

Som alla andra anläggningar med flera 
hundra år på nacken så har den förstås 
förändrats efter hand som trädgårds modet 
ändrats. Idegranshäckarna på Powis Castle 
är det bästa exemplet på hur växter kan 
anpassa sig efter ett växlande mode. De 
planterades på terrasser nedanför borgen 
1680 för att skapa symmetri och form 
och klipptes då till skarpa koner. I slutet 
på 1700talet svängde modet, en trädgård 
skulle vara en del av naturen och smälta 
in i landskapet. Idegranarna fick växa fritt 
som de behagade. Sedan kom den vikto
rianska eran, tillbaka till mer strikta for
mer. Vid det laget hade idegranshäckarna 
vuxit sig rejält stora och var nog omöjliga 
att klippa tillbaka till strikta former, men 
tuktas skulle de. Det har skapat de gigan

tiska moln av idegran som fullkomligt 
svävar över terrasserna på Powis Castle. 
Underbart vackra, som himlafenomen. 
Man förstår att det är ett elände att hålla 
dem så där fluffiga och mjuka i formen. 
Det tar faktiskt fyra trädgårdsmästare tre 
månader att klippa sig runt alla häckar och 
formklippta figurer på platsen. Och året 
därpå måste de börja om från början igen. 
Dagens trädgårdsmästare har i alla fall lif
tar och häcksaxar till hjälp för att komma 
åt. Förr var det stege och skära som gällde. 
Men vackert blir det. Något att tänka på 
för nutidsmänniskan som inte har tid att 
vänta och som hellre fäller än bevarar …

SÅ VANDRAR MAN där – från översta 
terrassen och en mäktig rabatt som fyller 
hela sidan mot borgen med pampiga 
perenner. Det krävs stora tag för att möta 
borgens tegelvägg. Men bambu, ricin, 
palmer, höga ettåringar, kanna, rosor, 

fläder och till och med bananplantor kla
rar det galant. Nedför gångar och trappor, 
kantade med idegran, våning efter våning 
med rabatter och praktfulla krukor, förbi 
växthus och köksträdgård, orangeri och 
fruktträd, och ner på gräsplanen med fler 
häckar, formklippta träd och en lång tun
nel gjord av vin. Puh. Det är magiskt – och 
när blicken så förlorar sig ut över landska
pet finns det inte många trädgårdar som 
kan konkurrera med den vyn.

Dagens trädgård är ursprungligen 
från slutet av 1600talet när terrasserna 
byggdes. Då anlades också en gigantisk 
vattenträdgård som i början på 1800talet 
ersattes med en stor gräsyta. Den sista 
trädgårdsentusiasten blev Lady Violet, gift 
med den fjärde earlen på Powis. I början på 
1900talet såg hon till att trädgården åter
fick sin elegans. 1952 tog National Trust 
över Powis Castle. 

GÖR POWISKRUKOR 
Att plantera i krukor har 
många fördelar. När jag 
faller för en växt men 
inte riktigt vet var den 
ska planteras börjar jag 
med att sätta den i en 
kruka och flytta runt den 
för att så småningom 
hitta rätt ställe.
I en rejäl kruka går 
det att göra en hel 
miniträdgård. Höstfina 
gräs som ger höjden, 
färgstarka perenner och 
enkla sommarblommor 
som kantväxter blir som 
en egen rabatt. I stora 
urnor kan man gärna 
ha en riktigt hög växt i 
centrum för att sedan 
fylla på med olika höjd i 
resten. Använd bra jord 
när du planterar och 
glöm inte att tillföra 
näring regelbundet, i 
en kruka krävs det mer 
passning både med 
vattning och gödsel. 
Träd, buskar och rosor 
– allt går faktiskt att ha i 
kruka, men växterna blir 
inte lika långlivade som 
i jorden. Tänk också på 
att det fryser fortare i en 
kruka som står ovanpå 
jorden, isolera eller lyft 
in frostfritt om vintern 
blir lång och kall.

Powis Castle sett från 
den lägsta punkten i 
trädgården. Mäktigt.
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LES JARDINS DE MONET I GIVERNY

Ordet populär räcker inte 
till för den här trädgår
den. Alla vill se Monets 
trädgård. Alla vill stå på 
bron och ta en bild. Alla 
vill se näckrosorna. Det 

går inte att vara ensam här. Trots det är det 
en alldeles fantastisk plats.

Helst hade man förstås velat komma 
med häst och vagn på den lilla landsvägen, 
eller varför inte i roddbåt på floden, sakta 

låta sig föras fram under hängpilarna, gå 
i land i höjd med krassegången, klappa 
katten och ta en kopp te i det fina köket. 
I stället står man där på den gröna bron 
och trängs med flera hundra turister som 
också vill ta den där bilden när man står 
alldeles ensam under blåregnet och tank
fullt tittar ner på de välkända näckrosorna. 
Glöm det. Det är alltid en armbåge, en 
mobiltelefon eller en hårman i vägen. Det 
får gå ändå, för den måste besökas, Claude 

GÖR DIN EGEN 
KRASSEGÅNG
Det är lätt att göra som 
Monet, anlägga en 
krassegång alltså. Gräv 
en lite bredare kant 
längs rabatten alternativt 
trädgårdsgången på 
våren och ladda den 
med näringsrik plantjord. 
Krassefröerna ska helst 
ligga i vatten ett dygn 
och blötas upp men kan 
sås direkt i jorden i maj 
månad. Se till att jorden 
hålls fuktig medan de 
gror. Låt dem sedan 
slingra sig ut där de vill. 
Tänk på att det inte är så 
bra att sätta krasse intill 
gräsmattan, då blir det 
svårt att klippa under 
sommaren. När krassen 
blommat över kan du 
ta fröer och göra om 
samma sak nästa år

Monets impressionistiska trädgård. Trots 
att du redan har sett näckrosorna avbild
ade i alla omöjliga sammanhang är det 
ändå en alldeles speciell känsla att se dem i 
verkliga livet i Giverny.  

CLAUDE MONET SLOG sig ner i Giverny, 
nordväst om Paris, 1883 och började 
genast arbeta med att göra om platsen till 
ett blomstrande rike, med långa rabatter, 
rosenbågar, mängder av lökväxter och 

naturligtvis en vattenträdgård. Vattnet 
kom till när han 1893 köpt en bit mark på 
andra sidan järnvägen och lät leda in en del 
av floden Ept på sina ägor. 

Monet skapade konstverk också ute 
i trädgården. Använde samma palett när 
han planerade och planterade som på sitt 
staffli. Ordet prunkande är alldeles för ofta 
använt i trädgårdssammanhang men här 
passar det ovanligt bra. Det prunkar verkli
gen i Monets trädgård.

Bildtext;
’aflöaföalföalöflaöf
Nedan vänster:alfkl flk
kajfkajkj
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VACKRA 
GRÖNSAKSLAND
På franska kallas 
grönsakslanden för 
potager efter det franska 
ordet pot som betyder 
’kruka’. Det har inte så 
mycket att göra med 
vad man odlar i landen, 
grönsaker så klart, och 
ätliga blommor, utan 
snarare hur de utformas. 
En potager är helt enkelt 
ett grönsaksland där 
man tänkt inte bara på 
nyttigheten utan också 
på skönheten. Formen 
behöver inte vara kva-
dratisk, sådderna kan 
snirkla sig runt i konstfulla 
mönster, vara indelade i 
trianglar eller romber, och 
i sig skapa ett konstverk. 
Det är också helt rätt 
att blanda grönsaker 
och ettåriga blommor. 
Kanta med petunior, 
Ageratum, krasse eller 
andra sommarblommor 
som håller ihop odlingen. 
Det är också vackert att 
blanda in blommor bland 
grönsakerna för att ha 
till buketter. Det enda 
som är lika viktigt i ett 
traditionellt grönsaksland 
som i en potager är att 
tänka på odlingsföljden 
och inte odla samma 
gröda på samma plats 
i flera år utan växla. I 
Frankrike finns de i många 
visningsträdgårdar. En av 
Sveriges finaste potager 
finns hos Anette Nilsson 
på Boäng i Skåne. Den 
är minst lika inspirerande 
som fransmännens.
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LE JARDIN PLUME I AUZOUVILLE-SUR-RY 

Att anlägga en trädgård 
som är både modern 
och stram och samtidigt 
få till en växtfylld och 
blommig känsla är inte 
lätt. Le jardin plume i 

Normandie är ett bra exempel på att det 
går. Jag blir själv ganska trött på trädgårdar 
som är för perfekta. Där man riktigt ser 
arkitektens ansträngning att få till det  
exakt och stramt. Sådana trädgårdar ger 
mig inget i längden, känslan av att ut
trycket är viktigare än innehållet är svår 
att skaka av sig.

I franska trädgården Le jardin plume 
däremot är allt så himla rätt. Det här är en 
modern trädgård full av grönska och blom
mor. Spännande, tuff och blommig på 
en och samma gång. Le jardin plume har 
funnits sedan 1996 då Sylvie och Patrick 
Quibel köpte gården på landet två mil 
öster om Rouen i Normandie. De tog över 
en gammal övergiven fruktodling i ett 
platt landskap med tung lera. Inte bästa 

förutsättningarna för att anlägga en träd
gård alltså. Men ljuset och himlen lockade 
dem, och nu är det här en av Frankrikes 
finaste och mest berömda trädgårdar, 
öppen för besök sedan 2002.

En platt yta kan vara svår att göra 
något spännande av men på Le jardin 
plume är det gräset och fruktträden samt 
häckarna och perennerna som ser till att 
det blir en upplevelse att vandra runt här. 
Kompakta meterhöga buxbomshäckar ger 
skydd mot vinden och får perennerna att 
bli så stadiga och stabila att de inte behö
ver stöttas med käppar.

Gräsytorna är ömsom klippta, ömsom 
höga och svävande med gräs planterade 
i strama fyrkanter eller avlånga ytor. I 
mitten bryts mönstret av en rektangulär 
vattenspegel. Och de gamla högvuxna 
fruktträden står kvar som trogna väktare. 
Så effektfullt. Le plume betyder just ’plym’ 
eller ’fjäder’ och det är ett fullständigt 
självklart namn. De svävande gräsply
merna får hela trädgården att leva.

KLIPP DIN 
GRÄSMATTA ELLER 
LÅT BLI
Att klippa gräsmattan 
tillhör inte favoritgörat 
hos många 
trädgårdsägare. Så låt bli 
då. Eller lämna en del av 
gräsmattan oklippt. Det 
kan vara enormt vackert 
med bara klippta gångar 
genom högt gräs och 
när det sådda gräset 
förvildas blir det ofta 
luftigt och vackert. Prova 
först på en mindre yta 
om du känner för idén. 
Se bara upp så inte tistlar 
nästlar sig in i gräset, då 
får du en annan otrevlig 
utmaning.

Le jardin plume är en 
av Normandies många 
besöksträdgårdar. 
Absolut en av de 
vackraste.
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GIARDINO DI NINFA I SERMONETA

Det var 1999 och Gröna 
rumtid. Varje år bru
kade vi göra en resa till 
ett land eller en plats 
med en spännande 
trädgårdshistoria att 

berätta. Just det här året tänkte vi oss till 
Italien med Karin Berglund. För det var 
Karin Berglund som första gången skrev 
om Ninfa för en svensk publik. Tror jag i 
alla fall.

Vi bokade in oss i Sermoneta, den lilla 
bergsbyn ovanför slätten, och förberedde 
oss för Ninfa. Men det går faktiskt inte 
riktigt att förbereda sig inför mötet med 
en plats som sovit en törnrosasömn i mer 
än fem hundra år och varsamt väckts till 
liv. Det tar lite andan ur en. På 1200talet 
var Ninfa en stad med knappt två tusen 
invånare. Det fanns då 150 hus och 6 
kyrkor här. Eftersom det var nära till 
Rom fick fridfulla Ninfa ibland ge skydd 
åt människor som hamnat i konflikt i 
storstaden. Men även Ninfa drabbades 
av osämja och krig och 1382 övergavs 
staden som dessutom haft flera utbrott 
av malaria. Och sedan bara låg den där, år 
efter år, sekel efter sekel. Byggnaderna 
förföll, teglet vittrade, träd och buskar fick 
bre ut sig fritt. Men under alla dessa år var 
det ändå samma familj som ägde platsen, 
familjen Caetani, och i början av 1900
talet började dåvarande ägarna åter besöka 
Ninfa. 

Ada Bootle Wilbraham, som var gift 
med greven Onorato Caetani di Sermo
neta, planterade rosor i ruinerna och 

familjen gjorde utflykter hit med sina 
barn. Sonen Gelasio var senare den som 
såg till att Ninfa sakta vaknade till liv igen. 
I mitten på 1920talet engagerades en 
gigantisk arbetsstyrka för att gräva kanaler 
och dammar, plantera cypresser och ekar 
och säkra ruinerna. Under 1900talet bjöds 
författare och konstnärer hit och störst 
inflytande i nutid hade Lelia Caetani vars 
intresse för konst också fick avspegla sig på 
platsen. När Lelia Caetani dog 1977 övertog 
stiftelsen Fondazione Roffredo Caetani 
ansvaret för Ninfa och ser till att platsen 
behåller sin charm.

Historien om Ninfa låter som en 
saga och det känns nästan så när man går 
där. Solens strålar silas långsamt genom 
lövverk som hänger ner över vattnet. På 
ett ställe kan man nå bäcken via en liten 
stig och fylla på sin vattenflaska med sval
kande källvatten. Doften från rosorna ska
par nästan ett rus och tegelruinerna står 
som sagolika illustrationer till Ninfa. Det 
är romantiskt, underbart, lite skälvande 
och man fångas helt och hållet av platsens 
magi. Nackdelen är förstås att vi är många 
som vill höra sagan. Ninfa är öppen för 
allmänheten en söndag i månaden och 
då är köerna enorma. Att stå en timme i 
solen och vänta på att kön ska röra på sig 
är utmattande. När man väl kommer fram 
leds man in i grupp och måste gå med de 
guidade turerna på förutbestämda stigar. 
Det känns inte så upphetsande, å andra 
sidan är detta nog enda sättet att hindra 
Ninfa från att skadas av ivriga turister. Så 
hellre det än motsatsen.

»

xxxx

Vattnet som rinner genom 
Ninfa skapar grönskan  
och ger svalka även den 
hetaste sommardag.  
Och går att dricka!
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GIARDINI BOTANICI HANBURY  
I LA MORTOLA

Sir Thomas Hanbury dyker 
upp lite här och var i träd
gårdsvärlden. Till exempel 
var det han som skänkte 
egendomen Wisley som nu 
är The Royal Horticultural 

Societys stora visningsträdgård strax 
utanför London. Thomas Hanbury var 
son till en farmaceut och apotekare. 
Både Thomas och hans bror Daniel blev 
hängivna botanister med stort intresse 
för växter från hela världen; Daniel i sitt 
yrke som apotekare i pappans firma.  

Thomas Hanbury gjorde karriär och 
blev en rik affärsman som gjorde resor 
ut i världen. Hans företag importerade 
siden och te och han kom bland annat 
till Shanghai 1853, bara tio år efter att 
Kina öppnat sig för utlänningar. Under 
en resa till Medelhavet på 1860talet 
fann Thomas en övergiven villa i La 
Mortola och här började han tillsam
mans med sin bror Daniel bygga en 
botanisk trädgård.

Giardini Botanici Hanbury ligger på 
gränsen mellan Frankrike och Italien, 
men på den italienska sidan. Svårast är 
egentligen att hinna stanna i tid och 
hitta en parkeringsplats. Ingången ligger 
mitt i en kurva i en uppförsbacke på den 
övre kustvägen väster om Ventimiglia.

Men när bilen väl är parkerad väntar 
en hisnande promenad från högsta 
punkten ända ner till havet. Helt över
väldigande. 

Det bästa är att följa pilarna, en väg 
ner och en annan väg upp, så går man 
inte miste om någon planta. Blom
mande agaver, gigantiska pelargoner och 
höga cypresser kantar nedfärden. I den 
nästan tropiska värmen blommar den 
vita papegojblomman Strelitzia nicolai, 
palmlilja, Yucca orientalis, och kaktusar. 
Spaljéer med passionsblomma och ett 
tjugotal arter av citrus växer i den vackra 
anläggningen. Ungefär halvvägs ner till 
havet vaktar en japansk drake dammen 
med Cyperus papyrus. La Mortola lär 
vara den nordligaste plats där papyrus 
kan växa utomhus året om. Doften är 
speciell här tack vare mängder av euka
lyptusträd. Står man helt stilla och tyst 
hör man dessutom ljuvlig fågelsång i det 
gröna. 

NÄR THOMAS HANBURY köpte tomten 
var det bara en grön sluttning med 
olivträd, citrus och buskar. 20 år senare 
fanns här 3 500 arter och 1912 nästan 
6 000 olika arter. Efter att Daniel hade 
avlidit 1875 och Thomas 1907 ärvde 
Thomas son Cecil Hanbury stället, 
och hans fru Lady Dorothy såg till att 
trädgården förblev i gott skick. Fram till 
andra världskriget lyckades hon. Men 
då blev trädgården ett slags ingenmans
land och hela egendomen for illa under 
kriget. 1960 såldes den och i dag är det 
universitetet i Genua som äger Giardini 
Botanici Hanbury. 

TA EN 
PAPYRUSSTICKLING
Papyrus går ibland att 
köpa som krukväxt här 
hemma och den är 
lätt att föröka. Papyrus 
måste stå i jord och 
mycket vatten och får 
aldrig torka ut. Gör den 
det är det slut med 
plantan, så se till att det 
alltid står vatten i krukan. 
Vill du ha fler klipper 
du helt enkelt av en av 
de gröna stammarna, 
vänder den upp och 
ner, klipper av hälften av 
bladmassan i rosetten 
och sätter den med 
bladrosetten nedåt i 
vatten. Snart bildas rötter 
mellan bladen i rosetten 
och det kommer nya 
papyrusblad.

Bildtext;
’aflöaföalföalöflaöf
Nedan vänster:alfkl flk
kajfkajkj
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SPANIEN

Granada

Malaga

MADRID
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Detta kan vara världens 
vackraste trädgård. 
Om man bara fick ha 
den för sig själv en 
liten stund. Men det är 
förstås alldeles omöj

ligt. Alla vill till Alhambra och sommar
palatsets trädgård Generalife. Och alla vill 
ha platsen för sig själv. Tre råd kan jag i alla 
fall bidra med. För det första: Kom tidigt 
på morgonen innan horderna av turister 
hunnit fram och häng på låset innan 
bussarna tagit parkeringen i anspråk. För 
det andra: Om du kan så börja i ”fel” ände. 
Starta med sommarpalatset Generalife 
och gå så att palatset blir avslutning på 
turen. Och slutligen: Gå med en audiogui
de alternativt en guide som har en bärbar 
manick med sig så att du slipper höra 
stojande skolklasser, högljudda turister 
eller gapskratt från någon som inte riktigt 
är med. Då kan det bli alldeles underbart. 

MAN KAN FAKTISKT starta besöket redan 
en bit bort genom att först åka till Gra
nadastadsdelen Albaicín och torget San 

Nicolás där man har en hänförande utsikt 
ut över Alhambra med Sierra Nevadas 
toppar i bakgrunden. Tiden på året spelar 
mindre roll när man besöker Alhambra. 
Det är självklart vackert under tidig vår 
när allt är nyutsprunget och fräscht men 
höstens färger mot det ockraröda palatset 
är också otroligt fina.

Ockrarött ja, det är precis därför det 
heter så. Alhambra – den röda borgen. 
Här härskade morerna som kom från 
Nordafrika till Spanien på 700talet. De 
skapade en egen kultur på den iberiska 
halvön, innan de kastades ut av det 
spanska kungaparet, mäktiga Isabella och 
Ferdinand, i slutet av 1400talet. Morerna 
fanns alltså i Spanien under nästan åtta 
hundra år och lämnade efter sig en utsökt 
arkitektur. Alhambrapalatset byggdes av 
Nasriddynastin som regerade här från 
1232. Utsmyckningarna och dekoren inne 
i palatset är så detaljrika och vackra att 
man häpnar. Det är svårt att förstå hur 
de sirliga mönstren och underbara deko
rationerna har kunnat åstadkommas av 
människohand. 

ALHAMBRA I GRANADA

»

Generalife ligger lite på 
avstånd från Alhambra. Här 
tar trädgårdskonsten stor 
plats. Namnet Generalife 
kan komma från det franska 
ordet för trädgård, jardin.
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NASRIDERNA SKAPADE SITT rike uppe 
på höjden alSabika med skydd av bergen 
i öster och med Granada för sina fötter. 
De byggde inte bara ett palats utan en 
stad med ett bra och skyddat läge och med 
vatten på nära håll från floden Darro. För 
morerna som kom från det torra Afrika var 
vatten viktigt och dyrbart. Därför rinner, 
porlar, sipprar, kvillrar och sprutar det 
oavbrutet på Alhambra och Generalife. 
Överallt vatten och ljudet av vatten. Det är 
lugnande och svalkande på samma gång. 
Stenväggarna blir enormt heta sommartid 
men man vill å andra sidan inte riktigt 
tänka på hur kallt det måste ha varit i sten

palatsen under vintern. Sierra Nevadas 
snöklädda toppar vid horisonten skvallrar 
om att vintern är hård här.

Sommarpalatset Generalife ligger 
högt. Här är trädgården viktigast. Namnet 
kan vara släkt med det franska ordet jar-
din men man vet inte säkert. Det spelar 
ingen roll, skönheten ligger inte i namnet. 
Det kan vara svårt att förstå hur det såg 
ut en gång, en trädgård kan aldrig bli ett 
museum men rummen och kanalerna 
fanns där säkert. Och kvarteren med 
blommor. Tveksamt dock om det var just 
tagetes och balsaminer som morerna dyr
kade … Men kanske iris och gyllenlack? 

DEN 2 JANUARI 1492 kapitulerade det 
sista muslimska fästet i Granada. Spanien 
hade enats tack vare giftermålet mellan 
Isabella I av Kastilien och Ferdinand II av 
Aragonien. Inkvisitionen kunde börja.

På väg från Granada söderut passerar 
man än i dag den bro där den siste moren, 
Boabdil, påstås ha vänt sig om och för 
sista gången beskådat sitt vackra röda 
palats. Morens sista suck, innan han blev 
tvungen att lämna staden.

Alhambras arkitektur och utsmyck
ning är både unik och magnifik. Påkostad 
och exklusiv men också vacker, en mus
limsk pärla. En pärla som skulle kunna 

ha gått förlorad. Under Napoleonkrigen 
användes Alhambra som militärförlägg
ning av fransmännen och när Napoleons 
armé drog sig tillbaka 1812 minerades tor
nen för att spanjorerna inte skulle kunna 
utnyttja fästningen. Åtta torn sprängdes 
i luften innan en korpral med risk för sitt 
liv lyckades stoppa explosionerna. Utan 
hans mod hade hela Alhambra förstörts. 

Idag är Alhambra och Generalife ett 
världsarv som varje år besöks av miljoner 
människor. Det sliter på palatsen och 
trädgårdarna. Och ändå, åk dit om du kan, 
man blir alldeles mjuk i hjärtat av den här 
platsen. 

GÖR DITT EGET  
ALHAMBRAVATTEN
Vatten i en trädgård 
skapar ljud och liv men 
kan vara nog så svårt 
att få till. Vill man ha en 
damm och ett vattenfall 
krävs det maskiner 
och ganska stora 
anläggningsarbeten, 
men ett eget Alhambra-
vatten kan alla skaffa. 
Börja med mitten och 
bestäm diametern på 
vattenspegeln. Är du 
händig gräver du ur och 
gjuter en liten, grund 
vattenspegel. Enklare 
är att skaffa ett rejält 
fat och ställa där. Låt 
fyra vägar stråla ut i 
vardera riktningen från 
mitten och plantera dem 
med blåblommande 
perenner, låg kattmynta 
och lavendel som 
passar fint i soliga lägen. 
De blå växterna får 
symbolisera vattnet. I de 
fyra tårtbitar som skapas 
mellan perennerna 
täcker du marken med 
tidningspapper som 
håller borta ogräset, 
och fyller på med vitt 
singel eller gräver ur, 
lägger sand och gör 
en fin tegelyta att ställa 
krukor med blommande 
ettåringar på.

Nästan som en hägring. 
Från det lilla torget  
San Nicolas har man 
absolut bästa utsikten 
mot Alhambra och 
Sierra Nevada.

Vänster sida, nederst:
Getklövern, Oxalis pes-
caprae, växer överallt.




