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Bilder från vänster till höger:
svalkande viloplats s 19,  citrusstöd s 231,
korg till talgboll s 179, groda s 45
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Drömmen om en skön oas
Jag har alltid tyckt om att göra saker med händerna 
och att skapa och förverkliga idéer. Att lära sig nya 
saker och nya tekniker öppnar helt enkelt nya värl-
dar. Ett bra sätt att smaka på ett hantverk är att gå en 
kurs. Under en helg hinner man ofta lära sig grun-
derna och kanske även tillverka ett unikt föremål. 
Man behöver absolut inte vara expert. Nyfikenhet 
och engagemang räcker långt. För mig är trädgården 
ett ställe för njutning och vila men också ett ställe där 
skaparglädjen frodas. I trädgårdsdrömmen förvand-
las det risiga hörnet till en grön oas. Drömmen om 
björkens vita vackra bark omsatte jag till en enkel 
naturnära björkstamsskärm som lyser upp på husets 
norrsida. Hur den blev ser du på sidan 89.

Inspiration från många håll
Få är väl de trädgårdsmänniskor som lämnas obe-
rörda av ett besök i en spännande privatträdgård, 
artrikedomen i Kew Garden eller mystiken i Ninfas 
hängande trädgårdar. Det finns alltid något intres-
sant och användbart att plocka in i sin egen trädgård. 
Till att börja med behöver trädgården ett antal olika 
element för att vara njutbar och fungera bra. Golvet 
kan bestå av gräs eller sten. Häckar och spaljéer 
bildar väggar. Taket byggs upp av pergolor och trä-
dens kronor. I boken finns såväl projekt för att skapa 
personliga avskärmningar, gångytor och växtstöd 
som möbler och dekorationer. Många gör man enkelt 
och snabbt, andra är mer omfattande – gemensamt 
för dem alla är kärleken till materialet. Kontrasterna 
mellan exklusivt färgat glas och blank plåt mot ruff 
betong och rostigt järn är härliga. Förutom basele-
menten är det spännande och roligt med blickfång 
som överraskar eller förtjusar. Ett blickfång är, precis 

som det låter, något som fångar blicken. Bokens kom-
passros av sjöstenar och citrusstödet i glas är precis 
sådana blickfång i min trädgård. Vill du se hur det 
ser ut redan nu kan du gå in på sidorna 127 och 231.

Växterna spelar huvudrollen
Många av mina favoritväxter finns med i projektens 
planteringsskisser. En del av dem är frösådda. Vissa 
är köpta. Andra har kommit till mig på annat sätt. 
De växter som har med sig en historia, proveniens, 
är mina allra käraste. Ingbritts knallrosa flyttpelar-
gon eller Olles röda julros påminner mig om mina 
tidigare grannar. Den växt som ligger mig varmast 
om hjärtat är morfars liljekonvaljer. Morfar var min 
bästa vän när jag var barn. Han skidade med mig i 
skogen om vintern och gjorde videpipor till mig på 
våren. När morfar fyllde femtio år 1945 gratulerade 
grannarna i byn med en stor korg fylld med växter 
och i den fanns blommande iskonvaljer. Tänk vilken 
gåva, att få blommande liljekonvaljer den 27 februari, 
mitt under brinnande krig och mitt i den smällkalla 
vintern. Hur var det möjligt? Mamma vårdade sedan 
konvaljerna ömt och på våren planterade hon ut dem 
i trädgården. När jag flyttade hemifrån fick några 
liljekonvaljer följa med mig till kolonilotten. Idag, 
nästan sjuttio år efter morfars femtioårskalas, bildar 
de en låg grön matta vid den romantiska ruinen som 
finns på sidan 163. Jag älskar dem och njuter omått-
ligt av dess doftande små blommor. 

Min förhoppning är att denna bok ska ge dig både 
inspiration och lust men också tydliga steg för steg-
anvisningar till små och större projekt i din trädgård. 
Varmt lycka till!

Trädgården 
– ett ställe där skaparglädjen frodas

”Idag, nästan sjuttio år efter morfars femtioårskalas, bildar iskonvaljerna  
en låg grön matta vid den romantiska ruinen som finns på sidan 163.”
[6]  förorD
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kapitel

n 0 1

fläta  i  pil
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Den  fogliga  pilen
Pilflätning är något för alla. Man behöver 

bara några pilkvistar, en sekatör och lite 

handkraft för att skapa ett vackert växtstöd. 

Det är fascinerande att se hur man kan 

forma slanorna till fina knutar och härliga 

flätmönster utan att de går av. Det japanska 

ögat är en fin knut som ser svår ut men som 

faktiskt är enkel att göra när man vet hur. 

Hämta inspiration från projekten i kapitlet 

och låt dina växtstöd i pil formas steg för 

steg. Det tar bara några timmar att fläta 

en stor spaljé eller en växtkon om man har 

materialet på plats. 

ƒ
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S v a l k a n d e  
v i l o p l a t S
en trädgård behöver många sittplatser. till 
sommarkvällens grillfest är den stora altanen i 
väster perfekt, medan syrenbersån är gemytlig 
och lite spännande till barnkalaset med 
jordgubbssaft och gräddtårta. Sedan är det 
helt underbart att sitta på den lilla bänken 
i körsbärslunden när körsbärsblommornas 
kronblad singlar ner som snöflingor mot 
marken. Den svalkande viloplatsen är en 
alldeles speciell plats skapad för sommarens 
hetaste dagar. När solen gassar och svetten 
rinner är det en lisa att luta sig tillbaka mot 
den svala stenen i trädens skugga. Som gles 
bakgrundsvägg har pilslanor flätats in i ett 
armeringsnät.

MateRial
•		1	natursten	till	ryggstöd	

(ca	40	x	60	cm)
•	1–2	naturstenar	till		

fotstöd	(30	x	50		cm	och		
20	x	30	cm)

•	4–6	naturstenar	som	stöd	
under	sittplankan	och	
bakom	ryggstödet		
(minst	15	x	15	x	15	cm)

•	1	träplanka		
(50	x	400	x	1330	mm)

•	3	impregnerade		
stängselstolpar	à	2,2	m		
(5	cm)

•	1	armeringsnät	med	
rutmått	20	x	20	cm		
(155	x	290	cm)	

•	24	märlor	eller	24	spikar	
(50	x	2,0	mm)

•	3	säckar	planteringsjord		
à	50	liter

•	1	markduk	eller		
presenning	(3,3	x	3,5	m)

•	1	träbräda	à	3,30	m
•	0,6	m³	natursten	(15/80)	
•	Ca	120	pilslanor	à	minst		

170	cm

ReDSkap 
•		Markeringspinnar
•	Järnspett
•	Slägga
•	Vattenpass
•	Hammare
•	Spade
•	Sax
•	Sekatör

VÄXteR
•	Japansk	starr,	Carex mor-

rowii	’Ice	Dance’	(2	st)
•	Silverfryle,		

Luzula nivea (1	st)

Mindre pilvägg
Det finns olika storlekar på armerings-
nätens rutor. Vill man bygga en mindre 
pilvägg kan det vara snyggt att använda 
ett nättare armeringsnät med rutor som 
är 10 x 10 cm eller 15 x 15 cm.

fläta i pil   [19]
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1  
Välj ut en stor sten som 
passar till ryggstöd, en 

flat sten till fotstöd och några 
mindre jämnhöga stenar som 
stöd åt sittplankan. 

2 
Placera ut sittplankan 
samt fot- och  ryggstöd 

så att du kan märka ut 
viloplatsens form med 
 markeringspinnar. 

3 
Gör ett hål i marken för 
varje stängselstolpe med 

ett järnspett. Ju djupare hål, 
desto stadigare kommer 
stolpen att stå. 

4 
Slå ner stängsel-
stolparna i marken med 

en slägga till 160 cm höjd. 
Sätt fast armeringsnätet 
mot  stolparnas baksida med 
märlor eller spik. Använd 
vattenpass för att kontrollera 
att stolparna och nätet sitter 
rakt. 

5 
Böj spiken över arme-
ringsjärnet så att arme-

ringsmattan sitter stadigt mot 
stolpen. 

6 
Skala bort gräset 
innanför viloplatsens 

markerade framkant så att 
den färdiga platsens stenyta 
hamnar i nivå med omgivande 
gräsmatta. Gräv gropar där 
växterna ska planteras. Varje 
grop bör vara minst 40 cm 
bred och 40 cm djup. Fyll 
groparna med bra plante-
ringsjord.

7 
Lägg ut en markduk 
eller presenning som 

täcker  viloplatsens yta. Vira 
markduken runt en bräda på 
högkant. Brädan ska vila mot 
stängselstolparna. På så sätt 
bildas ett stopp i bakkanten 
för naturstenen som ska 
täcka platsen.

8 
Placera ut ryggstödet, 
sittbrädan och fot stödet 

enligt skissen. Markera 
 mitten på planterings-
groparna genom att sticka 
ner en markeringspinne i 
varje grop. Täck markduken 
med natursten. 

9 Fläta in pilslanor i arme-
ringsnätet. Här är det bra 

att vara två som hjälps åt. En 
sticker in slanorna uppifrån 
och den andra styr slanorna 
genom armeringsnätets 
rutnät. 

10 
Genom att endast fläta 
in pilslanor i delar av 

armeringsnätet skapas en 
gles vägg som ger skydd men 
som ändå upplevs som luftig. 
Vi lade tre slanor bredvid var-
andra innan vi bytte fläthåll.

Steg FöR Steg 
 
För att få tillgång till den ljuvliga svalkan 
från stenarna behöver man leta upp en plats 
där trädens kronor ger skugga under en så 
lång tid som möjligt under dagen. Jag hade 
två överblivna armeringsnät stående som jag 
utgick ifrån. enklast är att använda ett nät 
som täcker hela ytan.

fläta i pil[20]  
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11  
Ta upp markerings-
pinnen från en av 

planteringsgroparna. 
12 

Frilägg markduken 
över planteringsgropen 

genom att fösa bort naturste-
narna. Klipp upp markduken.  

13 
Vik upp dukens flikar 
och fäst dem tillfälligt 

med några tunga stenar. 

14 
Plantera växten och 
vik tillbaka markduken 

över jorden. Vattna ordentligt 
så att rötterna får god kontakt 
med jorden.

15 Lägg slutligen tillbaka 
naturstenen ovanpå 

markduken runt växten. 
 Plantera de övriga två 
 växterna på samma sätt.

Skötsel av 
prydnadsgräs
Både japansk starr och 
silverfryle är prydnadsgräs 
som trivs i halvskugga till 
skugga i lätt fuktig jord. 
De ljusa bladkanterna på 
’Ice Dance’ och de vita 
blommorna hos silverfryle 
är mycket dekorativa och 
lyser upp i skuggan.

Växternas rötter ska 
vara fuktiga innan de plan-
teras. Sätt inte prydnads-
gräsen för djupt, då kan de 
ruttna. 

De prydnadsgräs som 
vissnar på hösten ska ha 
sina nedvissnade blad kvar 
över vintern. De ger växten 
skydd och underlättar 
övervintringen. Beskär-
ningen görs alltid på 
våren. Klipp då ner bladen 
till några centimeter över 
marken. 

Japansk starr och 
silver fryle är vintergröna 
så de behöver bara en 
lättare putsning på våren. 
Klipp bort de blad som är 
vissna eller fula.

Måttskiss på den svalkande viloplatsen

Carex 
morrowi

fläta i pil   [21]
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MateRial
•	1	snöre	à	2,7	m
•	2	säckar	planteringsjord		

à	50	liter
•	1	säck	kogödsel	à	50	liter
•	2,5	m²	markduk
•	2	hinkar	sättsand	à	20	

liter
•	64	smågatstenar		

(10	x	10	x	10	cm)
•	4	armeringsjärn	à	2,5	m	

(10	mm)

ReDSkap 
•	Sax
•	Spade
•	Grep
•	Skottkärra
•	Gummiklubba
•	Bultsax

R a b a t t  r u n t  
ä p p e l t r ä d
Det stora vackra gravensteinerträdet är ungefär 
åttio år gammalt och nu har flera grova grenar 
dött. År efter år har trädet gett oss fantastisk 
försommarblomning, underbar skir skugga och 
de allra godaste och saftiga äpplen. Otaliga är 
de pajer och kakor som vi gjort av vår frukt. 
Nu får yngre träd ta över äppelproduktionen 
och istället har det gamla trädet blivit ett 
klätterstöd till en starkväxande klätterros och en 
sidenklematis. De klänger sig upp i äppelträdets 
kala grenar och trädkronan har på nytt ett hav 
av vita blommor. en enkel men snygg kant av 
smågatsten omgärdar den nya blomsterrabatten 
runt trädet.

Clematis  
fargesoides

lägga sten  
och mosaik   [115]
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1  
Knyt ihop snöret till en 
ögla runt trädets stam. 

För snöröglans ytterkant 
ett varv runt stammen och 
markera ett spår i gräset med 
spaden. Här är det lättast om 
man är två som hjälps åt. En 
som håller i snöret och en 
som håller i spaden.

2 
Skala bort gräset och 
luckra jorden med en 

grep.
3 

Blanda i ordentligt  
med jordförbättring, som 

kogödsel och kompostjord.
4 

De första växterna kan 
planteras redan nu.

5 
Gräv ett 15 cm djupt spår 
runt rabattens ytterkant. 6 

Lägg i en markduk i 
rännan och fyll på med 

sättsand. Vattna och gå i spå
ret så att sanden komprime
ras. Lägg ut en smågatsten 
på sanden och kontrollera att 
ovankanten kommer i nivå 
med gräsmattan. Fyll annars 
på med mer sand under 
stenen.

7 
Placera ut smågatsten 
tätt tillsammans i spåret 

runt rabatten. Knacka ner 
stenen i sanden med en 
gummiklubba så att de ligger 
stadigt och så att alla stenar 
hamnar på samma nivå. Fyll 
gliporna med sättsand. 

8 
Stick ner två armerings
järn vid klätterrosen och 

två vid sidenklematisen, ca 
30 cm ut från trädstammen 
så att de har något att klättra 
på. Järnen ska vara så långa 
att de når upp till de lägsta 
grenarna. Bind fast järnen 
vid grenarna så att de står 
stadigt.

Steg föR Steg

en perfekt rund rabatt med plats för både 
väldoftande klätterväxter och spännande 
lägre perenner. Med ett 2,7 meter långt 
snöre blir rabatten ungefär 1,9 meter i 
diameter. 

lägga sten  
och mosaik[116]  
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1. Sidenklematis  
’Summer Snow’

3. Röd rudbeckia  
’Primadonna  
Deep Rose’

6. Silkesnäva  
’Ballerina’

5. Klätterros  
’Lykkefund’

8. Vårärt

4. Japansk viva 
’Miller’s Crimson’

7. Rosenplister  
’Pink Pewter’

klÄttRaNDe HaV aV BlOMMOR

VÄXteR
Rabatten	står	i	sol	större	
delen	av	dagen	och	blom
mar	från	tidig	vår,	ända	
fram	till	hösten.
1.	Sidenklematis,		Clematis 

fargesoides	’Summer	
Snow’	(1	st)

2.	Ormöga,		Omphalodes 
verna (3	st)

3.		Röd	rudbeckia,	Echinacea 
purpurea	’Primadonna	
Deep	Rose’	(3	st)

4.	Japansk	viva,	Primula 
japonica	’Miller’s	Crim
son’	(10	st)

5.	Klätterros,	Rosa helenae	
’Lykkefund’	(1	st)

6.	Silkesnäva,	Geranium  
cinereum	’Ballerina’	(2	st)

7.	Rosenplister,		Lamium  
maculatum	’Pink	Pewter’	
(1	st)

8.	Vårärt,	Lathyrus vernus  
(1	st)

8. Vårärt

2. Ormöga

Lamium  
maculatum

lägga sten  
och mosaik   [117]
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kapitel

n 0 5

M U RA   i  s t en  
och  t egel
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Lager  på  lager
Att mura är nästan som att baka en tårta. 

Murbruket varvas med tegelstenarna och 

bakverket växer fram lager för lager. Jag 

älskar murar och tycker att de är något av  

de mest dekorativa element man kan ha i  

en trädgård. Allra vackrast blir muren av 

natursten eller gammalt begagnat tegel.  

Den lilla trappan och stenpiedestalen här i 

kapitlet går snabbt att göra. Ruinväggen och 

lejonhuvudfontänen är större projekt som  

tar lite längre tid men som skapar mycket 

stämning i trädgården när de är klara.

ƒ

M U RA   i  s t en  
och  t egel
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MateRial
• 1 plywoodskiva 

(10 x 750 x 1350 mm) 
• 6 armeringsjärn à 6 m  

(10 mm)
• Maskeringstejp
• 1,5 m armeringsjärn  

(8 mm) 
• 5 m trälist (30 mm bred)
• 12 småspikar
• 1 bit masonit (1 x 1 m)
• 12 m najtråd

ReDSkap 
• Tumstock 
• Syl
• Snöre (minst 1 m)
• Sax
• Sticksåg
• Måttband
• 5 snabbtvingar eller 

skruvtvingar 
• 1 lång skruvtving  

(minst 90 cm)
• 2 järnrör à 2 m (inner

diameter 12,7 mm)
• Vinkelslip eller bultsax
• Bockningsmaskin eller 

skruvstycke och rörtång
• Hammare
• 2,5 m elastisk lina
• Vattenpass
• Plattång
• Avbitartång
• Självlåsande svetstång
• Svetsutrustning,  

t ex pinnsvets
• Stålborste
• Slagghacka

M o r i s k t  v a l v
att passera genom en doftande rosbåge eller 
en gisten port som står på glänt är lockande. 
Båda ramar in och bygger på höjden i 
trädgården. en väldigt vacker form är de mjukt 
rundade moriska bågarna som bland annat 
kan beskådas i den stora moskén i Córdoba 
eller i det magnifika palatset alhambra utanför 
Granada i Spanien. ett enkelt sätt att få in lite 
morisk arkitektur i sin trädgård är att bocka 
armeringsjärn. Vårt smäckra moriska valv 
ramar in den grekiska urnan som sedan tidigare 
fått en stenpiedestal att stå på (se s 143). ett 
alternativ till att svetsa ihop järnstängerna är  
att vira ihop dem med najtråd.

svetsa i järn   [203]
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