
Skala och mått är obefintliga. Men huvuddragen 

är mer rätt än fel. Träd, rabatter och byggnader finns 

på ett ungefär där de är markerade. Likaså häckar, 

plank, spaljéer, pergolor och annat. 

En rundvandring i vår trädgård
Juli 2012

Många bilder, tankar och kommentarer blir det från vår trädgård. Säkert svårt att förstå
för den som inte har varit här. Därför har jag gjort en enkel skiss över trädgården. 

Egentligen skulle man ha ett riktigt ritprogram för 

trädgård så det kunde bli lika snyggt som i 

trädgårdstidningar. Men det enda jag hittade (som 

var gratis) förstod jag mig inte på. Därför blev det 

Paint som finns som tillbehör i alla windows-

datorer. Att rita fyrkantiga och runda saker går 

någorlunda, men när tomten (ca 1450 kvm) är sned 

och rabatterna böljande funkar det inte. 

Förhoppningsvis ger skissen ändå lite information 

och förståelse till vad vi skriver om.

Följ med på en liten rundvandring



Mot gatan är trädgården en katastrof. Sedan flera 

år är det ett mentalt projekt att forma om den delen. 

Häckar är delvis döda, träd har vuxit till sig, de små

barrväxterna är plötsligt, efter drygt 30 år, alldeles 

för stora. Vi börjar istället på norrsidan vid en 

rosenportal med Honungsrosen Helena. Du ser en 

del lila pilar på skissen som visar var en del bilder är 

tagna.

Du skymtar växthuset och grönsakslandet och 

längst bak ser du överdelen av ett grannhus.

Grönsakslandet med ett antal 

odlingslådor. Ihopsnickrade av diverse 

restvirke och rödmålade. Allt trävirke i 

trädgården har samma röda färg 

(nästan). Rött och grönt är ju 

varandras kontrastfärger och det blir 

särskilt snyggt i regnigt väder.

Längst upp har vi några olika 

kompostbehållare samt förvaring för 

krukor och ved samt ett 

planteringsbord.

Vår trädgård är grön. Vi gillar att indela den i olika rum. Med häckar, buskage, spaljéer och 

plank. Att inte se allt på en gång. Gärna flera växter av samma sort eller art så det blir 

mängdverkan. Vi är inga artsamlare, inte heller typen som försöker överskrida zongränser. Nu 

vill vi gärna få in lite mer gult och mörkrött bland växterna för att blanda upp allt det gröna.

Växthuset har hängt med några år nu. Vi säger som många 

andra att vi borde ha byggt ett större, men vi är glada för alla 

tomater, gurkor och vindruvor vi brukar få varje år. Vinrankan 

har växt sig lång och levererar nog ca 10 kg druvor varje år. 

Under försommaren har vi byggt en drivbänk. Några gamla 

fönster från husets fönsterbyte har fått stå mall för storleken. 

Skall bara  rengöras, kittas om och målas. Till våren skall 

bänken vara i full drift. Får se om primörerna kommer lite 

tidigare?



Lunden

Den här delen av trädgården kallar vi lunden. Ett 

par grusade gångar som slingrar sig mellan ett två

fruktträd, katsura, magnolia och ett silverpäron. 

Marken täkt av perenner. Mycket astilbe, 

bräkenväxter och hosta av olika sorter. Mot en 

spaljé, en klängros. Olika sorters hortensia får 

också plats samt en del annat.

Lunden är inramad av en spaljé, en rundad tuja-

och avenbokhäck samt mot grannen blandade 

buskar.

Viktigt är en sittplats för oss två där äppelträdet 

och plommonträdet bildar tak varma 

sommareftermiddagar.

Hörnet med 

rhododendron

I trädgårdens sydvästra hörn 

har vi samlat lite olika 

rhododendron. Hörnet är den 

högsta punkten i trädgården, 

men ändå ligger tomten söder 

om oss, flera meter högre. Vi 

vill gärna fylla hörnet med 

rhododendron men hittills har 

det vuxit lite dåligt. Ifjol 

glesade vi ur en del växtlighet, 

förbättrade jorden och 

planterade en del nya 

rhododendron. Har gjort bra 

verkan. I år har det vuxit på

bra. Fortsätter det lika bra blir 

det nog ett lummigt hörn om 

fem år. Från hörnet har vi en 

lång siktsträcka ner mot 

pionrabatten ner mot gatan.

En skuggig lunchplats varma sommardagar. Ännu inte utnyttjad i år.



Vy över ”stora” gräsmattan

Stora gräsmattan är inte så stor. 

Men tillräcklig för barnbarnens lek; 

kubbspel, ringkastning, boccia och 

annat. Ett rum i sig, fast det blir lite 

mindre för varje år. Rabatterna 

växer. Till vänster anar du 

rosengången/pergolan.

Soffan är placerad mellan två

mindre pilar precis där 

eftermiddagens/kvällens sista 

solstrålar når med sitt 

sammetsmjuka ljus och skuggorna 

sträcker sig långt.

Rosenpergolan

Grusgången är omgiven av klängrosor, varav 

flera kanadensiska, samt olika sorter clematis. En 

del brer ut sig mer ohämmat än andra. Men det 

bidrar till lummigheten. I rabatten ut mot 

gräsmattan samsas gammaldags buskrosor med 

lite nyare.

Vi har haft lite oflyt i år. Flera rosor har dött 

och vi har inte hunnit med att förnya som vi 

borde. Trädgård tar tid man inte alltid har.

Rosenpergolan rundar hushörnet. Längst ner överblommade 
forsythior. Rabatten täckt av vintergröna och ormöga samt en 
vitbladig hosta som får lysa upp lite.



Groddammen

Centralt i trädgården ligger den lilla 

dammen. Den har blivit mindre och mindre 

med åren, omgivande växter svämmar över. 

När dammduken har bytts har den också

blivit lite mindre. Vi började med näckrosor 

för många år sedan i en ganska kal trädgård 

där solen nådde dammens yta. Idag är det 

alldeles för skuggigt. Men grodorna trivs 

och vi trivs med dem. Vår lilla vattenyta 

drar till sig mycket liv. Fåglar, katter, rådjur 

(tyvärr), fjärilar och ibland igelkottar. Från 

altanen betraktar vi, gör jämförelser med 

livet utanför dammen och reflekterar.

Kommande projekt

Gatusidan av trädgården är vårt 

sorgebarn. Vi börjar få en idé om 

hur det skall se ut. Längre fram i 

höst skall vi börja avverka en del 

växtlighet. Ta ner häckar, 

stamma upp en del barrväxter, ta 

bort andra. Skapa lite luft och 

plats för nya saker. Vi kommer 

säkert berätta om våra 

vedermödor här på hemsidan.

Trädgården från öster mot väster längs södergaveln


