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Karin Eliasson är trädgårdsmästaren som har förvandlat fyra 
hektar mark till en lekfull park i Astrid Lindgrens anda. Hon har 
haft modet, och lagom distans, att skapa något oförväntat vid 

vårt ”nationalhelgons” hem i småländska Näs.
Text: LISA ISING Foto: PERNILLA BERGDAHL

Karin Eliasson
”VI VILLE INTE GÖRA DET  

PUBLIKEN FÖRVÄNTADE SIG”

Att skapa en berättande trädgård 
kring Astrid Lindgrens barndoms-
hem har beskrivits som ett av Sve-

riges mest spännande trädgårdsprojekt.  
Karin Eliasson är den som i april 2013 fick 
uppdraget att bli trädgårdsmästare och 
konst närlig ledare. 

Och kanske var det just för att hon kom 
utifrån, för att hon har vitt skilda erfarenhe-
ter, som hon kunde ta sig an det småländ-
ska nationalhelgonet med lite uppfriskande 
distans. Något av det första Karin Eliasson 
gjorde när hon kom till Näs i Vimmerby var 
att riva upp Astrid Lindgren-rosorna fram-
för prästgården. Det blev förstås ramaskri. 

– Ja, ingen från Vimmerby hade nog vå-
gat ta bort de där rosorna, säger Karin med 
ett leende. 

Förra året invigdes den tredje och sista 
etappen i arbetet med att skapa en trädgård 
”där det vilda går hand i hand med det upp-
fostrade och ilskan hoppar hopprep med 
skrattet”. Det var så det stod i platsannon-
sen som Karin fick nys om. 

Hon var allt det som efterlystes: En träd-
gårdsmästare med anläggningserfarenhet, 
praktisk men ändå estetisk och med gedi-
gen växtkunskap.  

– Redan från start visste vi att vi inte ville 
göra det publiken förväntade sig. Det skulle 

inte bli några miljöer ur Astrid Lindgrens 
böcker; ingen ”Körsbärsdal” och inga ”Katt-
hultbersåer”. 

I stället utgår trädgården från viktiga te-
man, känslolägen och värderingar i författa-
rens liv och verk. Ur prästgårdens gräsmatta, 
men också stora bestånd nässelstråk, snår-
skog, en uttorkad bäck och igenvuxen fot-
bollsplan – har fyra hektar offentlig trädgård 
vuxit fram. Det har blivit Trygghetens skogs-
lund, Livsglädjens lövsal, Melankolins mossträd-
gård och så vidare. Nya teman är Modet, Hop-
pet och Kreativiteten.  

– En utmaning har varit att Astrid Lind-
gren själv inte var så intresserad av träd-

1. Karin Eliasson i sitt 
rätta element, omgiven 
av falurött och ho-
nungsros.  
2. Lindallén leder upp 
till självaste präst
gården på Näs, nu utan 
rosen ’Astrid Lindgren’. 
3. Karin är sedan 2013 
trädgårdsmästare vid 
Astrid Lindgrens barn
domshem. 4. I Plom-
monlunden är försom
marfloran frodig, här 
silkesdaggkåpa och 
kronnäva ’Rose Claire’.
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gård. Däremot var hon djupt fäst vid natu-
ren och det småländska kulturlandskapet. 
Det fick bli vår utgångspunkt. 

Apelgården är ett exempel. I Smålands 
hagmarker äter betande kor av träden så att 
de blir naturligt uppstammade och genom-
siktliga. På Näs finns prydnads aplar i para-
plyform och kultiverade ängssorter som 
daggkåpa, smultron och nävor. På spaljerade 
äppelträd ympas lokala sorter som ’Kalmar 
Glasäpple’ och ’Gyllenkroks Astrakan’.  

Rejäl dos av Småland
Var tredje besökare på Näs är tysk och här 
ska de få en rejäl dos Sverige och Småland, 
fast i stiliserad form. Lika viktiga är förstås 
Vimmerbyborna själva och alla svenska be-
sökare. Perspektivet är både lokalt, natio-
nellt och internationellt, och det passar Ka-
rin Eliasson utmärkt. För att vara träd-
gårdsmästare är hon en ovanligt rörlig 
person.  

Den breda publiken känner Karin genom 
hennes böcker: Känsla för jord, Grönt! – och 
Smakfullt! Alla speglar viktiga epoker i hen-
nes odlarliv, erfarenheter som har visat sig 
mycket användbara på Näs. Karin har gått 
den långa vägen till trädgårdsmästaryrket; 

hon hoppade av medicinstudierna efter två 
år för att bli trädgårdslärling på Rosendal. 

– Jag kommer från en jordbrukarsläkt och 
jag saknade det årstidsbundna. När jag kom 
till Rosendal och fick återvända till jorden 
tänkte jag att: Just så är det! Jag hade kom-
mit rätt. 

Efter ett par år startade Karin och en prak-
tikantkollega egen handelsträdgård i Saltsjö 
Boo, strax utanför Stockholm, med kafé och 
frilandsodlingar. Samarbetet varade i fem 
år, tills kollegan flyttade till Mälaröarna. För 
Karin väntade sju helt nya år – i sydspanska 
Andalusien där hon och maken öppnade ett 
litet pensionat i en floddal, med egen oliv-
lund och stora grönsaksodlingar under so-
len. Det var efter de spanska åren som er-
bjudandet från Näs lägligt dök upp. 

– I mitt trädgårdsintresse har alltid män-
niskan stått i centrum. Jag letade efter ett 
nytt sammanhang – och nu skulle jag verk-
ligen få vara del av något större.  

På Näs behövde hon lära känna en män-
niska, ett författarskap och ett landskap på 
djupet. Och hon gick grundligt tillväga.  

– Först läste jag förstås om alla Astrid 
Lindgrens böcker för att fånga känslan i 
dem. Men jag har också ägnat mycket tid åt 

att verkligen känna in det småländska land-
skapet. Jag har suttit på de vilda ängarna, på 
stenarna i skogen. Jag har tagit in upplevel-
sen av en mörk tjärn, men också läst in 
landskapets linjer och formspråk. 

Själv kommer Karin från Halland, ett 
kustlandskap som hon beskriver som hori-
sontellt, med låga strandängar och den all-
tid närvarande horisonten.  

– I Småland var det tvärtom! Här var  
landskapet mest vertikalt, med skogens alla 

I mitt trädgårdsintresse har alltid människan stått i centrum.” 

1. Tonen är ofta lekfull, som 
här med en gärdesgård av 
gräsbevuxna vedklabbar.  

2. Karins arbete är lika ofta 
teoretiskt och idénära som det 

är praktiskt trädgårdsgöra.  
3. Serveringen ramas in av 

spaljerade äppelträd, omgivna 
av silkesdaggkåpa, pimpinell 

och blodnäva ’Apfelblüte’.  
4. Karin strövar bland kirskål. 
5. Den lilla planteringsspaden 

finns alltid till hands. 6. En por
lande bäck har återskapats.

➙
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KARIN ELIASSON
Yrke: Trädgårdsmästare.
Ålder: 41 år.
Familj: Sambo.
Bor: Växelbor i Vimmerby och Stock-
holm.
Aktuell med: Konstnärlig ledare och 
trädgårdsmästare på NäsTrädgårdar.
Böcker: Känsla för jord (Hjalmarson & 
Högberg 2006), Grönt! odla egna grön-
saker (Norstedts 2012, 2016), Smak-
fullt!: en trädgård full av frukt, bär, 
nötter och kryddor (Norstedts 2015).
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trädstammar. Som att tippa en bild. Det är 
uppfriskande. Man ser helt andra saker och 
det oväsentliga förbleknar, berättar hon. 

Hjälp av släkten
Mitt i trädgården står Astrid Lindgrens 
barndomshem kvar med rutiga gardiner 
och vita pelargoner i fönstren, så som hon 
själv återskapade det på 1960-talet. För 
barnbarnen kan det säkert ibland kännas  
märkligt att deras mormor gått och blivit 
nationalklenod, och i huset intill bor fortfa-
rande Astrids brorsdöttrar om somrarna.

– För familjen är Astrid alltjämt en levan-
de person och det har varit en väldig till-
gång. De har kunnat bekräfta om en idé 
känts ”Astridsk” eller inte. 

Som den stora grafittimålningen som 
pryder en av husväggarna i Törnrosgården. 
Det sprakar rejält när de romantiska och 
lantliga vildrosorna möter tolkningen av ett 
modernt Vimmerby i sprayfärg. 

– För mig är det så typiskt Astrid! Hon var 
ju ingen oförarglig sagotant, utan en förfat-
tare med moderna idéer som ofta stod på 
barrikaderna.   

Men Karin Eliasson har även egna, nog så 
viktiga referenser och inspirationskällor. 

Som Skogskyrkogården från 1940, ritad av 
arkitekterna Sigurd Lewerentz och Gunnar 
Asplund och numera på listan över omistli-
ga världsarv.  

– Skogskyrkogården är en av få platser 
där man uttalat har arbetat med att tolka oli-
ka stämningar och att gestalta känslor som 
sorg och frigörelse. Den är all time high! 

Under sina spanska år besökte hon också 
regelbundet det moriska palatset Alhambra 
med dess trädgårdar och särskilda propor-
tioner. Man kan ana inflytandet därifrån i 
Livsglädjens lövsal, där skira björkar silar lju-
set och en nyskapad bäck porlar lekfullt. 
Det är lyckans landskap och Karins person-
liga favoritplats på Näs. 

Använder ätbart
En annan idé som hon har tagit med sig är 
att använda ätbara växter på annorlunda vis. 
I boken Ätbart! talar hon euforiskt om  
äppelhäckar, blåbärsbersåer, smultronmat-
tor och lingonbårder. Inte minst i Lekhagen 
har hon förverkligat idéerna och låter leken 
omges av bär och annat ätbart. 

Enligt Karin är Lekhagen hjärtpunkten i 
den jättelika trädgården, en gård bakom 
klassiska gärdsgårdsstörar och faluröda 

stugväggar där barn har lekt i alla tider  
– även Astrid och hennes syskon. Från går-
dens höga ek hänger en jättelång repgunga. 
Alla vet hur härligt det kittlar i magen när 
en sådan gunga sätter fart. En klätterskulp-
tur och hoppvänliga kullar av träkubb inbju-
der till ytterligare lek. Växterna är tåliga och 
gärdsgårdarna består av gräsbevuxna ved-
travar. 

Den trädgård som har skapats i Astrid 
Lindgrens namn ska omfatta både historia 
och samtid. Här ska klimatförändringar och 
flyktingproblematik diskuteras. En vision är 
att upplåta en täppa åt varje års Alma-prista-
gare. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens 
minne, som förkortas ALMA, instiftades  
efter hennes död 2002 och är världens 
största internationella barn- och ungdoms-
litteraturpris. Pristagarna kommer från 
världens alla hörn. 

– Tänk vad häftigt det vore, säger Karin 
Eliasson drömmande. 

Men den som vallfärdar till Näs för att 
hitta ”sockerdricksträdet” ska inte heller bli 
besviken. Det står fortfarande kvar i Präst-
gårdsparken; håligt och numera en bjässe 
med sju meters omkrets. Fast med ålderns 
rätt undanber det sig klättring. l

Familjen har kunnat bekräfta om en idé känts ’Astridsk’ eller inte. ” 

1. Karins favoritplats är ”fjärilsgungan” i Livsglädjens lövsal. 
Här silas ljusen genom björkarna. 2. Mongolisk näva i blom.  
3. Karins vision är att Näs ska kommunicera med både nu och 
då. Grafittimålningen i Törnrosgården är en replik till dagens 
Vimmerbybor och andra besökare. 4. Lekskulptur i Lekhagen 
där barn lekt i alla tider. Även Astrid.

TRÄDGÅRDAR KARIN INSPIRERAS AV
BROOKLYN BOTANICAL GARDEN I NEW YORK
En spännande trädgård som fungerar som ett kreativt nav och 
en samlande kraft i närsamhället. Numera har man tagit över en 
skola i kvarteret och arbetar med mycket mera än odling.
BOTANISKA TRÄDGÅRDEN I VISBY
Den älskar hon för landskapet och för att den känns så exotisk 
med sina växter där, mitt i Östersjön.
JARDIN PLUME I FRANSKA NORMANDIE
En av de få besöksträdgårdar där Karin verkligen vill stanna 
kvar. Av en gammal fruktträdgård har ett privat par skapat en 
gräsbaserad trädgård med örter och formklippta häckar.
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