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i  öv er tr et t io å r  har Karin Berglund skildrat människor och deras trädgårdar. 

Hennes egen i Mölndal, söder om Göteborg, blir därför även ett slags meta-porträtt av 

alla dem hon mött under decennier som trädgårdsförfattare. Trädgården är ett myller 

av drömmar, minnen, dofter.

– En allvarligt menad trädgård är alltid mycket privat. Den blir till slut ett lätt 

avläsbart självporträtt, säger hon och jag förstår snart vad hon menar.

Första gången jag hälsar på är det vinter. Vi har träffats helt kort på en mässa och 

jag är nyfiken på hur hon har det. Vid ett besök i Göteborg infinner sig tillfället. I tjocka 

koftor sitter vi på hennes trevliga men iskalla veranda och mumsar nybakt och dricker 

varmt te. Utanför har murgrönan frusit fast i ett isgrepp och trädgården vintervilar.

När jag återvänder i midsommartid är kontrasten total! Stora stånd av trädgårds-

nattviol lyser i lila och vitt. De tidigaste schersminerna är i full blom; skummigt vita 

och doftande. Likaså pioner, dagliljor, magnolior och de första rosorna i rött och gult. 

Över alla blommorna reser sig en jättelik avenbokshäck och gråpäronet som vuxit 

förbi skorstenen. Man får känslan av en amfiteater av grönska där försommarens 

blomster sitter på första parkett. 

– Jag börjar förlika mig med hur min trädgård ser ut, säger Karin, men ser ändå 

allt som inte blivit gjort och allt som behöver göras. Det ständiga dilemmat.

Vinterns barfrost har gått hårt åt en del rosor och affektionsväxter och under våren 

har det kommit bekymrade rapporter på Facebook. ”Har buxbomen kanske fått bux-

bomssjuka?”, ”Här ser inte klokt ut!”. Men nu är allt förlåtet och givetvis finns här en 

mycket medveten balans mellan vilt och kontrollerat, en trädgårdsgenre som kan vara 

nog så krävande. Trädgårdsnattviolerna får visst breda ut sig – men bara på rätt ställe.
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” En AllvArlIgt menAd trÄdgÅrd Är AlltId  
mycket prIvAt. Den blIr tIll slut ett lÄtt  
AvlÄsbArt sjÄlvportrÄtt.”
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Valdemar Petersens 
gula Aïcha-ros och Erik 
 Johanssons variege-
rade flox, på marken 
framför. Hos Karin 
trängs växtminnena. 



– Annars går effekten förlorad, säger hon nyktert.

I förordet till sin bok  Blombok: Rapport från en trädgård berättar Karin humoristiskt 

om två damer som kommer på oväntat besök till trädgården och hur de förfasar sig 

över hur skräpigt och ovårdat där är. ”Verkligen skräpigt. Inte alls som i dina böcker”, 

utbrister de. Karin kontrar med Alf Henrikson-dikten om en hustru som var för 

upptagen för att njuta av den korta hänryckningen mellan hägg och syren. ”Innan 

makaronerna har kokat färdigt är det hela över”, kommenterar hon. Nej, här ska nju-

tas – med eller utan ogräs.

Karin Berglund är en av våra främsta trädgårdsförfattare. Hennes första bok Så i 

ruta kom 1984 och handlade om odling i det lilla, med kaffekopp och gaffel som red-

skap – ett format som är värt en renässans, nu när alla vill stadsodla på minsta plätt. 

Efter debuten har det blivit tiotalet böcker, däribland klassikern Bonniers stora bok om 

Din trädgård och Linné-biografin som tog sju år att skriva. Lägg till tidningsartiklar, 

kåserier, utställningar och föredrag. Sommarpratare i P1 har hon varit och numera 

är hon även känd som en skicklig fotograf med gamla tekniker som gummitryck och 

Ovan t.v: Tomten har 
stått i en engelsk träd-
gård i hundra år innan 
den hamnade hos Karin 
i Mölndal. 
T.h: Container-fyndad 
smidesgrind används 
som dekorativt växtstöd.

Nästa uppslag:  
Röda Moyesii-rosen,  
ett blommande parasoll 
i juni.

1 0     t r ä d g å r d s l e g e n d e r





fotogravyr som specialitet. Hennes signum är kunniga, personliga och sensuella träd-

gårdsskildringar med många bottnar – alltid med människan i fokus.

I trädgårdens växter möter vi många av dem hon skrivit om.

Här finns buxbom med rötterna i 1600-talets Wrams Gunnarstorp som redan 

Linné kommenterade under sin skånska resa, 1749. Den ljusgula Aïcha-rosen min-

ner om den danska rosförädlaren Valdemar Petersen, en av legenderna inom nordisk 

roshistoria, som Karin tidigt besökte. En annan försommar-ros är den röda mandarin-

rosen Moyesii. En sådan har författarkollegan Lotte Möller utanför sitt köksfönster i 

Lund. Och en sådan vill Karin också ha i sin trädgård. Liljorna kommer från botani-

kern och växtsamlaren Kenneth Lorentzon. Ett annat kärt minne är en liten flox med 

brokiga blad från Erik Johansson i Älvsjö, en av Roslagens största trädgårdsmästare, 

som fick sitt porträtt i Lust och fägring. 

Och så håller det på. Precis som Karins egna texter blir vandringen i hennes 

trädgård en vild associationskedja i tid och rum och tvärs över alla fakultetsgränser. På 

några meter hinner vi avhandla Yggdrasil, den fornnodiska ur-asken, danske diktaren 

Oehlenschläger, zenbuddistisk filosofi, päronrost och ogräskunskap.

– Det är ju därför man orkar hålla på att skriva om trädgård hela tiden, för att det 

handlar om så mycket annat, förklarar Karin som har akademiska betyg i både konst- 

och litteraturvetenskap.

Hon bor i en backe i den K-märkta arbetarstadsdelen Kvarnbyn i Mölndal – eller 

Kråkan som den kallas efter Kråkberget som ligger alldeles intill. Längre neråt gatan 

möter pampiga vattenfall industrihistoria. Trädgården inramas på ena sidan av det 

vitmålade bostadshuset, en träkåk från 1850, och på andra sidan av ateljén. Det är där 

hennes känslomättade fotografier av växter och blommor blir till. Det är också där 

som hon har sitt Linnébibliotek. Varenda bok bakom glasdörrarna har hon läst. Hon 

och Linné har samma sätt att betrakta naturen på.

Att möta och gestalta en växt är också att möta sig själv, säger hon. Man kan titta 

en blomma i ögat och känna igen en bit av sig själv. Det tyckte Linné också.

För en stund blir det tyst. Tanken får sjunka in och slå rot. Att möta sig själv.  

I en blomma.

Men framför allt har Karin Berglund velat möta andra människor i deras trädgår-

dar. Både böckerna Lust och fägring och Samtal i trädgården, är ett slags hyllningar till 

alla dem som har stora trädgårdsdrömmar – och är ihärdiga nog att förverkliga dem. 

Hon har besökt kändisar och kulturarbetare men även helt vanliga människor som delar 

samma passion. Alla trädgårdar har inte varit vackra, men alla har varit personliga. Den 
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Glasverandan med 
utsikt över buxboms-
kvarter, aklejor och 
päronträdet med den 
väldiga honungsrosen.



enda som har tackat nej är dramatikern Lars Norén. Han tyckte att han redan hade 

exploaterat allt i sitt liv och ville behålla sin trädgård för sig själv.

I senaste boken, Det var en gång en trädgård, sammanfattar hon sina dryga  trettio 

år som trädgårdsförfattare. Från sin egen trädgård gör hon utvikningar åt många 

andra kunskapsområden – trädgårdshistoria, konst, litteratur och människor – så som 

bara Karin Berglund kan.

– Den handlar i princip om vad man ska ha en trädgård till och så gör jag till-

bakablickar på roliga saker som har hänt, berättar hon.  

Den stenlagda rundeln under det enorma päronträdet är som gjord för sköna kvälls-

stunder. Ett bra honorar gjorde det möjligt att anlita skickliga stenläggare från närlig-

gande Gunnebo slott och tanken var att göra ett slags ”sunken garden”, som Christopher 

Lloyd på Great Dixter i England. I krukor doftar senaste resfyndet, gamla irländska 

nejlikesorter som överlevde transporten hem, inslagna i en regnkappa i kofferten. 

De människor och platser som hon passerat bildar ett slags kulturlager i trädgår-

den, men allra mest är den ett stort NU. Likt en lekfull experimentverkstad syns över-

allt pågående projekt och infall. Ärtskotten väntar på att komma i jorden. I blomkru-

korna ligger samlade blåmusslor. Under en glaskupa len kuddmossa som en dyrbarhet. 

Tomtar och snäckor. Och så det gula pariserhjulet som är en originell foderautomat 

för fåglar. Längre bort syns en containerfyndad smidesgrind som har blivit växtstöd.

Karin beskriver sin trädgårdsglädje bäst med egna ord, som i en uppdatering på 

Facebook samma vår: 

”Det luktar så gott i min trädgård. Mandarinrosen och Aicha håller på att slå ut, 

alla irisarna, buskmagnolian med sin intima doft av citrus, den högväxta ängen av 

trädgårdsnattviol under äppleträdet ... Och så jättekatten som jagar flugor bland park-

salladen. Håller på att försonas med min stökiga plats på jorden.”

Växter som funkior och 
lungört ser nästan ut att 
klättra uppför trapp-
stegen av egen kraft. 
Begonian i krukan, 
troligen en så kallad 
herrgårdsbegonia, 
övervintrar varje år i 
källaren under huset.
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den doftande trädgården

Doften går som ett tema genom hela Karin Berglunds 
gröna författarskap. För henne är doftande växter i träd-
gården ett sätt att inreda och att staka ut gränser. Doften 
väcker minnen från en annan tid, någon annanstans, 
med andra människor … Som hon säger: ”Doften är en 
av de viktigaste upplevelserna i trädgården. Doften ÄR 
en trädgård; lustfylld och härlig.”

Den som vill behålla trädgårdens doftstråk skapar 
häckar som ger lä, så att vinden inte skingrar dem. För 
dubbel effekt planterar man såklart häckar som doftar, 
exempelvis schersmin, rosor, olvon, mahonia och 
rosenrips.

Mest doftar de ljusa blommorna med vita sorter i topp, 
följda av rosa, syrenfärgade och ljusgula  blommor.

Trädgårdens dofter kan vara berusande – men 
också kväljande. Se upp med doftbomber som luktol-
von, hyacinter och spirea. Av sådana kan det räcka med 
några enstaka exemplar.

KARINS DOFTANDE FAVORITER

ROSOR   

Rosor var den stora passionen när Karin Berglund bör-
jade med trädgård på 70-talet. Det var innan de gam-
meldags buskrosorna blivit vanliga och för att hitta sorter 
åkte hon till Valdemar Pedersens plantskola i Danmark. 

'Aïcha'. Tidigt blommande spinosissimaros med härligt 
fruktig doft.  Blommorna är ljusgula med saffransfärgade 
knappar, halvfyllda och skålformade.  Introducerad av 
danska förädlaren, Valdemar Pedersen. Skuggtålig. Pas-
sar bra som solitär, buske eller häck.

Honungsros, Rosa helenae 'Hybrida'. Starkväxande 
klätterros med klasblommande, ljusgula, halvfyllda 
intensivt honungsdoftande blommor. Rosen är en hybrid 
av Rosa helenae och både härdig, frisk och skugg tålig. 

Kan bli upp emot sex meter hög. Hos Karin klättrar den 
i ett päronträd, högt, högt – och när den blommar på 
försommaren, då blir det fest!

'Jakobsson'. Ännu en spinosissima, eller torpros som 
den också kallas. Denna tillfälligt döpt efter upphittaren. 
Blommar kort och intensivt, överfylld med doftande 
små vita, röda eller rosa blommor i juni, innan de mer 
förädlade rosorna kommit igång. Torprosor har fått sitt 
namn eftersom de ofta växer kvar på övergivna torpstäl-
len. Populära och doftande hybrider med pimpinell-blod 
är: 'Hansa', 'Ruskin', 'Stanwell Perpetual', 'Moyesii' och 
'Nevada'. 

'Ghislaine de Féligonde'. En starkt doftande myskros. 
Rikligt remonterande med blommor som skiftar färg från 
saffransgult till aprikos till koppar och slutligen blek-
nar till crèmevitt. Blommorna är fyllda, små och grunt 
skålformade. En av de mest uppskattade buskrosorna. 
Skuggtålig. Kan användas både som klätterros, solitär, 
häck eller buskros. 

TRÄDGÅRDSNATTVIOL, Hesperis matronalis
Doften påminner om violens och färgen varierar mellan 
vitt och olika nyanser av violett.  Räknas egentligen som 
tvåårig, men har man en gång fått in trädgårdsnattviol i 
sin trädgård brukar den fröså sig och återkomma. Känd 
sedan medeltiden. Höjd omkring 70 centimeter. Hos 
Karin blommar mängder av trädgårdsnattvioler om 
försommaren. 

DOFTSCHERSMIN, Philadelphus coronarius
Drottningen bland doftbuskar. Blommar i juni med ett 
överflöd av kritvita blommor och med en doft så stor att 
den kan fylla en hel trädgård. Blir 2–3 meter hög och är 
härdig till och med zon 4. Schersminer är både livskraf-
tiga och lätta att föröka på egen hand. Karins egen är 
en klon från en buske som planterades på 1930-talet.
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För Karin Berglund är trädgården som ett slags konstverk där det finns utrymme för 
infall och kreativ lek. Bland annat bjuder hon in naturen som medskapare. Mossiga 
delar av trädgården hjälper hon på traven. De blir därmed naturlika grannar till träd-
gårdsväxterna tillsammans med stenar, stubbar och snäckor.

Roliga trädgårdsprojekt

FÖRÖKA DOFTSCHERSMIN PÅ KARINS VIS

På försommaren skärs yttersta delen av ett skott av, all -
deles under ett bladfäste. Ta bort de nedersta bladen. 
Den färdiga sticklingen ska vara ungefär 10 cm lång. 
Plantera flera sticklingar i en plastkruka med 2/3 sand 
och 1/3 torv. Placera dem utmed krukans kant, där de 
har lättast att rota sig, och täck med ett lager sand. 
Tillsätt ingen näring. Genomfukta och håll hög luf t fuk-
tighet under hela rotningstiden. Placera på skyddad 
plats utomhus. Om sticklingarna böjar växa, då har de 
rotat sig och kan planteras om i var sin kruka med jord. 
Tillför näringslösning när tillväxten ökar. Låt övervintra i 
krukan på skyddad plats och plantera ut våren därpå.

LILJOR

Liljor kan vara ganska svårodlade men i Karins hjärta 
har de en given plats sen lång tid – inte minst för doftens 
skull. Turligt nog är några av de vackraste också de mest 
lättodlade: Krollilja, brandlilja, tigerlilja och kungslilja. 
Till skillnad från andra liljor klarar dessa kalkhaltig jord.

Det stora liljesläktet rymmer både vilda liljor och 
asiatiska hybrider som anses mera lättodlade än sina 
vilda kusiner.

Krollilja, Lilium martagon. En av de härdigaste liljorna, 
som växer vild från södra Europa till norra Mongoliet. 
Stor anpassningsförmåga och lätt för att sprida sig. 
Färgen varierar från vitt till rött, violett, rosa eller persiko-
färg, oftast med svarta prickar. I det vilda oftast rosaröd 
eller brunröd. Blommar i juli och blir drygt meterhög. 
Karin tipsar om platser med fantastiska bestånd: den 
ljusa lövskogen på Kinnekulle, munkträdgården i 
 Vadstena kloster och Ulfåsa herrgård – lustigt nog alla 
tre i Västergötland.

Kaukasisk lilja, Lilium monadelphum. Tillhör de vildblom-
mande; inte så vanlig i odling men lär klara upp till zon 
5. En Karin Berglund-favorit som blommar i juli med stora 
gula turbaner – och en stor doft.  Blir 50–180 centimeter 
hög, tål kalk och vill gärna ha ett skuggigt läge. Blom-
morna nickar eller hänger i en väldoftande klase.

Kungslilja, Lilium regale. Vita, väldoftande änglatrum-
peter som blommar i juli. Blir drygt meterhög och trivs 
bäst i soligt läge. Karins senaste tillskott och inte särskilt 
svår att få tag på. Drömmen är att de femton liljorna med 
tiden ska bli en hel liljeskog, som hos den danske bloms-
terkonstnären Tage Andersen på hans Gunillaberg, 
utanför Jönköping. 

Fr.v. Moyesii – eller mandarinros. Lilja av krolliljetyp 
som Karin kallar för 'Citron'. Kinesisk doftschersmin, 
en art med särskilt stor doft. 
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Ett näringskrävande och mycket intensivt sätt att odla 
på en väldigt liten yta. Metoden introducerades först 
av amerikanen Mel Bartholomew, då som Square Foot 
Gardening, men var en nyhet för Sverige när Karin skrev 
sin bok Så i ruta, 1984. 

Den går ut på att odla grönsaker i land med måtten 
120 x 120 centimeter. Landet delas upp i 16 smårutor 
à 30 x 30 centimeter. Arbetsredskapen blir därefter. 
Fröna sätts ett och ett, ibland med pincett. Gödsel mäts 
i kaffekoppar, vattning per tekopp, luckrar gör man med 
gaffel och plantorna flyttas med sked.

Odlingsmetoden förutsätter en lucker, välarbetad 
jord som grävs i flera led. Så fort en yta blir ledig sår 
man nytt och inför varje sådd tillförs gödsel. Den lilla 
kökskvadraten kräver samma skötsel som en krukväxt. I 
gengäld får man starkt gensvar.

Det är ett enkelt och barnvänligt sätt – perfekt för 
dagens stadsodling där ytan är begränsad. 

PÅ ETT ÅR HAR KARIN I SINA 16 RUTOR  

SKÖRDAT INTE MINDRE ÄN FÖLJANDE: 

9 hg gula vaxbönor
10 huvudsallat
10 isbergssallat
Bladsallat för hela sommaren
15 rädisor
9 tomater
32 rödbetor
32 morötter
Massor av spenat
10 majrovor
16 gula lökar
7 kålrabbi
Några broccolihuvuden
248 ärtskidor
Dill, persilja, salladslök, gräslök

Så i ruta: så går det till

ODLA MOSSA

Pensla kanter och stenar med filmjölk för att hjälpa 
fram mossan. Finast är mossiga stenar. Men man kan 
även leka med grönskimrande stubbar och torvkanter, 
övervuxna med långhårig mossa. Eller varför inte göra 
skulpturer, klot och spiraler av mossa? Ett  alternativ till 
buxbom – och mycket härdigare. 

”Björnmossan ser ut som en grön tårta där den ligger 
som blickfång utanför ytterdörren. När det regnar reser 
sig mossan och de små stjärnorna i de yttersta spetsarna 
spärrar ut sig till ett fint mönster. [...] Den skimrar som 
något dyrbart. Den ser ut som ett grönt litet djur. Just nu 
är den min käraste ägodel.” (Ur Blombok)

LIV OCH LEKFULLHET

•  Slösa med vattenblänk och fågelbad i trädgården. 
Använd allt från exklusiva modeller till enkla fat, baljor 
och skålstenar.

•  Komplettera odlingarna med överraskande krukor, 
korgar eller lådor med blommor. Det är ett lätt sätt att 
förnya och göra skillnad.

•  Lek med fåglarna! Fyll trädgården med sång genom 
att ge husrum och mat åt fåglarna. Fågelholkar och 
-bord kan också bli roliga objekt att titta på. Hos Karin 
bor pilfinkarna i en grönmålad holk och äter gör de i 
ett knallgult pariserhjul.
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Blåmusslor som Karin gärna 
lägger i krukväxter och 
andra sammanhang. Den 
originella foderautomaten – 
 rena tivolit för fåglarna! Mer 
mossa som odlas medvetet i 
skuggiga delar. 


