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Hos Anna & Robert:
1. Böljande ligusterhäckar
2. Lekfulla geometriska former
3. Sittplats under äppelträden
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DRÖMTRÄDGÅRDEN

Gammal trädgård 
får ny kärlek

VÄND

Bondens gamla fruktträd  samsas med  arkitektens 
 lekfulla trädgårdsrum och Annas nyplanterade rosor. 
Familjens trädgård är formad av tre ägare.
AV FELICIA KONRAD FOTO SOPHIA CALLMER

FINT KRING FÖTTERNA. 
Äppelträdet står vackert 

omgivet av jättedaggkå-

pans skira blomställningar.
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V– VI FICK TILLTRÄDE I AUGUSTI förra året så 
det är vårt första år här. Nu krävs ett drygt 
renoveringsarbete eftersom trädgården delvis 
legat för fäfot de senaste åren. Nyponrosorna 
var som spikklubbor. Men man får snygga 
muskler och själen mår bra av fysiskt arbete, 
säger Anna.

Stenhuset som trädgården hör till byggdes 
1943 av Bror Dahlgren som var spelman och 
bonde. Han bodde på den stora gården som 
ligger på andra sidan hästhagen men han 
tröttnade på att vara bonde och ville satsa 
på sin musik. Det nya huset blev behändigare 
att sköta och han fi ck ett eget musikrum. I 
uthuset höll han häst, ko och höns. Träd-
gården präglades av den tidens självförsörj-
ningsideal, med stora odlingsland, fruktträd 
och bärbuskar. Spåren av den ursprungliga 
trädgården fi nns fortfarande kvar i den mer 
njutningsfulla trädgård som arkitekten och 

konstnären Maria Schad skapade under sina 
20 år som ägare. Det var Maria som planerade 
de välklippta ligusterhäckarna som skapar 
rumskänsla i trädgården som till stora delar 
är en lek med geometriska former som halv-
cirklar rektanglar och klot. 

– Maria ritade om trädgården i grunden 
och lät också bygga till huset med ett fantas-
tiskt trapphus som leder till en stor och vacker 
ateljé på vinden. Hon byggde också växthuset 
intill den nya utbyggnaden, det vet vi ännu 
inte vad vi ska göra med, säger Anna. 

PÅ FRAMSIDAN AV HUSET står ett vårdträd, en 
majestätisk äkta kastanj. Ett par meter fram-
för ingången till huset har Anna planterat en 
praktmagnolia i en rabatt och hon funderar 
även på att plantera någon marktäckande 
växt, kanske fl ytta lite myskmadra som fi nns 
på andra sidan ligusterhäcken.

TRÄDGÅRDSTAK. Det gamla 

äppelträdet ger skön skugga när 

högsommarsolen gassar.

Bostadshus

FörrådGrus

  1. Kastanj

  2. Liguster

  3. Plommon

  4. Kompost

  5. Avenboksberså

  6. Äpple

  7. Päron

  8. Körsbär

  9. Damm

  10. Gullregn

  11. Krikon

  12. Rosor

  13. Trädgårds land

  14. Spaljé

  15. Magnolia
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 Här odlar vi!
Namn: Anna Gunnert & Robert 
Iwenstam.
Gör: Anna är konstvetare, förfat-
tare och konstpedagog, Robert är 
arkivarie och idé- och litteratur-
historiker.
Trädgård: 1 200 kvadratmeter i 
Bjärsjölagård, Skåne, zon 1.
Favoritväxt: Vita rosor.

MUMS! Det är härligt att kunna 

plocka smultron i trädgården.

ILLUSTRATION ANN L JUNGHORN
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DRÖMTRÄDGÅRDEN

”Själen mår bra av trädgårdsarbete”

VÄND

GRÖNA VÄGGAR. Välklippta 

ligusterhäckar ramar in och 

ger trädgården en lugn och 

harmonisk stämning.
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– När man har fått en så bra grund som här 
får man vara försiktig. Jag har många planer 
för att utveckla denna plats på jorden men jag 
tar det lugnt för att långsamt växa ihop med 
min nya trädgård, säger Anna.

TROTS DENNA INSIKT har Anna hunnit med 
en hel del under sitt första år i trädgården. Ett 
par meter från växthuset, mellan lavendeln, 
stengången och ligusterhäcken, finns en liten 
kvadratisk damm där det lever salamandrar 
under vattenytan. Här har Anna nyligen plan-
terat en vit mininäckros. 

Salamandrarna är inte de enda vilda besö-
karna i trädgården. Igelkottarna gillar den 
soliga rabatten längs söderväggen där det 
växer rosa och svarta stockrosor. De är två 
stycken, så nu hoppas Anna och Robert på 
småkottar.

I planerna för trädgården har rosor en 
stor plats. Under hösten planterade Anna en 
handfull sorter: ’Blanc Double de Coubert’, 
’Romance’, ’New Dawn’ och ’Iceberg’. Årets 
nytillskott är den klassiska ’Madame Hardy’, 
’Madame Plantier’ och ’Karen Blixen’.

– Jag tycker om vita rosor mest, och en 
del rosa, men röda rosor gillar jag inte, säger 
Anna. 

En buskpion och en krusbärsbuske hör 
också till årets nyplanteringar.

– En krusbärsbuske tycker jag man ska 
ha när man bor på landet, säger Anna som 
uppskattar trädgårdens ätliga utbud.

– De spaljerade päronen är fantastiska 
och nu väntar jag med spänning på krikonen. 
Förra året gjorde vi vin på dem. Smakskillna-
den mellan plommon och krikon är att krikon 
har en lite tyngre och kraftfullare smak. 

”Jag vill långsamt växa ihop med trädgården”

NYPLANTERAD. ’Iceberg’ 

är en av trädgårdens många 

nyplanterade rosor.

TITTHÅL. Runda 

former är ett genom-

gående tema.

FÄRGKLICK. Purpurklätt 

har ceriserosa blommor och 

mjukt gråludna blad.
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DRÖMTRÄDGÅRDEN

VÄND

UPPSTICKARE. Finger-

borgsblommor sticker 

upp som eleganta 

utropstecken i rabatten.
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DRÖMTRÄDGÅRDEN

HALV CIRKEL. Ligusterhäcken 

ramar in och framhäver äppel-

trädet på ett fint sätt.

FÄRGSTÄMT. Perukbuskens 

blodröda blad framhävs av 

daggkåpans limegula blommor.

RAR ROS. Anna har 

planterat många 

rosor i trädgården.

DOFTFAVORIT. Lavendelns 

goda doft är en av träd-

gårdslivets höjdpunkter. 


