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1  
Planera

Rita och  
samla idéer

Trädgårdsskolan

2  
Funktion

Entré och andra 
praktiska  

saker

skaPa vackra 
blickFång

3  
bygg rum
Golv, väggar  

och tak

4  
växter 

Fint från vår  
till höst 

5  
inred 

Njutning och 
blickfång

Trädgårdsskolan  
del 5  

Trädgården är till för njutning och glädje.  
Så här inreder du med vackra blickfång.

AV SUSANNE ANDERSSON OCH KERSTI BYSTRÖM    
FOTO SUSANNE ANDERSSON
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Trädgårdsskolan

Vår egen  
expert

I Trädgårds-
skolan ger 
vår träd-
gårdsdesig-
ner  Susanne 
Andersson  
sina bästa 

råd till dig som vill att 
din trädgård ska få ny 
form och funktion.

Att inreda sin trädgård är temat för den femte 
och sista delen i vår serie Trädgårdsskolan. Här 
ger vår trädgårdsdesigner Susanne Andersson 
sina bästa råd om hur du kan göra trädgården 

vacker på ett bestående sätt.
Viktigast är att satsa på blickfånget vid entrén eftersom 

det är en plats som du passerar 365 dagar om året, 
förklarar Susanne Andersson.

Men en välkomnande entré med vackra blickfång ska 
inte innebära en massa arbete, underhåll och krav. Satsa 
därför på ögonfägnad som är bestående som till exempel 
en vacker natursten, ett träd med vacker stam och därtill 
rätt belysning. 

Utsmyckning i trädgården kan också vara mycket 
annat som vintergröna buskar och vackert vajande pryd-
nadsgräs. Eller en damm eller ett litet vattenbad med 
porlande ljud, en eldstad – och naturligtvis även olika 
sorters krukor med grönska. 

träd byter 
skePnad
Satsa gärna på träd som är vackra 
året om, inte bara när löven är 
gröna om våren och sommaren.  
ett lagom stort vårdträd med 
vacker stam och fint formad krona 
kan ha vackra blommor om våren, 
skifta i färg på hösten och få ett  
fint täcke av snö på vintern.  
Kan dekoreras med lampor.
Förslag: Kopparlönn, klotkörsbär, 
glanskörsbär, himalayabjörk.

stora stenar 
består
en eller två stora stenar, kanske täckta 
av vacker mossa, kräver inget som 
helst underhåll. Storleken på natur-
stenen bör anpassas till storleken på 
entrén. Till ett modernt hus kan det 
vara snyggt med stora bitar av 
sprängsten kant i kant. 

en sten med mjukare former passar 
bra till ett äldre, klassiskt hus. 

krukor  
FÖrnyar snabbt
Utbudet av lätta krukor, som ser ut som sten 
och betong, är numera stort. Fördelen är att de 
lätt kan flyttas runt och att man rekordsnabbt 
kan få till ett vackert blickfång med färdigköpta 
plantor. Välj gärna en stor kruka som inte 
behöver vattnas och gödslas lika ofta som en 
liten där jorden lätt blir torr. 

Välj en planta som har tre zoner högra 
härdighet än där du bor och isolera den väl om 
du vill att växten ska överleva till nästa sommar. 
Växter i krukor är mer utsatta än växter som 
planterats i jorden. 

vatten FÖr både 
Öga ocH Öra
Vatten i en liten damm, ett fågelbad eller i en enkel 
lerskål är både vackert att se på och att lyssna till, 
om vattnet kan få porla. det som krävs är en enkel, 
liten motor kopplad till 12-volts-el med ett mun- 
stycke nedsänkt i vatten. några vackra stenar och 
några krukor intill döljer sladden som hänger över 
kanten. dessutom tar vattenporlet bort oönskat ljud 
som trafikbrus, eftersom sinnet har en förmåga att 
välja ett behagligt ljud framför ett obehagligt. 

belysning 
skaPar 
stämning 
Markbelysning lyser upp och skapar 
spännande skuggor. Olika armaturer 
har olika spridningsvinklar på ljuset. 
Sitter belysningen på ett markspett 
kan den lätt vridas och flyttas runt 
efter årstidens växlingar. På hösten 
kan till exempel en trädkrona i gult 
och rött få fokus. 

Belysning med svagström kan  
du montera själv.

Förslag på 
perenner  
och buskar: 
Vidjehortensia, 
alunrot, järnek, 
silverbenved, 
murgröna, 
dvärgsyren, 
uppstammad 
alpvide, funkia, 
stäppsalvia, 
lavendel.  

Tips! 
på jakt efter  

en lätt kruka?  
Se sid 60.

grÄS 
VAJAr 
VACKert
Många pryd-
nadsgräs har 
ståtliga blom-
plymer och 
gräsvippor,  
som fortsätter 
att leva sitt eget 
liv även när den 
första snön 
faller. det enda 
underhåll som 
krävs är att 
gräset klipps 
ner på våren. 
efter endast 
några veckor 
kommer sedan 
nya friska 
grässtrån. 
Förslag på 
prydnadsgräs: 
Glansmis kantus 
och tuvrör, på 
bilden ’Karl 
Foerster’.

Tips!
Ofta är det frakten som 

kostar mest. passa på att 
fråga stenleverantören 
om du kan få köpa en 
stor sten, när du köper 

grus eller marksten.  

buskar 
grÖna  
året om
Buskar med vintergröna blad är 
vackra året om. Passar extra fint  
vid en entré eftersom de skänker 
njutning varje gång du går förbi 
oavsett årstid. 
Förslag: rhododendron, lagerhägg, 
buxbom, järnek, idegran, bolltuja, 
bergbambu. 

eld skaPar 
stämning
lågorna från en eld har i alla tider 
skänkt njutning och är välkom-
nande för 
gäster. Ute-
kaminer och 
eldpelare med 
speciellt bränsle 
sprider värme 
och kan utan 
fara placeras 
under utetak. 

en rabatt med  
blomning från vår till 
höst är välkomnande, 

här solhatt ’pink Double 
Delight’ och brudslöja. 

rhodo-
dendron.

Himalaya-
björk.

Om trädgården 
är upplyst kan 
du njuta av  
den längre. 
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eldpelaren 
”Modesto  

803” av 
fibergjuten 
betong och 
härdat glas.   

Från www.
realflame.se.


