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En harmonisk trädgård med

GENOMGÅENDE STIL
et är nu ful l fart med sä-
songens trädgårdsprojekt.  
Inspirat ionen f lödar och det 

f inns så mycket som skul le vara 
kul att plantera, bygga el ler ha 
i trädgården. Det är lätt att föl ja 
plötsl iga infal l när man får syn på 
något snyggt som man skul le vi l ja 
prova. Men vad passar egent l igen 
ihop och hur undviker man att ens 
trädgård ger ett rör igt intryck?

v ä l j  e t t  t e m a

Ett t ips för att få en trädgård som 
ger ett harmoniskt, lugnt och en-
het l igt intryck är att utgå från ett 
tema. När du väl jer tema så är det 
framför al l t några saker du bör 
fundera på. För det första – vad 
är det du verkl igen gi l lar? Bläddra 
gärna i t idningar och böcker och 
ta fram bi lder på det du tycker är 
extra f int . För det andra – vi lka 
förutsättningar råder i din träd-
gård, vi lka växter kan tänkas tr i-
vas där och vad passar t i l l  huset 
och omgivningen? Dina bi lder kan 
hjälpa dig att hitta en st i l du gi l-
lar och t i l lsammans med analysen 
av platsens förutsättningar kan du 
sedan väl ja ett lämpl igt tema. 

När du tittar på bilderna du valt ut 
inser du kanske att du vil l ha en 
romantisk sti l på trädgården. Pone-
ra att du väljer att kalla ditt tema 
”Prunkande mormorsträdgård”. Gå 
nu vidare och sök information om 
vad som kan passa, vilka växter 
och material som blir bra och hur 
trädgårdens grundstomme bör se 
ut. Titta i böcker och tidningar, sök 
på nätet utifrån ditt valda tema. In-
ternetsidan Pinterest är ett jättebra 
ställe att hitta bilder och få inspira-
tion på. (Pinterest är en social nät-
verkstjänst där användare kan dela 
bilder på digitala anslagstavlor). Til l 
sist, skriv ned vilka växter, färger, 
material och annat som är karak-
täristiska för det tema du valt, l ik-
som hur trädgårdens grundläggan-
de struktur skulle kunna tänkas se 
ut. Så här skulle en beskrivning av 
detta tema kunna se ut:

t e m a :  p r u n k a n d e  m o r m o r s -
t r ä d g å r d

Nyckelord: lummigt, ombonat, pru- 
nkande, romantiska avski lda vrår, 
runda organiska former, gångar 
av natursten el ler grus, vitmålade 
trästaket.
Karaktärsväxter: syren, rosor, r id- 
darsporrar, snöbol lsbuske, pioner, 
lavendel, schersmin.
Beskrivning: Min romantiska mor-
mors-trädgård får gärna innehål la 
blommor och växter som doftar 
gott och drar t i l l  s ig f jär i lar, humlor 
och andra insekter. Färgskalan på 
blommor och växter är lugn och 
harmonisk, gärna i rosa, vita och 
blå toner. Blommande träd passar 
bra att använda som trädgårdens 
tak, t i l l  exempel fruktträd som 
körsbär, äpple och päron. Fr iväx-
ande häckar och buskar bi ldar 
väggar. Rabatter och gångar får 
gärna innehål la l i te ogräs, det ser 
bara natur l igt och charmigt ut. 
Jag stäl ler trädgårdsmöblerna av 
gjut järn el ler trä direkt på gräset, 
gärna under äppelträdet med sina 
romantiskt snirkl iga stammar.

Det tema du valt hjälper dig att 
vara konsekvent när du for-
mar din trädgård. Varje gång 
du gör en nyinvester ing t i l l  e l-
ler förändring i trädgården så 
stäm av mot din ursprungsidé. 
Ditt tema är din röda tråd när 
du utvecklar din trädgård.

Vad b l i r  d i t t  t rädgårdstema 
och hur kan du beskriva det?


