1. Terrassen är spar
samt möblerad med
krukodlade växter,
fågelbad och en
extrastol med ett
litet bord.
2. Trappan som leder
från parkeringen och
verkstaden upp till
terrassen är inbädd
ad i djup grönska,
bland annat sockblomma och myskmadra.
3. Trädgårdsdesig
nern Marika Delin
tillbringar mycket tid
ute på sin terrass.
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Pergolan delar av
terrassen och ger
ett extra ombonat
rum i rummet.

Den stora terrassen
är hennes trädgård
På dagarna planerar, ritar och anlägger Marika Delin trädgårdar
åt andra. På ledig tid kopplar hon av på sin generösa terrass.
Text: Eva Robild Foto: Annika Christensen

M

arika Delin började som barnboksillustratör med ett stort intresse för natur och växter, men
lämnade skrivbordet för drygt
tio år sedan för att jobba med anläggning
och skötsel av trädgård. Sedan 2005 driver
hon en egen firma som både ritar, anlägger
och sköter trädgårdar i Stockholmsområdet. På det sättet kan hon växla mellan
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ritbordet och det mer jordnära arbetet.
Fritiden tillbringar Marika gärna hemma
i Saltsjö-Boo, där hon och maken Calle,
som driver Kummelnäs Krukmakeri i källaren, för några år sedan köpte två bostadsrätter intill varandra i samma hus. Huset
ligger högt uppe på en bergknalle omgiven
av gamla ekar och tallar. Terrassen är
generös men trädgården minimal.

– Ja, egentligen har vi ju ingen egen trädgård och kan inte göra anspråk på marken
utanför terrassen, men jag har försökt att
skapa en miljö som smälter in i naturen på
ett naturligt sätt och som de övriga boende
kan promenera igenom på väg till varandra
eller till bussen, säger Marika.

Extra tjock öländsk kalksten
Terrassen löper längs med hela huset och
är över 50 kvadratmeter stor, 13 gånger
4 meter. Marika anlitade en av de bästa
stenläggarna hon känner, Patrick Fedi, för
att lägga extra stora och tjocka stenar av
öländsk kalksten över hela ytan. Det kostade en del, men hon ångrar sig inte.
– Jag gläder mig varje dag åt att kunna gå
ut här. Det var absolut värt att satsa pengar
på en vacker stenläggning.
I ena änden av terrassen har Calle och
Marika byggt en luftig pergola som Marikas

bror Buster, som är arkitekt, har ritat.
– Jag tycker om pergolan för att den är
nätt. Bland annat är det stegar av armeringsjärn till klätterväxterna i stället för
genomgående tvärreglar vilket ger ett
luftigt intryck, säger Marika.
På pergolan klättrar en staketdruva,
rostvin, honungsrosen ’Aksel Olsen’ och
den urgamla mumierosen Rosa x richardii
’Sancta’.

Krukväxter på terrassen
Grönskan på terrassen består framförallt
av växter i olika krukor, många av dem
drejade av Calle. Nedanför terrassen löper
en lång rabatt med främst sensommarperenner i blått, rosa och vitt, med inslag
av vinrött och ljusgult.
Röd solhatt är en favorit, liksom rysk
martorn. Här finns också perovskia, mörkt
kungsljus ’Album’, ljusgul röllika, höstöga

’Moonbeam’ och uppstickare i vinrött, som
purpurkvanne och blodtopp. Här och var
sticker det upp fröställningar av stäpplök
Allium cristophii, som blommar i lila under
senvåren.
– Jag älskar Allium cristophii, säger
Marika med ett stort leende.
På gaveln vid pergolan avslutas terrass
en med en plantering av växter med
krypande växtsätt och vackra blad, främst
kryddväxter och några prydnadsgräs. Det
blir en mjuk övergång till grusgångarna
nedanför. På andra sidan huset sluttar
trädgården brant nedåt och förbinder
terrassen med Calles verkstad via en
vackert svängd stentrappa.
Att ha en pytteliten trädgård tycker
Marika är perfekt.
– Här finns ändå alltid någonting att göra.
Jag gillar att gå runt och knipsa och ”knopsa” överblommat, eller vattna krukorna. l

5.

Fixa Marikas STil
1. Handgjord enekorg,
ca 2 395 kr,
Hemslöjden Borås.
2. Förvaringslåda
i gråmålat trä med
handtag, 129 kr,
Åhléns.
3. Grå kruka i polystone, 49 kr, Åhléns.
4. Plåtlykta Rusty,
höjd 41 cm, 395 kr,
Bloomsbury Barn.
5. Zinkbalja, 40 cm
lång, 119 kr, Ica Maxi.
6. Trädgårdsstol i
furu, säljs omålad,
2 310 kr, Gysinge
Byggnadsvård.
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