
Med en rejält tilltagen kalkstensterrass som  
utgångspunkt har Marika skapat en trädgård  
fylld av färg och form och som lånar vyer av höga  
ekar och tallar i omgivningen.

AV KLAS KIHLBERG & GUSTAV STJÄRNSTRÖM

Motstående sida: Jätteverbena (Verbena bonariensis), 
perovskia (Perovskia atriplicifolia) och sesleriagräs 

(Sesleria nitida) står som en kaskad ut från fasaden.  
Eurasiern Boris verkar lugnt oberörd.

Denna sida: Knalligt rosaorange röd solhatt,  
(Echinacea purpurea) står fint mot den  

stålblå ryska martornen (Eryngium planum).
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Trappan upp från parkeringen  

är lite woodlandartad. Kameleont

busken (Actinidia kolomikta) klättar 

uppför den vackra järnspaljén.

Staketvin och honungsros  
klär in pergolan som Marikas  

bror Buster ritat. 
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tt anlägga en ny trädgård där det förut inte 

funnits någon är säkert mångas dröm. Lika många är nog 

de som våndas den nakna jorden som står och gapar tomt. 

Det känns som eoner av tid innan den trädgård man längtar 

efter blir verklighet.

För Marika Delin och Calle Forsberg var situationen lite 

annorlunda. Deras nya hus stod aldrig på en naken åker, 

utan mitt bland bergknallar, resliga ekar och tallar som 

föredömligt nog bevarats. Och mycket till trädgård var det 

nog egentligen aldrig fråga om att anlägga, på sin höjd en 

uteplats och kanske någon rabatt. Men sådana begräns

ningar är  uppenbarligen inget som hejdat trädgårds intresset 

hos den här familjen.

Marikas och Calles hus i Saltsjö Boo utanför Stockholm 

är egentligen två bostadsrätter, ihopslagna till en gemensam 

bostad. Föreningen består av åtta bostadsrätter fördelade 

på fyra moderna trähus i falurött, till synes fritt utplacerade 

på slänten ned mot vägen. När husen byggdes var man 

noga med att behålla känslan av naturtomt; träd fälldes 

inte i onödan och bergsknallar fick vara kvar. Därför var det 

osedvanligt lummigt och uppvuxet redan från början. Inga 

förskrämda trädslanor på en leråker här inte.

Grusgångar, ängsmark och rabatter

Marika arbetar sedan flera år med formgivning, anläggning 

och skötsel av trädgårdar. Hon har kunder över hela Stock

holmsområdet, såväl privatpersoner som bostadsrättsfören

ingar och företag. Och hennes expertis och engagemang har 

utan tvekan bidragit en hel del till att just det här bostads

området ser ut som det gör idag.

Det som kan betraktas som privat sfär är egentligen 

bara ytan alldeles intill och längs med bostaden. Resten är 

gemensam mark med smala grusgångar som leder mel

lan husen. På Marikas initiativ anlades äng på delar av den 

gemensamma tomten. Äng på rulle köptes in och lades 

ut och resultatet blev över förväntan. Hade vi inte fått det 

berättat för oss hade vi nog trott att det såg ut så här från 

första början.

Hos Marika och Calle består den privata sfären huvud

sakligen av en rejält tilltagen terrass som löper längs med 

husets ena långsida. Nästan fyra meter bred och byggd 

med riktigt, riktigt tjock kalksten. Runt om har Marika 

skapat djupa rabatter, skodda med vackert rostrött kantjärn. 

Planteringarna har en organisk form och en lätt vildvuxen 

känsla av överflöd. I synnerhet så här på sensommaren då 

den ryska martornen och blodtoppen är som vackrast. Jätte

verbena, perovskia och vita kungsljus sticker upp men allra 

högst upp tronar rödkvannen med sin mörka, oxblodsfär

gade siluett. I marknivå kryper gulbladig citrontimjan och 

gråtimjan fram och suddar effektivt ut gränserna mellan 

rabatt, terrass och grusgång.

Kalkstensterrassen

Uppe på terrassen samsas trädgårdsmöbler med plante

ringar i vackra keramikkrukor, många av dem tillverkade 

av Calle som har sin verkstad i källarplanet. Små stilleben 

av snäckor, stenar och krukskärvor fångar ögat här och 

var. Över norra delen av terrassen står en rejäl pergola som 

skydd mot insyn och stekande sommarsol. Den är ritad 

av Marikas bror Buster och har ett lätt, nästan asiatiskt 

uttryck. Här klättrar staketvin och honungsros upp och 

ger behövlig skugga. Och det lär snart bli en pergola till 

i andra änden för här blir riktigt hett när solen gassar 

 sommartid.

Motstående sida, ovan t v: Rödkvannen (Angelica gigas) sticker upp högt ovan skyar  

av blodtopp (Sanguisorba officinalis) och rysk martorn (Eryngium planum).

Ovan t h: Vy från matplatsen. Kalkstensflaken är rejält tjocka och stabila.

Nedan t v: Sommarljus (Gaura lindheimeri) och perovskia (Perovskia atriplicifolia).

Nedan t h: Ett av Marikas stilleben av vackra stenar.
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Ovan t v: Att kunna slösa med buketter är en lyx.

Ovan t h: Den ettåriga kronärtskockan står planterad i en tunna. I bakgrunden anas pergolan.  

med sina tvärgående "klätterpinnar" – en lösning som ger ett luftigt, nästan asiatiskt uttryck.

Nedan t v: Ett gammalt tråg från Gustavsbergs porslinsfabrik fyllt av taklök.

Nedan t h: Vy över den stora sensommarrabatten med köksträdgården i fonden.

Köksträdgård och woodland

Längs terrassen finns också köksland – en faluröd plante

ringslåda fylld av palmkål, sallad, lök, ringblommor och 

kryddtagetes. Spaljén av bambu var tänkt för bönor men i år 

blev det inte mycket av den varan så indiankrassen har fått 

ta över istället. Ner till parkeringen och Calles keramikverk

stad på kortsidan av huset går en brant trappa av sten. Här 

är känslan mer woodlandartad, med vandrande skugga 

under en av de majestätiska ekarna. Uppför en robust men 

vacker järnspaljé på väggen klättrar en kameleontbuske med 

sina lustiga rosagröna blad. 

Den här tiden på året är här mest grönt – rofyllt och 

lite anonymt. Men när Marika beskriver backen på vår och 

försommar, då blommande lökar sticker upp bland mysk

madra, sockblomma och sirlig anagrambräcka blir vi snabbt 

på det klara med att hit måste vi komma tillbaka.  

Köksträdgården ligger ett halvt trappsteg 

nedanför  terrassen. Bambuställningen var 

tänkt för bönor men det blev tyvärr inte 

mycket av den varan i år.

Nätförsäljning www.calleforsberg.com 
Verkstadsförsäljning Kalvhagsvägen 1, Saltsjö-Boo
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ETT LITET  
PENSIONAT I 
ANDALUSIEN 

www.casa-acequia.se

Fredriksdals muséer och trädgårdar, Helsingborg, tel 042-32 77 99  
Öppet: Tisd-fred 11-18, lörd-sönd 11-15, E-post: info@floralinnea.com

Vi har ett stort urval av rosor och i vår butik kan du hitta glas, 
keramik, böcker, textilier, möbler, presenter med mera. 

Även rosor på postorder 

www.floralinnea.com

I En undErbar 1700-TalsmIljÖ  
lIggEr Vår buTIk
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