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En allsidig  
liten trädgård
Från ogräsfäste till terrassodling, via en dröm om mormors 
lantliga grönsaksland. Arne odlar och håller efter sin trädgård 
noga under sommaren. Men framåt hösten låter han allt växa 
fritt, för att själv bara koppla av.

Text och foto:  Hanne Gabel CHristensen
 Illustration: iann eklund tinbäCk Översättning: Mia saHl
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Flera sorters hortensia växer i kru
korna på trädäcket. Däcket byggde 

Arne för att hålla kirskålen borta. 
Samtidigt fick han  ännu fler plana 

ytor att ställa krukor på.

Längst in i trädgården är trädäcket 
med de sköna stolarna helt omgärdat 
av krukor. I dem växer bland annat 
oliv, bambu, vinranka och hortensia. 
Utmed hela planket klänger minst sju 
sorters vinranka. 
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Höstlöven har så smått börjat flam-
ma upp i rött och gult, och frukter-
na hänger tunga från grenarna i 

den lilla danska trädgården. Fastän det 
hunnit bli september är den fortfarande 
överdådigt frodig. Mängder av krukor är 
ännu fulla av blommor. Och mitt i allt det 
vackra sitter trädgårdsmästaren, nöjd och 
avslappnad, och njuter på gräsmattan.

Danske Arne Binderup flyttade in här 
1976.

– Jag tog över en helt oanvändbar träd-
gård som ingen hade skött om alls. Den 
var bara som en djungel av vindor och kirs
kål och de första tio åren gjorde jag inget 
åt den alls. Jag kommer från landet och 
flyttade faktiskt hit till Köpenhamn för att 
komma bort från lantlivet. 

Men så, över en natt, kom trädgårdsin-
tresset. Arne vaknade en morgon och in-
såg att några av de värden som faktiskt 
finns i livet på landet också kan finnas i 
trädgården och i arbetet med den. Och så 
drog han igång. 

Lantligt i miniformat 
Han började med en idé om att kopiera 
sin mormors stora bondträdgård på lan-
det. På de 390 kvadratmetrar som omgär-
dar hans hus fick han faktiskt med det 
mesta: flaggstången med den upphöjda 
rabatten runtom, flera rosor, massor av 
 rododendron, en köksträdgård och frukt-
träd.

– Ett tag var jag fullständigt absorberad 
av grönsaker och fruktträd. 

Arne odlade, till skillnad från sin mor-
mor, sina grönsaker i höga odlingslådor. 
De passade fint i en lite mindre trädgård 
och eftersom stadsjorden i Arnes trädgård 
var full av ogräs var odlingslådor ett bra 
sätt att skapa ogräsfria planteringsytor. 
När han hade börjat få bukt med de värsta 
vindorna och kirskålen planterade han 
fruktträd. I dag finns det cirka tio träd i 
trädgården, några äldre och några nyplan-
terade. Några har subtropisk härkomst. 
Förutom de ganska traditionella äppel, 
päron och plommonträden växer här också 
mandel-, fikon- och aprikosträd. De trivs 
fint mot husets sydsida, i lä mellan de 
 högre träden och husväggen. 

Med tiden bytte trädgården karaktär. Ar-

TRÄDGÅRDSFAKTA
Yta: 460 kvm.
Läge: köpenhamn, danmark.
Jordmån: stadsjord. i grönsaksbäddar-
na är jorden delvis utbytt och uppblan-
dad med jord från trädgårdsbutiker.
Ålder: anlagd stegvis sedan 1986. 
Stil: en kombination av gammaldags 
lantlig trädgård och en mer modern och 
personlig stil.
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Växthuset är byggt av spill 
från Arnes husrenovering. 
Där inne odlar han bland an
nat chili och vindruvor.

Austinrosen ’St Cecilia’ blir 
drygt en meter hög, blom
mar juni – november, zon 2.

Kärleksört ’Postman’s Pride’. 

Snabbväxande 
humle  med 
kotteliknande 
honblommor.
I bakgrunden 
blommar en 
sommarmalva.

Man får nästan 
knuffa sig in  
i trädgården.  
Här svämmar 
humlen över  
grinden.
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ne gav upp den ständiga kampen mot kir-
skålen och byggde i stället trädäck i terras-
ser över stora ytor, och sparade ogräsjakten 
till de stora bäddarna däremellan.

Den största terrassen byggde han i nio 
nivåer. Han använde sig av den jord som 
blev över efter att han byggt ut huset och 
tog också en del av jorden från några av de 
gamla bäddarna. På så sätt fick han fram 
nivåskillnaderna och kunde anlägga de 
plana ytorna, mellan däcken, som han vil-
le ha att odla på.

Förutom att hålla styr på kirskål och ge 
plats för trädgårdsmöbler är trädäcken 
också bra som plattformar för det drygt 
hundratalet krukor med olika blommor 
och plantor Arne har i sin trädgård. När 
han för några år sedan bestämde sig för att 
bygga ett växthus av resterna från husut-
byggnaden fick det en alldeles speciell 
touch, understruken av alla de ståtliga 
 exotiska växter som Arne stoppade in där.

– Jag har haft två trädgårdsperioder. Min 
lantliga period och så min nuvarande, lite 
mer tjusiga period med växthus och 
många ovanliga plantor, berättar han.

Utmed hela staketet har han planterat 
vinrankor, sju eller åtta olika sorter, han tar 
själv nya sticklingar från stockarna. Han 
klipper av skotten på hösten, lägger varje 
skott i en plastpåse som han förvarar svalt 
men frostfritt. Sedan planterar han dem 
direkt i jorden på våren.

Full fart i de gröna fingrarna
En stor del av året är Arne flitig med att 
luckra, plantera, vattna, gödsla och sköta 
om sina växter.

– Jag hämtar stallgödsel på en gård i 
närheten och några stuterier på Amager 
sätter ut stallgödsel i säckar vid vägen, det 
plockar jag upp. Jag gräver ur mina od-
lingsbäddar på hösten och lägger i ett bot-
tenskikt av gödsel och så krattar jag ner 
gödsel i perennrabatterna också, förklarar 
Arne.

Han gillar att göra utflykter till träd-
gårdsbutiker.

– Där handlar jag vilt, men aldrig till 
fullpris, det är jag för snål för. Jag hittar 

Trädäcken är  
plattformar för ett 
hundratal krukor.
”

TRÄDGÅRDen
Sittplatserna i trädgår
dens innersta hörn är 
omgärdade av vinranka 
som växer mot planket.

Arne samlar regn
vatten i stora tunnor.

Trädäcken är byggda i olika 
nivåer och fulla med blom
krukor med bland annat hor
tensia, pelargon och bambu. 

En av de två 
odlingsbäd
darna är full 
med grönsa
ker, kryddor 
och blommor.

I den andra 
 odlingsbädden 
växer perenner 
och rosor.

Bostad Växthus

VÄxTlisTA
Perenners härdighet anges med 
a – d, se sidan 96.
Bolltistel Echinops härdighet C
Frilandsklerodendrum Clerodend-
rum trichotomum zon 1 (ev 2)
Förgätmigej Myosotis a 
Hortensia Hydrangea zon 5
Kungsmagnolia Magnolia grandi-
flora zon 1 (ev 2) 
Liljekonvalj Convallaria C
Löjtnantshjärta Lamprocapnos 
spectabilis b
Pion Paeonia b
Rosor ’louise Odier’ zon 5, ’Zoë’  
zon 4, ’salet’ zon 5, ’Maiden’s blush’ 
zon 6, ’Jacques Cartier’ zon 5,   
’rose de rescht’ zon 5, ’Charles de 
Mills’ zon 5
Stjärnflocka Astrantia major b
Vallmo Papaver a – C
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Trädäcken vetter mot 
söder och öster.  
Bakom ett av däcken 
står en rad med frukt
träd, här syns päron.

En av odlingsbäddarna,  
den som är fylld med 

 perenner och rosor, är 
 kantad med kärleksört.

Det finns  över 50 sorters 
hortensia i trädgården, plan
terade i krukor med  surjord.  

Klockmalva  kallas också 
för blomsterlönn.
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hörnen med trötta plantor, sådana som 
det är rea på. Utblommade pelargoner 
med tre blad på till exempel, sådana får 
man tre för en tia, helt perfekt för mig.

Hemma hos Arne får de småskraltiga 
blommorma lyxig spa-behandling. Arne 
placerar ut dem på lagom soliga eller 
skuggiga platser i trädgården. När de 
 börjat ta sig med hjälp av Arnes omsor-
ger planterar han ut dem i bäddar eller 
sätter dem i större krukor, och till slut ser 
de minst lika tjusiga ut som sina artfrän-
der i trädgårdsbutiken.

I trädgården växer cirka 50 hortensior 
planterade i krukor med surjord. Några 
av dem övervintrar inomhus. En del av 
vattnet som används till att vattna alla 
krukorna är regnvatten som Arne samlar 
upp i tre stora tunnor som tillsammans 
rymmer 1 500 liter.

Slapp sensommar med fria tyglar
I augusti börjar trädgården ändra karak-
tär. Då får den nämligen lov att sköta sig 
själv. Den blir mer och mer vildmarkslik. 
Vindorna börjar kasta sig om halsen på 
utblommade rosor och humlen snor in sig 
i busken bredvid.

– På senare år har jag släppt taget  
i augusti. Då startar säsongen då jag bara 
njuter. Solsängen åker fram, allt får för-
falla så smått och vindorna får blomma 
bäst de vill. Rosorna tål att hamna i skug-
gan av dem då, och jag har lyckligtvis för-
mågan att se det positiva i det hela. 
Vindorna är faktiskt rätt vackra när de 
blommar.

Tid att njuta alltså, av trädgårdens lite 
mer frisläppta stil. Det får inte bli för fint 
och välskött, menar Arne, men inte heller 
för likgiltigt eller misskött.

– Om man har en trädgård ska man vis-
tas i och använda den. Annars kan man 
 lika gärna bo i lägenhet, säger han.

Arne är alltså en sådan trädgårdsmästare 
som förstår att njuta av sin trädgård också 
när han inte jobbar i den. Han slår sig ner  
i solen, där det är lä, och njuter av det hela 
med en klase vindruvor i handen och en 
kopp kaffe inom räckhåll. l

De småskraltiga 
blommorna får lyxig 
spa-behandling.

”

Det är lätt att göra egna plantor av stick
lingar från vinrankan.

klipp 30 cm långa sticklingar på hösten 
 eller vintern, och stick ner dem i krukor 
med jord. Jorden ska vara porös och lätt, 
jordförbättra eventuellt med lite sand.

ställ krukorna i växthus eller i fönstret 
tills den värsta frosten är över. de ska stå 
ljust men inte i fullt solljus hela dagen.

när frosten är över ska de nya plantorna 
vänjas gradvis vid sol, vind och växlande 
temperaturer. ställ dem utomhus intill en 
skyddande vägg där de inte får full sol hela 
dagen. 

Jorden 
ska hållas 
fuktig, får 
inte torka 
ut men ska 
heller inte övervattnas. 

sticklingarna planteras ut när plantorna 
blivit stadiga och fått rötter och faran för 
frostnätter är över. bästa tidpunkten är 
 juni – juli.

Plantera dem djupt, cirka 30 cm ner, så 
att bara skottet sticker upp. Välj ett soligt 
sydläge med lös, mullrik och väldränerad 
jord.

GöR Dina eGna vinplAnTor

Mot väster finns en liten gräsplan, 
där växer en praktmagnolia Magno-
lia x sou langeana. På marken utmed 
huset ligger plankor, lastade med 
krukor.  

Arne tar egna vinplantor 
från sina stockar.


