En vacker trädgård året om
är ingen omöjlighet om man väljer rätt växter
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I oktober ringde Brita Johansson, välbekant auktoritet på ljung- och barrväxter,
och slog larm om att NU är bästa tiden att
besöka Sonny och Ann-Marie Magnussons
fantastiska trädgård. Den sortens samtal
brukar komma den 24 maj. Plus minus en
vecka. Det är då de flesta tycker att deras
trädgård är som allra mest till sin fördel.

Nyfikenheten var väckt och några dagar senare
kör vi in på Nygårdsvägen i Vargön. Gatan
gör ett ganska intetsägande intryck. En räcka
kedjehus med små anonyma förgårdar som bara
har en kal gräsfläck eller en hårdgjord yta. Som
om vinden sopat bort alla spår av liv. Med ett
undantag – nummer 15. Trots den begränsade
ytan ryms här ett utsökt litet trädgårdsparti [3],
upphöjt med vackra stenar, ljung, några dvärgbarrväxter och ett par smårododendron under
den kompakta kronan av den alltid lika nätta
rönnen Sorbus commixta ’Carmencita’. Sparsam
blomning, men ändå mycket färg i blad och
barr; lime, koppar och många gröna toner. En
och annan förbipasserande måste bli nyfiken på
vad som döljer sig på andra sida huset – trädgårdssidan, som är helt osynlig från gatan.
Sonny kommer ut och lotsar oss rakt igenom
garaget och plötsligt står vi då där – i en helt
annan värld [1]! Liksom mildare, vänligare, soligare och så vacker! För att använda ett i dessa
sammanhang utslitet uttryck; trädgården ser ut

som ett smycke, med mjukt böljade harmoniska
former och perfekt balans mellan sten, gräs,
luft och växtlighet. Kombinationen växtälskare
+ liten tomt (trädgården är på bara 300 m2)
brukar ju annars vara rätt vansklig. Det blir lätt
överfullt när man försöker klämma in alla sina
favoriter och ”måste-ha-växter”. Men Sonny och
Ann-Marie har lyckats hålla sig till växter som
samspelar som en riktigt välstämd orkester och
dessutom bevara så mycket av luftrummet att
man ser delarna i helheten.
Vi blir stående och bara gapar. Oktober – och
det är nästan omöjligt att tänka sig att trädgården kan vara finare vid någon annan tid
på året än just precis nu. Genom mitt huvud
flyger Karlfeldts strof ”Nu är den stolta vår
utsprungen, den vår de svaga kalla höst”. Men
Sonny säger att trädgården har ytterligare ett
par toppar. Dels tidigt på våren när vårljungen,
Erica carnea, blommar som bäst samtidigt med
det övriga vårfloret. Dels i juni–juli när ljungens
och barrväxternas nytillväxt bjuder på en helt
ny palett av sprakande färger.
Allt är välansat intill perfektion och jag tänker
att det är tur att de inte har en större anläggning
att ta hand om. När jag kommer hem kommer
jag tycka att min egen trädgård ser ovanligt rufsig och orensad ut i jämförelse med detta. Men
Sonny invänder och säger att de numera lägger
otroligt lite tid på rensning och skötsel. För någ-

ra år sedan gick de över till ett nytt sätt att odla
som har gjort trädgården näst intill skötselfri.
Jag spetsar öronen, för även om ogräsrensning
är ganska meditativt och trevligt för det mesta,
så finns det ju faktiskt ännu roligare saker man
kan ägna tiden i trädgården åt.
Sonny beskriver hur han numera bygger upp
sina odlingsbäddar med ett lager EU-sand i
botten (fraktion 0.25–4 mm) – alltså inte sandlådesand utan den sort som används exempelvis
under gungor på lekplatser. Ovanpå det fyller
han på med s.k. Rådasand (1.2–3 mm), en lite
exklusivare sand som säljs paketerad i säckar.
Den används för vattenrening, i kabelgravar,
som betongballast och i akvarier. Sanden har en
ljus och varmt rödaktig färgton som gör sig väldigt bra mot växternas grönska [4]. Större stenar
och gamla trädrötter ger extra liv och volym åt
partierna. Stenarna ger också ett variabelt mikroklimat som kan utnyttjas för att ge enskilda
växter mer eller mindre vatten, värme och/eller
ljus beroende på var i partiet de placeras.
Sonny och Ann-Marie har upplevt många fördelar med odlingen i Rådasanden. Eftersom det
blir så lite ogräs behöver man inte hålla på och
rensa och luckra hela tiden, vilket annars stör
rötterna på känsliga växter. Förr när det kom
skyfall efter långvariga torrperioder vräktes
jorden ur rabatterna och ut på gräsmattan och
tjocka jordlager skvätte upp på växterna. Nu
kan det regna riktigt hårt utan att det märks.
Dräneringen fungerar perfekt. Tidigare hade
de en del problem med framförallt coloradogranarna, Abies concolor. De gillade inte vätan
på högsommaren, utan blev lätt bruna och fula
i barren. De har mått extra bra av att få växa
i sanden. De har inte bara blivit friskare utan
även mycket bättre i färgen. Övervintringen
fungerar också bättre för växterna rent generellt,
nu när överskottsvätan rinner undan så snabbt.
Sonny jobbade som trädgårdsarbetare i många
år, men bytte bana för 15 år sedan. Men han gör
en del trädgårdsanläggningar på beställning.
Folk vill ju gärna ha en fin trädgård, men de vill
inte ha allt jobb det innebär att sköta om den.
Så Sonnys anläggningssätt börjar bli populärt i
trakten och många vill ha egna liknande partier
med ljung och barrväxter. En nöjd beställare
i Trollhättan hörde av sig efter en tid och sade
”Du sade att det skulle vara lite jobb – men det
är mindre än lite”!
Äntligen verkar aversionen mot barrväxter, som
drabbade hela den generation som växte upp på
70-talet i mörka, dystra trädgårdar med förvuxna barrväxter, ha gett med sig. Dagens trädgårdar är mindre och många har god ekonomi och
kan tänka sig att köpa små, långsamväxande
och därför förhållandevis dyra växter om det
är något de verkligen vill ha. En växt som inte
förväxer sig och skuggar hela tomten. Man kan

bygga miljöer med stubbar och stenar och några
enstaka barrväxter och fylla på med någon ny
växt lite då och då. När man ser hur fint det kan
bli med ganska enkla medel blir folk inspirerade
och det sprider sig som ringar på vattnet.
Men paret Magnusson är inte precis sysslolösa
i trädgården, även om rensning och skötsel har
minimerats. I många år har de gått i Brita Johanssons fotspår och förökar ljung och barrväx-
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ter. Favoriterna är de riktigt småvuxna; dvärgar,
miniatyrer och häxkvastar. Säsongen startar
tidigt på våren med ympning av barrväxterna.
Mitten av mars brukar vara lagom, när saven
börjar stiga. Sonny brukar testa på silvertallen,
Pinus parviflora, som blöder först av alla. Det
gäller att vara alert. En ovanligt mild vinter kan
de komma igång väldigt tidigt och då gäller det
ju att inte missa ”fönstret”. Metoderna finslipas
hela tiden. När Sonny och Britas man Carl-Erik
började med ympningen för 20 år sedan klarade
sig bara ca 5 % av det de ympade. Numera förlorar Sonny bara mellan 5 och 10 %. Mycket
handlar om hygien. Verktygen måste vara rena

1. Med vidvinkel får nästan hela
trädgården plats på en bild! Och den
ser betydligt större ut än den är.
2. Sonny och Ann-Marie
Magnusson.
3. Planteringen mot gatan ser prydlig
ut året om, även om just rönnen,
Sorbus commixta ’Carmencita’, är
som vackrast när bärklasarna glänser
röda.
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4. Den ljusa, lite röda tonen i
Rådasanden står sig fint mot
växterna.
5. Backar med tunna böjda
plastbågar blir bra och billiga
miniväxthus med plast över.
6. Ympade barrväxter får växa till sig
på friland.
7. Ann-Maries ljungsticklingar rotar
sig kvickt.
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hela tiden och naturligtvis riktigt vassa.
Det krävs också en viss teknik för att hålla ihop
underlaget och ympen samtidigt som man fäster gummibandet runt omkring. När vännen
Peter Knutsson inte fick sina fumliga fingrar att
samarbeta med det pilliga arbetet tog han helt
sonika och stack en nål tvärs igenom ympen
och stammen så att han enkelt kunde sätta dit
gummibandet. Sedan tog han bort nålen. En
metod som både Sonny och Brita genast anammade eftersom den visade sig fungera alldeles
utmärkt.
Sonny brukar sitta i garaget med ympningen
under kvällar och helger. Ymparna sätts i vanliga svarta plastbackar med böjda plexiglasskivor i ändarna. Med en stor plastsäck runt
alltihop ser dessa miniväxthus med sina välvda
tak ut som gamla amerikanska prärievagnar
[5]. Backarna fyller hela uterummet som blir
oframkomligt i 2–4 veckor. Sedan flyttas de ut
till drivbänkarna där de får stå ytterligare 3–4
veckor. När Sonny ser att ymparna börjat växa
brukar han vara snabb med att plantera ut dem
på friland i ett skuggigt buskage, med skydd för
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den starka försommarsolen [6]. Det har visat sig
att ju tidigare plantorna kommer ut i verkligheten ju bättre klarar de sig. Det lönar sig helt
enkelt inte att klema med dem för länge. Efter
något år på friland är det dags för uppkrukning.
Medan Sonny ansvarar för ympkniven är det
Ann-Marie som tar hand om sticklingsförökningen. Barrväxterna sticker hon i ren sand i
juli-augusti. De får stå ute i isolerade lådor [9].
Har de inte rotat sig efter ett år kan de få stå
kvar både ett och två år till. Det har blivit något
av en tradition att ta in lådorna på altanen på
midsommarafton och gå igenom vilka som har
fått rötter. Ann-Marie brukar slå dövörat till
när folk säger att den eller den växten inte går
att sticka. Pigga sticklingar av den udda och lite
kinkiga ädelcypressen Chamaecyparis lawsoniana ’Wissel’s Saguaro’ skvallrar om att det kan gå
bra i alla fall.
Ljungen sticks i en blandning av torv och sand
[7]. Samma vikt brukar bli lagom, dvs. volymmässigt mer torv än sand. De tar sig snabbare
än barrsticklingarna. Särskilt Calluna är lätt
att sticka. Sonny menar att för unga nyblivna
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trädgårdsägare med mera tid och entusiasm än
pengar är ett ljungparti en bra lösning. Med
sticklingar får man snabbt så många plantor att
det räcker till ett större parti – som dessutom är
vackert året om.
Men det är inte bara ympning och sticklingar
som ger nya plantor. Hos trädgårdsfolk dyker
det även upp en hel del roligt spontant. Inte
bara för att vi samlar på oss så många roliga
växter som sedan korsar sig. Utan för att trädgårdsnördar faktiskt ser det avvikande när det
plötsligt finns där bland allt det andra. Det som
uppstår i svenska trädgårdar har dessutom stora
chanser att bli riktigt bra växter. De är ju redan
anpassade till klimatet.
Ofta har man dessutom slumpen på sin sida.
Som när Sonny sådde frön av Pinus parviflora
för att ha till ympunderlag. Då dök det upp tre
pyttesmå dvärgplantor bland de övriga [11].
Kanske framtida odlingsvärda namnsorter?
I torvblockskanter frösår sig både vår- och
höstljung. En mycket mörkt röd, rikblommig
och kompakt sort har fått namnet ’Sonna’ –
barnbarnens namn på Sonny som de hade svårt
att säga.
Genom åren har ett nätverk av vänner och
bekanta vuxit fram – som är intresserade av
samma växtslag och hur man odlar och förökar dem. Det är viktigt att både växterna och
kunskaperna förs vidare. Om en raritet försvinner i ens egen trädgård är det skönt att veta att

sticklingar eller plantor finns hos någon annan.
Men Sverige är ett avlångt land med ett varierat
klimat. Förutsättningarna är olika. Aino och
George Petersson, som har sin trädgård strax
norr om Skellefteå, har flera gånger försökt odla
barrväxter från Sonnys förökning. Men det vill
sig inte riktigt. Trots att de borde vara härdiga
har de bara överlevt ett
par år. Men än är det
inte dags att ge upp.
Sonny har en teori om
att det kanske skulle
fungera bättre om man
ympar på underlag där
uppifrån, så de ska göra
nya försök. Vilken tur
för alla oss andra att det
finns envisa entusiaster
som testar nya vägar
och inte ger sig. Sanna
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trädgårdsamatörer har
alltid ägnat sig åt att testa och överbrygga gränser. På det viset har de bidragit till att utbudet
i våra plantskolor kunnat utökas år för år. Kan
man bevisa att en växt verkligen är odlingsvärd
kommer den förr eller senare ut i handeln, oavsett om den som tagit fram den är kommersiell
storodlare eller amatör i liten skala.
Hur kom det sig att det blev just ljung och
barrväxter? Sonny berättar hur han för många
år sedan under en vårvinterpromenad i Vargön

8. Trädgårdsvy mot huset och
uterummet. Växternas lite strikta
karaktär mjukas upp av de böljande
linjerna.
9. Ann-Marie tittar till sina
sticklingar i varmbänken.
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10. Den svarta stenen i det här
partiet får färgerna att framträda
ännu klarare.
11. Ett av de dvärgväxande exemplar
som kom upp i en frösådd av Pinus
parviflora.
12. Stubbar och större stenblock gör
planteringen mera levande.
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kom runt en idegranshäck och plötsligt nästan
snubblade över sina egna fötter av förvåning. I
den trista gråbruna barvintern såg han in i en
trädgård som var som en hel färgpalett – och efter ett antal söndagspromenader åt samma håll
fick han kontakt med trädgårdsägarna; Brita
och Carl-Erik Johansson som under många år
byggt upp sin vintergröna trädgård. Brunt är
också en färg, men ganska ensidig. Varför nöja
sig med en trädgård som är vacker bara halva
året nu när barmarksvintrarna blir allt vanligare
i södra Sverige?
Men allt kan väl inte vara frid och fröjd, skötselfritt och vackert året om? Några problem
måste väl förekomma även i Ann-Marie och
Sonnys trädgård? Det skulle i så fall vara den
tidiga vårens kombination av vårvintersol och
tjäle i marken. Det är en påfrestande tid för
barr- och ljungälskare – och deras växter! Våren
2013, som kommer att gå till historien som en
av de värsta, var extrem med många minusgrader varje natt och brännande sol på dagtid vecka
ut och vecka in. Den satte spår i alla trädgårdar
och Sonny talar om den som ”djävulsvintern”.
Framförallt små växter strök med, de som inte
nådde ner med rötterna under tjälen, liksom
växter med rotsnurr. Även om många av de växter som såg ut att vara illa däran bröt på nytt var
det också en hel del som försvann för gott.
Sonny och Ann-Marie brukar försöka skydda
växterna mot den värsta vårsolen. Ann-Marie
skrattar:
– Grannarna säger att vi verkar fira Halloween
i april/maj. Då lägger vi skyddande lakan över
de rododendronbuskar som är värst utsatta för
solen. Det ser ut som om trädgården är hemsökt
av spöken. Bäst vore väl om man kunde dra en
markis över hela trädgården på våren!
Sonny som sett att plantskolorna brukar ha
vattenspridare på för att hålla den värsta kylan
stången satte på spridaren en gång när natten
skulle bli kall. Men när han kom ut på morgonen klirrade hela trädgården. Vattnet hade
frusit och glaserat allt!
Även om zonindelningen placerar Sonnys och
Ann-Maries trädgård i zon 2 så är de lokala variationerna stora. De kan ha –22 °C hos sig när
Brita Johansson, som bor bara 4 km norrut, har
–15 °C. Men värst är det på våren när skillnaden
är åt andra hållet. Brita kan ha bara +5–6 °C
på dagarna medan de mäter upp +20°C i sin
södervända trädgård. Med nattfrost på det blir
temperatursvängningarna förstås dramatiska.
I ett tråg med lavasten har Sonny gjort en intressant upptäckt, som lett till utökade försök på
friland. Växter som har stått stilla och stampat i
flera år och vägrat växa eller bara varit lite hängiga har omgående kvicknat till och börjat växa
när de har planterats i lavasten. Det har blivit
något av trädgårdens rehabiliteringsklinik, även
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om det ännu bara är på försöksstadiet.
Som motvikt till de ljusa och förhållandevis
mjuka delarna av trädgården med Rådasanden
som ytskikt står en avdelning med svart sten
och grus [10]. Hela partiet har mer tyngd och är
lite kantigare och kaxigare än resten av trädgården. När det har regnat är det särskilt effektfullt
med grönskan mot den bläcksvarta bakgrunden. Varje växt lyfts fram som en unik klenod.
Även här är det EU-sand i botten med en blandning av diabas, isgrus och den svarta stenen på
toppen. Sonny trodde att värmeutvecklingen i
det mörka materialet skulle kunna bli ett problem för växterna – men har inte märkt av det.
Däremot är det lite knepigt att ställa till rätta
när man har varit och grävt eller planterat och
den ljusa sanden kommer upp till ytan.
Något som diskuteras flitigt bland trädgårdsnördar är skyltar och etiketter i trädgården.
Deras vara eller inte vara. De stör ju faktiskt
den rena trädgårdsupplevelsen en smula. Men
de flesta ser dem nog ändå som ett nödvändigt
ont. Som växtsamlare kan man helt enkelt inte
hålla alla namn i huvudet. Sonny och AnnMarie har en elegant lösning. Plexiglasskyltar
med en transparent etikett med svart text [14].
Man måste faktiskt komma riktigt nära innan

man ens ser skyltarna och slipper därför den där
trista känslan av begravningsplats för smådjur
som man så lätt får i en samlarträdgård, särskilt
under den avlövade säsongen. Å andra sidan är
ju den här trädgården aldrig kal
med öppen jord.
Men även om Ann-Maries och
Sonnys trädgård är makalös nu i
oktober så är jag säker på att den
är fin när som helst på året. Sonny
bekräftar också att den har ytterligare ett par toppar. Dels på
våren när vårljungen blommar
(plus övriga vårväxter förstås).
Dels i juni-juli när nytillväxten på
ljungen bjuder på en hel palett av
nya färger. Förmodligen kommer
14
det där tipset från Brita att åka på
trädgårdsbesök i oktober få långtgående konsekvenser för mitt val av växtinköp
på framtida växtmarknader och plantskolebesök. Men det får gärna svida lite i plånboken.
Jag vill ju också ha en trädgård som är lika fin
på hösten som i slutet av maj!

13. Det fina lusthuset har Sonny
ritat och snickrat utifrån en bild i en
tidning.
14. Plexiglasskyltarna med svart text
på en genomskinlig etikett är väldigt
diskreta.
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