
Izabela´s Trädgård


Vi flyttade in i vårt hus och trädgård 1996, huset  byggdes 1974 och trädgården anlades ung.

samtidigt med tujor, klätterrosor, doftschersmin, några azaleor, etc

1996 fanns enorma tujor, stor gräsmatta och potatisland i den delen som nu är stenbelagd med 
skiffer i cirkelformat.

Så småningom skaffades en del nya växter som japanska lönnar, buxbom, murgröna, 
höstanemoner och det första växthuset byggdes ca 2005. 

Växtsamling fortsatte, 2012 byggdes uppvärmt uterum och eftersom man behövde gräva upp 

en del så passade jag på och ritade den nuvarande trädgårdsformen. Liten gräsmatta omringas 
av växter så att man har fin utsikt från vardagsrummet året om.

Gångar av grå kalksten, samma som golvet i uterummet.

En pergola/gång täckt av murgröna till den japanska delen med lönnar, stora krukor i cortenstål 
med bambu och jätterams som blommar i maj, hängande katsura och perukbuske, koreansk 
kornell,pagodkornell, sibirisk lärk.

Runt gräsmattan som är 4 m i diameter växer dem gamla tujorna från 70-talet, en del ormbunkar, 
olika grässorter och flera funkior i olika färgkonstellationer. 

I mitten av cirkelformade krukor växer judasträd, under den hasselört, ormskägg och hakonegräs.

Mellan uterummet och huset finns näsduksträd, sammetshortensia, höstanemoner, japansk olvon

som blommar två ggr per år och ett körsbärsträd.

Mellan huset och växthuset har vi flera buxbomsklot som nu vuxit samman, från början växande i 
kruka eller placerade utan planering…

Uppe på en båge av armeringsjärn klättrar vackra akebia och blommar över alla buxbom.


Växthuset omringas av en bambuskog som är 3-3,5 m hög och stor japansk lönn som jag hittade

när den var ca 40 cm hög och som nu är ca 3-4 m. Min tanke var att ge växthuset lite skugga

och jag älskar ljudet av bambu som surrar bakom glaset.

Framför växthuset på andra sidan växer svart fläder, trädpion, flera klematissorter på staketet,

visteria, stjärnmagnolia, syrenhortensia på stam…

I växthuset odlas tomater, gurka, physalis, kronärtskocka, doftpelargoner och citrusträd.

Det varierar från år till år men doftpelargoner och citrus hänger kvar.


Där finns plats att sitta, läsa och fundera… nyligen installerades automatisk bevattning som 
underlättar tomatodling.


Några steg från växthuset mot öst växer klotrobinia omringad av rostig bänk.

Vidare möts man av rhododendron, buxbom, funkior, hortensior på höger sida och en italiensk

vask med buxbom på vänster, på husväggen växer murgröna och vit klätterros.

Fortsättningsvis planterades två silverpäron i en hög båge för att avskilja huvudträdgården från

terrasen som initialt byggdes av trä men som nu består av vacker skiffer.

Det är den nyaste delen som färdigställdes till sonens student 2018. Tre nya silverpäron växer vid 
staketet och mellan dem massvis med hortensian Anabelle som en av mina favoritväxter.

Cirklarna omringas av låg buxbomshäck, på staketet klättrar olika hortensior och vin.

Vid köksingången startades en kryddträdgård som nu har omvandlats till blåbärsparadis med 
nyplanterade amerikanska blåbär, fyra olika sorter, ett persikoträd och ett japansk körsbärsträd för

att glädja ögonen på våren. Den får faktiskt små millimeterstora körsbär på sommaren !


Idén med min trädgård var att bada i grönt, ha lummigt och glömma att man är mellan andra hus

fylla den med framförallt olika former och nyanser av grönt…Njuta.

Med åren så upptäcker man att vissa växter inte passar så bra ihop…,trivs inte på visst ställe 

eller håller inte formen som man hade i åtanke. Dessa växter hamnar bakom staketet hos mig.

Det är fördelen med hörntomt;)


Tujorna framför huset åkte ut i år. Jag fick beställa en grävmaskin för att få bort all jord med rötter.

I den nya jorden planterades photidia på spaljé, liquid ambar uppstammad, litet apträd, och 
klätterros samt vit pion. 

Framför huset i övrigt växer två uppstammade photidior, lavendel i mängder, allium, gul benved,

idegranen som var stor och rufsig har jag formklippt till små ”bollar i luften”, murgrönan klättrar på 
framsidan och vid ingången.




Jag har säkert glömt en del växter och jag har en del utanför trädgården…

Där hamnade bla en judasträd som bröts av vinden för några år sedan men överlevde

mirakulöst och glädjer alla som promenerar förbi den.

Flera tulpanlökar som jag odlat i krukor överraskar varje år med sina former och färger.


Några bambusorter, grässorter, nävor, korneller, benved och massa annat glädjer också

förbipasserande.


I år har jag även planterad två catalpa träd men än så länge har dem inte vaknat till liv.


Fågelkvitter, porlande vatten, grönskan som omfamnar en, vacker blomning, mycket stenar,

runda former och naturmaterial…


Välkomna!


Izabela Bartosik



