
Bakom en tät och insyns-
skyddande avenboks-
häck med inbjudande 

portal öppnar sig en skön 
grön värld av perenner, dof-
tande kryddväxter, meter- 
höga buxbomsklot och ett lila 
lavendelhav. Trädgården har 
delats in i många rum med 
olika karaktär som flätats 
samman till en harmonisk 
helhet. Snirklande grusgång-
ar bryter grönskan och leder 
vidare. Nyfikenheten väcks 
och lusten att se vad som vän-
tar bakom nästa hörn. 

Gröna entusiaster

Deras gröna 
paradis är en

kärlekshistoria
Med lust och 
kreativitet har 
Anette och Anders 
Blomqvist skapat sin 
drömträdgård. En 
lugn och harmonisk 
oas med damm, 
orangeri och 
uteplatser för 
dygnets alla timmar 
och årets säsonger.
TEXT OCH FOTO: 
MARIA FORS ÖSTBERGOrangeriet ligger intill ett gammalt hönshus, numera inrett till gästhus. 

Har man ingen sjötomt får man fixa det själv. Dammen 
mitt i grönskan skänker ro i trädgården. Runt den växer 
prydnadsgräs, funkia och ormbunkar. Den spännande 
skulpturen köptes på en semesterresa i Holland.
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– Jag har ingen walk-in-clo-
set men väl en walk-in-gar-
den, säger Anette med ett le-
ende. 

Från stenig grustomt 
till grönt paradis
Villa Blomqvist byggdes 
2001. Därför fanns det ingen 
trädgård över huvud taget. 
Bara en stenig grustomt. 
Matjord lades ut, gräs såddes 
och Anette och Anders satsa-
de inledningsvis på trädgår-
dens ”väggar och tak”, efter-
som dessa tar tid att växa till 

sig. Först planterades aven-
bokshäcken. Andra växter 
som varit med från starten är 
buxbom, bambu och höga 
prydnadsgräs. 

Vid den tiden var barnen 
små och trädgården fylldes 
mest av studsmatta, fotbolls-
mål och allehanda leksaker. 
Dammgropen var visserligen 
grävd, eftersom Anette från 
början planerat för den. Men 
de väntade med att vatten- 
fylla  tills barnen blev större. 
När det blev gjort några år  ➺

Här bor: Anette och Anders 
Blomqvist, barnen Ellen och 
Tilda med hunden Sally. 
Var: Öjaby, strax norr om 
Växjö. 
Storlek: ca 1 100 kvm. 
Jordmån: Grus och sten. 
Växtzon: 2–3.

Anette och 
Anders Blomqvist 
på bänken  
i kvällssolen.

Vid lunden finns en anlagd porlande bäck.

En doft av timjan.

Forts på nästa sida

Här är det skönt att bara 
vara. Sally gillar bryggliv.
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senare var det en höjdpunkt 
att sitta på bryggan och titta 
på guldfiskarna och grodor-
nas aktiviteter om våren. 

– Att anlägga en damm är 
som att plocka ner en bit av 
himlen, säger Anette. Det blir 
ett ljus och ett naturliv som 
är fantastiskt. 

Av princip rensar  
de inte mossa
Under åren har resten av 
trädgården vuxit fram, bit för 
bit. Det som i dag är Lunden 

var tidigare en hopplös hör-
na. Av princip rensar paret 
Blomqvist inte mossa så tan-
kearbetet om vad de skulle 
göra med den omöjliga hör-
nan gick igång. En skogslund 
fick det bli – med mossa. De 
samlade ihop kompost, gräs 
och annat täckmaterial från 
släkt och vänner och byggde 
på höjden. Stigarna trampa-
des fram och täcktes med 
överblivet sågspån från det 
gamla hönshuset. Ett litet vat-
tendrag anlades med två plan-
kor som brygga. 

Nu återstod det roligaste: 
att välja växter och plantera. 
Tusen nyanser av grönt. Un-
der det stora körsbärsträdet 
breder funkior, ormbunkar 
och mörkt glänsande hassel- 
ört ut sig. Doften av mysk-
madran, en eminent mark-
täckare, är påtaglig. Ett tem-
pelträd, Ginkgo biloba, har 
fått sin växtplats här och pa-
rasollbladen sträcker sig stolt 
från marken. 

Bortom Lunden prasslar 
det svagt i ett böljande två-
meterhögt bambubuskage. 

– Bergbambun är en lätt-
skött favorit och håller sig 
grön även på vintern, säger 
Anette. Det är en okomplice-
rad växt som sprider sig i la-
gom takt. Den slår inte heller 
så mycket rotskott som en del 
andra bambusorter tenderar 
att göra. 

I växthuset äts de 
godaste frukostarna
För en fyra, fem år sedan 
köpte de till en bit mark för 
att få plats med ett orangeri i 
anslutning till det gamla 

Att anlägga en trädgård
är som att måla

Perfekt matplats för regniga 
eller småkyliga dagar.

Odlingskärlen blir fina blickfång.

Forts från föreg sida
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Paret Blomqvists  
bästa trädgårdstips!
• Plantera först väggar och tak,  
d v s träd, häckar och buskar. 
• Skapa rum med olika sittplatser 
för olika årstider och tider på dygnet.
• Plantera något ”i vägen” och se  
hur det skapar nya stigar och möjligheter. 
• Se möjligheterna! Röj inte undan  
ett ”problem”, fundera ut hur det kan  
användas kreativt i stället.

hönshuset. Anders ägnade två 
somrar i skapandets tecken. 
Bygget rymmer både gäst- 
stuga, planteringsbord och ett 
generöst matbord med både 
kökssoffa och stolar. Taket 
består av gamla fönster med 
spröjs från en nedlagd plant-
skola. 

– Sådana är nästan omöjli-
ga att få tag i, säger Anders. 

Växthuset var efterlängtat 
och används flitigt. Alldeles 
utanför ligger köksträdgår-
den med pallkragar med ätli-
ga godsaker. Det är bara att 

gå ut och skörda sin rucola.
När termometern står på 

fyra plusgrader utomhus kan 
det vara 20 grader i växt- 
huset. Här, i gott sällskap av 
tomatplantor och pelargoner, 
äts de godaste frukostarna. 
En alldeles perfekt start på 
dagen. 

Till vardags arbetar Anette 
på kontor och njuter till ful-
lo av kroppsarbete. Hon tyck-
er att trädgårdsarbete och 
ogräsrensning är något av det 
mest avstressande som finns. 

Buxbom och grusgångar.  
Den täta avenbokshäcken 
planterades först av allt, år 2001.

Utanför orangeriet finns det plats för 
mer odling och vackra samlingar.

Bakom  
en klematis- 
klädd portal 
gömmer sig 
trädgårdens 
kronjuvel, 
orangeriet, 
där paret 
Blomqvist 
tillbringar 
många 
stunder. 

Forts på nästa sida ➺

Gången 
leder in i den svala 

skogslunden bakom 
träplanken. Lägg 

märke till den hemliga 
öppningen som 

uppstår när planken är 
placerade med viss 

förskjutning.

▲
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Skön grönskasom ger ro

Mindfulness på hög nivå!
Trädgårdsprofilen Ulla Mo-

lin är en stark förebild och 
paret Blomqvist har en för-
kärlek för gröna växter. Det 
skapar lugn och harmoni. Ra-
batter med många färger och 
lite av varje i, de som Anette 
kallar för ”pyttipanna-rabat-
ter”, går bort.

– Att anlägga en trädgård 
är ungefär som att måla, fast 
långsammare och mer nyck-
fullt. Men principen är den-
samma – känslan för färg, 

form, linjer och ljus, menar 
Anette.

Ny förälskelse... 
För Anette och Anders är 
trädgården i Öjaby en nästan 
femton år lång kärlekshisto-
ria. En lycklig sådan. Men 
trots det kan man drabbas av 
galen förälskelse. Föremålet 
för passionen är en gammal 
kvarnstuga med 7 000 kvm 
stor naturtomt med böljande 
ängar runtomkring. 

Nu smider de nya gröna 
planer tillsammans.  ■

En av trädgårdens många 
sittplatser. Här bjuds morgon-
sol och kvällsskugga.

En matta av hasselört, myskmadra, funkior och parasollblad. 

Tempelträd, 
Ginkgo biloba.

Hasselört är  
en tacksam 
skuggväxt.

Trädgården är som en 
lång kärlekshistoria för 
Anette och Anders.

Funkian återkommer på 
flera ställen i trädgården. 

Forts från föreg sida

Anders  
snickrande i  

trädgården började 
med en säng och en 
grillplats. Där kan de 

”bara vara” under 
en tänd stjärn- 

himmel. 
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