
Rosenblom  
och humlesurr
Klängrosen svingar sina grenar i en båge över den vita trägrinden. Innanför 
öppnar sig ett doftande paradis. Välkommen till Körsbärshult!
Av Maria Fors Östberg (text och foto)   illustrAtion anette blåberg

Rabattrosen ’Ven’ är 
en dröm i rosa.

Honungsrosen 
svingar sina grenar 
över gången in till 
Körsbärshult, och 
innanför grinden 
väntar rum efter 
rum med rosor.
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Innanför grinden till Körsbärshult möter frodiga 
rabatter med rosor, liljor och mormorsblommor i 
sprakande färger. Rostiga järnsängar är bäddade 
med blomster, och några gamla trästolar har fått ny 

grönskande stoppning. Det är en personligt inredd träd-
gård som möter en besökare hos Annette ”Nette” 
Berntsson i Väckelsång söder om Växjö. 

– Jag älskar mina eldiga rabatter och blandar gärna rött, 
gult och orange, säger hon. 

Tillsammans med sin man Tomas Johansson har hon 
skapat något helt nytt av det som en gång bara var en stor 
gräsplan, med undantag för några syrenbuskar, ett päron-
träd och en gammal kastanj. Någon speciell plan för träd-
gårdens struktur och komposition har Nette aldrig haft. 
Oftast kommer idéerna till henne över en fika, när hon 
och Tomas sitter ner i någon sitthörna i trädgården. Och 
ibland är det någon gammal möbel eller pryl som sätter 
i gång hennes fantasi och kreativitet.

– När jag går på auktion och loppis tänker jag alltid 
trädgård, säger Nette. Jag är svag för äldre prylar, vem vet 
vad som får följa med hem härnäst?

Trädgårdsintresset har Nette och Tomas haft gemen-
samt i många år, och de delar på bestyren. Tomas är den 
som får dra det tyngsta lasset med byggnationer, snicke-
rier, grävning och gödsling. Varje vår rullas ett stort antal 
skottkärror med brunnen stallgödsel in i trädgården. 

Namn: Annette ”Nette” Berntsson. 
Familj: Maken Tomas och hundarna 
Hilda, Ebba och Edwin, alla bichon 
havanais, och chihuahuan Totte och 
bichon frisén Albin samt katterna Östen 
och Lisa.
Bor: Klassiskt småländskt trähus från 
1902 i Väckelsång söder om Växjö.
Tomt: 2 500 kvm lummig tomt på stenig 
mark i zon 3–4.
Sommarens projekt: Att anlägga en 
frukt- och bärhörna.
Favoritrosor: Honungsrosen är 
fantastisk, men det får ändå bli 
’Westerland’ och ’Bailando’.

Nette med fyra 
av sina fem 
hundar på 
farstukvisten, 
den bästa platsen 
för morgonkaffet.

Nette rensar, vattnar, putsar, planterar, göder och beskär. 
– Min trädgård är som medicin för både kropp och själ. 

På vårkanten när solen börjar titta fram riktigt kliar det i 
fingrarna att få sätta i gång, säger Nette.

Genom åren har många rum inretts i trädgården, med 
sittplatser för både sol eller skugga. Rumsindelningen är 
viktig i en stor trädgård för att det ska bli ombonat och 
mysigt. Rummen har definierats med staket, grindar, 
dörrar och fönster. Och så klart växter som omsluter. 

Engångsblommande rosor som honungsros och 
Finlands vita ros har fått sällskap med rosor från de tyska 
rosenhusen, till exempel från Tantau och Kordes, som ser 
till att det alltid finns rosenblom.

– Jag har märkt att de tyska rosorna är tåliga och 
robusta och att de snällt remonterar, säger Nette. 

Den senaste förändringen är den avlagda hönsgården, 
som i stället fick bli ett gårdsrum. Tomas öppnade upp 
hönsnätet och gjorde en välkomnande entré med hjälp av 
en vackert patinerad vitrindörr. Markduk och singel 
skyfflades in och pallkragar sattes på plats. Uppåt 
väggarna breder klematisen ’Summer Snow’ och andra 
starkväxande klätterväxter ut sig. 

Snart kommer vildvin, klematis och kaprifol att ha 
förvandlat hönsgården till ett grönt rum, där fler rosor 
och perenner får flytta in. Snart är det ännu en sommar 
med rosenblom och humlesurr i Körsbärshult.  A

”När jag går 
på auktion  
och loppis  
så tänker  
jag alltid 
trädgård.”

Trädgårdssalong med kristallkrona  
och dagbädd under päronträdet.
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Vid grinden till den norra 
uteplatsen blommar fingerborgs-
blommor och den fantastiskt 
blomvilliga ’Flammentanz’. 

Så SKapaR NeTTe 
Rum i TRädgåRdeN
Flera små hus bidrar till rumsligheten  
i trädgården, och gröna väggar skapas av 
klätterväxter. Till exempel är boden in-
bäddad i vildvin och garageväggen täcks 
av honungsros.

Staket sätter gränser mot grannar och 
fält, men används även inne i trädgården 
för att skapa rum. Trädgårdssalongen 
inhägnas av ett lågt pilstaket, och rabat-
ten med liljor är uppbyggd kring en 
gärdsgård.

Två stenlagda uteplatser med utgång 
från huset binder ihop ute- och innemiljö. 
Här kan man välja sida, och njuta av både  
frukost och middag i sol, och få naturlig 
skugga av bonings huset varma dagar.

Stora träd och buskar som hästkastanj, 
päron och fläder bildar tak, och några är 
placerade vid kanterna för att bilda gräns 
utåt. 

Rabatter med buskar, högväxande pe-
renner och spaljéer med rosor skapar 
rum, många har rundade kanter.

paviljong och hönsgård bildar små av-
gränsade rum med gröna tak och väggar. 

entrén är tydlig och välkomnande, med 
den fina grinden med rosenbåge och  
stenlagd gång.
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den franska järnsängen är ett loppisfynd,  
ett annat är kristallkronan som hänger i 
päronträdet i trädgårdssalongen.
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i hönsgården kan man njuta av stäppsalvia,  
stor blåklocka och en mängd andra perenner 
och klängväxter i blått, violett och vitt.

Till höger: Nette gillar färg. gula rosen ’High 
Voltage’ tillsammans med lila klematis ’Justa’. 

mormorsrabatten är en rapsodi i rosa. 
den moderna buskrosen ’Bonica’ 
tillsammans med klätterrosen 
’Rosarium uetsersen’ och rosa nävor.

NeTTeS 3 BäSTa TipS

1 Skapa rum. Gör tydliga indel-
ningar och bygg även på höjden. 

Använd, förutom växter, staket och 
grindar, gamla dörrar och fönster.

2Möblera ute. Flytta ut auktions-
fynden i trädgården. En gammal 

rostig järnsäng blir vacker och 
personlig i en rabatt. Allt som 
behövs är nya gröna sängkläder. 

3Måla med blommor. Var inte 
rädd för färger i blomster-

bäddarna. Till exempel är kombina-
tionen rött-orange-gult härligt eldig 
och gör dig glad.
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enkel glamour i 
hönsgården. 
prismor i en 
trollhasselgren.

Körsbärshult, anno 1902.

i paviljongen bäddas 
man in i vildvin. 
Buskrosen ’Westerland’ 
och stäppsalvia ’Cara- 
donna’ är en vacker och 
färgstark kombination.  

’maria Theresa’ har 
vackert fyllda blommor.

NågRa aV NeTTeS RoSoR
BuSkroSor
’Bailando’, laxrosa fylld Tantau-ros, zon 5.
’Comtessa’, gul doftande storblommig Tantau-ros, zon 5.
’Plena’ (Finlands vita ros), vit gammaldags buskros, zon 8.
’Westerland’, orange skuggtålig buskros från Kordes, zon 4.

raBaTTroSor
’Aloha’, äppeldoftande rosa, kan användas som klätterros, zon 3.
’Burgundy Ice’, purpurfärgad klasblommande, zon 3.
’Friesia’, mörkt gul klasblommig Floribunda-ros, zon 4.
’High Voltage’, gul rabattros i Easy Elegance-serien, zon 3.
’Ingrid Bergman’, mörkröd storblommig, zon 3.
’Kiss Me’, doftande rosa rabattros i Easy Elegance-serien, zon 3.
’Maria Theresa’, rosa fylld rabattros, zon 3.
’Sommerwind’, storblommig rosa marktäckare, zon 5.
’The Fairy’, småblommig rosa marktäckare, zon 5.
’Ven’, ljust rosa rabattros, zon 3.

kläTTerroSor
’Flammentanz’, röd klätterros som trivs i skugga, zon 6.
’Goldstern’, klätterros i Kordesii-gruppen, zon 3.
’Lykkefund’, gulvit nästan taggfri honungsros i Helenae-gruppen, 
zon 3.
’New Dawn’, ljusrosa doftande blommor, zon 5.

Zonangivelse 1–8, karta och förklaringar s 95.
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