Tusen Trädgårdar 2018
»Första, men kanske inte sista gången jag var med. 
Över 300 glada och positiva människor kom och hälsade på.«

Tusentals besökare
i över tusen trädgårdar
Bettan Andersson till vänster i bild i samspråk med besökare.

Höll öppet
Så här räknades
besökarna hos
Lyckliga Lotta i
Täby.

Sveriges största trädgårdsarrangemang, Tusen Trädgårdar, lockade
söndagen 1 juli tusentals besökare
över hela landet. Målet var att visa
vilken bredd odlingsintresset i Sverige
har och det lyckades vi verkligen med.
Text och bild: ANNA-KARIN FALLHEDEN

Det är Riksförbundet Svensk Trädgård
tillsammans med Studiefrämjandet och
Trädgårdsriket som arrangerar Tusen
Trädgårdar. I år genomfördes arrangemanget för femte gången och intresset
är stadigt ökande.
Det blev till slut drygt 800 anmälda
trädgårdar, vilket är nytt rekord. Räknar
man varje medverkande kolonilott som
en egen trädgård är det långt över 1 000,
troligtvis närmare 2 000 trädgårdar och
trädgårdsägare som medverkat.
Det unika med Tusen Trädgårdar är
att inte bara privata trädgårdar får vara
med. Här är även koloniområden, parker, gemensamhetsodlingar och till och
med balkonger med.
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saksodlarna, alla dem som strävar efter
att bli mer självförsörjande och äta klimatsmart. Vi hoppas att vi har inspirerat
ännu fler att börja odla sin egen mat.
Exakt hur många som besökte en eller
flera trädgårdar är det ingen som vet än
så länge. Alla medverkande trädgårdar
rapporterade in antalet besökare efter
avslutat arrangemang. Deras svar sammanställs slutgiltigt i en sammanfattande rapport. Först då vet vi hur många
som deltog i Tusen Trädgårdar. Det vi
vet redan nu är att vi har många glada
trädgårdsägare ute i landet som vittnar
om vilken fantastisk dag de hade i sin
trädgård.

Exempelvis Agneta och
Lars Andersson i Skottvång utanför Mariefred,
som har haft öppet i sin
trädgård Branta täppan
flera gånger förut.
– Vi har haft tre gånger
så många besökare i år
jämfört med tidigare år. Agneta AndersTidigare år har det kom- son, Branta täpmit ungefär 50 personer. pan i Skottvång.
Nu hade vi passerat 150
besökare redan vid tretiden. Jättekul, säger Agneta Andersson.
Även de som testat på att öppna sin
trädgård för allra första gången var
överväldigade över responsen. Som i
”Lyckliga Lottas trädgård” i Täby utanför Stockholm. En trädgård som Lotta
själv beskriver som en 80-tals trädgård
i förvandling och med strävan mot en
spännande och lummig trädgård med
oväntade upplevelser i varje rum.
– En fantastisk dag med härligt väder
och drygt 140 positiva besökare under
dagen. Första gången jag är med i Tusen
Trädgårdar men är gärna med igen, säger
Lotta.

Lyckliga Lottas trädgård och besökare.
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Tusen Trädgårdar 2018
»Wow! Vilken dag! Över 300 glada, underbara besökare!
Nöjd, mör och väldigt ödmjuk inför alla fina ord.«
Vi samarbetar kring Tusen Trädgårdar
Tusen trädgårdar genomförs av de tre samarbetsparterna, Riksförbundet Svensk Trädgård, Studiefrämjandet och Gunnel Carlsons Trädgårdsriket. Tillsammans med det
lokala engagemanget från trädgårdsföreningar och entusiastiska trädgårdsägare runt
om i landet har dagen blivit en trädgårdsfest
att ta del i och njuta av. Arrangemanget går
av stapeln vartannat år och har sedan starten 2010 lockat 100 000-tals besökare och
1 000-tals trädgårdsägare har hållit öppet
och generöst bjudit på sina trädgårdar.
Tusen trädgårdar arrangeras vartannat
år. Nästa gång är alltså 2020.
Trädgårdarna finns på www.tradgardsriket.se.

Kerstins perennrabatter.

Natur och trädgård
i skön kombination

av mot sjön, landskapet öppnar sig och
en röd stuga ligger i solen, med Flottsund, en del av Mälaren, alldeles bakom.
Här välkomnar Kerstin Jansson, som anlagt en trädgård med många olika delar
och funktioner. Närmast vattnet är det
mer av tuktad natur, och upp mot huset
finns flera perennrabatter och en bit
bort ett växthus med tomater. Framför
huset serverades kaffe med dopp, och
här hjälpte Åke Jansson, vars föräldrars
stuga nu blivit permanentbostad, till.

Text och bild: CHRISTINA SÄLL

I södra Uppsala går en alldeles nybyggd
bro över Fyrisån innan den mynnar ut i
Mälaren. Från bron, i ett naturskönt område, kan man följa vägen söderut, det
är som att ströva i Linnés fotspår, bland
gamla ekar och lönnar. Efter en stund visar Tusen Trädgårdars vimpel att nu närmar sig en öppen trädgård. Vägen viker
Kerstin Jansson med barnbarn.

Susanne
Dahlén.
Karta över trädgården.

Trädgård på höjden.

I Uppsala, bland villorna i det stora villaområdet söder om stan, har Susanne
Dahlén med familj sin trädgård. På en
skafttomt med en lång infart kommer
man fram till huset. Där framför anar
man inte att det bakom huset reser sig
en brant trädgård. De kallar sin trädgård
för Skogsbacken och det är precis vad
det är, en brant torrbacke, typiskt Mälardalsk med tallar och enar. Den ligger
gömd bland alla villor. Den branta skogs42

backen, som delvis har behållit sin natur,
men där trädgårdselement tillfogats,
som växthus med grönsaker, damm, lite
odlingar och kompost.
Susanne Dahlén visar trädgården bakom huset, och framför huset tar syster
och dotter emot besökarna och lotsar
dem rätt. För att visa alla de delar som
den 1 500 kvadratmeter stora trädgården rymmer får besökarna en karta över
trädgården.
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För mer information
www.tradgardsriket.se
www.tradgard.org/tusen
www.studieframjandet.se/tusen

Fem av Tusen Trädgårdar
Text och bild: AGNETA FALCK

Hemträdgården besökte några av deltagarna i årets Tusen Trädgårdar och
frågade dem vad som motiverat dem
att vara med samt vad de tycker särskilt
mycket om i sin trädgård.
GUN SKYBRAND är
med i Tusen trädgårdar för tredje
gången och visar sin
stora trädgård på
Diskusvägen i Tallkrogen.
– Det är kul att
Gun Skybrand.
visa upp vad man
åstadkommit i sin
trädgård och få feedback på det. Och
det är alltid trevligt att dela med sig till
andra. Jag började med små hostor för
några år sedan och det är så roligt. Nu är
även klematisen fin, och jag tycker väldigt mycket om krolliljorna, säger Gun.

MARIKA RISSLE visar
sin lilla innerliga
trädgård på Krokanvägen i Sköndal för
andra gången.
– Det är så roligt
med besökare och
att delge och utbyta
Marika Rissle.
kunskap. Ju mer
man delar med sig
desto mer får man tillbaks. Jag har velat
ha en odlingstunnel men de som finns
att köpa är för stora för min lilla yta. Då
byggde jag en själv och använde vanlig
matarslang som bågar och klippte upp
små bitar av samma slang för att fästa

Följ Tusen Trädgårdar på sociala medier:
Facebookgrupp Tusen Trädgårdar,
Instagram @tusentradgardar, #tusenträdgårdar

Marikas tunnelodling av grönsaker.

duken. Köksträdgården är själva hjärtat i
min trädgård. Nästa vecka är det dags att
ta upp kardborreroten. Den äter vi sen
lätt kokad, berättar Marika.

LENA LANDERBERG

är med i Tusen Trädgårdar för första
gången och har skapat mycket trädgård
på den pyttelilla
radhustomten på
Sköndalsbrovägen i
Sköndal.
Lena Landerberg.
– Jag åkte runt
förra gången och
tittade på trädgårdar och blev inspirerad. Att vara med själv fungerade som
en morot i mitt eget arbete. Nu är den
lilla trädgårdsytan på husets framsida en
plats man vill vara på. Jag är väldigt nöjd
med avenbokshäcken, som skärmar av
mot bilparkeringen. Målet var att inte
se bilen – och det gör man inte nu, säger
Lena.

Lenas
avenbokshäck.

Guns funkior.
CARIN HENELUND vi-

sar sin kolonilott på
Cox Pomonavägen
i Skarpnäcks koloniområde för första
gången.
– Jag har fått så
mycket inspiration
Carin Henelund.
när jag varit och tittat på andras trädgårdar så jag tänkte jag skulle våga vara
med själv i år, berättar Carin. Min lott är
ganska skuggig och kall. Det har varit utmanande för grönsaksodlingen. Men så
hittade jag ett litet plasttält på Ica, som
jag sätter på odlingslådan, och nu kan jag
odla bönor och annat. Det gjorde
mig jätteglad. Just nu står tältet över
kålplantorna, för de behöver lite
extra värme. Samtidigt som tältet skyddar mot kålfjärilen.
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ULRIKA HEDBOM

Carins grönsaksodling.

Ulrikas grönsaksodling.

är med i Tusen
Trädgårdar för
tredje gången och
visar sin kolonilott på Dagliljevägen i Skarpnäcks
koloniområde.
– Jag blev så in- Ulrika Hedbom.
spirerad av andra
som ställde ut och ville därför vara med
själv. Det kommer trevliga människor,
som vill prata och dela med sig av sina
erfarenheter. Den enda nackdelen är, att
jag inte kan gå iväg och se andra trädgårdar. Men det finns ju andra sätt att göra
det på, t ex ska jag åka till Blekinge på
Riksförbundets sommarmöte i augusti.
Jag gillar mest min köksträdgård. Jag
brukar säga att jag äter min trädgård, berättar Ulrika. ❁
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