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”JAG BYGGER IN 
HEMLIGHETER I 
TRÄDGÅRDEN”

Från en åkerplätt med några enstaka träd till en prunkande trädgård full av liv 
– Cecilia Sundholm skapade sin  ekologiska trädgård från grunden. Följ med! 

TE XT CAROLINE SWARTLING | FOTO EVA S. ANDERSSON

Luktpion insamlad från ett 
gammalt torp. Den trivs i soligt 
läge och näringsrik jord.
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Pelargontrappan är en verklig 
prydnad. I bakgrunden syns 
dammen dit salamandern har 
flyttat.
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Det knirpar, kvittrar och surrar i 
Cecilia Sundholms trädgård, strax 
utanför Varberg. Vinden rasslar i 
träden och gruset under fötterna 

knastrar mjukt. Här doftar av årets första ro-
sor och pioner och ju djupare in i trädgården 
man kommer, desto större blir lusten att upp-
täcka mer. Att det här en gång var en tom 
åker är svårt att föreställa sig.  

Efter många år som fotolärare tog Cecilia 
för snart 15 år sedan beslutet att omskola sig 
till trädgårdsdesigner. 

– Jag jobbar fortfarande med bild, men nu 
i fyra dimensioner. Jag längtade efter att få 
sätta händerna i jorden, förvandla landskap.

Sedan dess har många trädgårdar skapats 
och förvandlats och det kanske största pro-
jektet har varit hennes egen visningsträd-
gård i Halland. Ur ingenting har hon här ska-
pat allt. Huvudregeln för trädgården är att 
man ska upptäcka rum, växter och dofter ef-
terhand. 

– Men det måste finnas en logisk struktur, 
som leder besökaren rätt.

Och så är den uppbyggd. Genom trädgår-
den går en tydlig mittaxel som är själva stom-
men varifrån gångar och mindre rum utgår.

– Jag är en klassisk funktionalist som tror 
på symmetri. En ordentlig ryggrad i struktu-
ren gör det möjligt att variera resten. Väx-
terna får gärna vara yviga, men rabatterna 
jag anlägger bygger ofta på cirkeln, kvadra-
ten och triangeln.  

När Cecilia kom hit för sex år sedan var 
trädgården bara en åker. Boningshuset är en 
hallandslänga från 1870-talet, men platsen 
har mycket äldre anor än så.

CECILIAS TRÄDGÅRD

” Jag tror på symmetri. Växterna får gärna vara yviga men  
rabatterna bygger på cirkeln, kvadraten och triangeln.”

CECILIAS TIPS FÖR EN 
EKOLOGISK TRÄDGÅRD
2 Samarbeta med naturen och 
platsens förutsättningar. 

2 Nässlor ger föda åt fjärilslarver.

2 Vatten ger dryck åt insekter 
och fjärilar, samt lockar grodor, 
trollsländor och kanske till och 
med salamandrar. Har du ingen 
damm räcker det gott och väl med 
ett fågelbad.

2Sätt upp fågelholkar! Fågelung-
arna kommer samtidigt som blad-
lössen. Det ger mat åt ungarna 
och du slipper bekämpa lössen.

2 Kompostera allt du kan.

2 Glöm inte att du kan åter - 
vinna även trädgårdsmöbler  
och inredning.

Här bor: Cecilia Sundholm. 
Huset: Hallandslänga från  
sent 1800-tal.
Jobbar som: Trädgårdsdesigner.
Favorit i trädgården: Favoriterna  
växlar från år till år beroende på vad 
jag planterar! 

Mycket av paviljongen 
består av återvunnet 

byggmaterial, bland annat 
fönstren och dörren.

2



59

HEM | LÅNGMOSSEN

Åsarp-pionen, en  
luktpion med ljuvlig doft.

Marktäckaren silverarv 
måste hållas efter 

noggrant så den inte tar 
över trädgården.

Buskpionen ’Rockii’ togs  
fram under 1890-talet.  
Blommar troget vår efter vår.

Tulpanen ’Fancy Frills’  
är en modernare sort 
med fransiga blad.
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TRÄDGÅRDENS STRUKTUR
Från paviljongen går en rak mittlinje genom 
hela trädgården, som bildar själva stommen i 
strukturen. Cirklar, kvadrater och ovaler med 
planteringar utgör de huvudsakliga formele-
menten. De vindlande gångarna är tänkta att 
ge besökaren en upptäcktsfärd i trädgården. 
Du ska bara kunna ana vad som gömmer sig 
bakom nästa krök. De befintliga träden och 
några fläderbuskar bildade naturliga gränser 
på den tomma åkern. Dammen intill paviljong-
en är mycket viktig för ekologin i trädgården.  

LÄSA MER
Det finns gott om trädgårdsböcker på mark-
naden men några klassiker är Beskärnings-
boken av Klaus Volbrecht, Natur & Kultur  
och Handbok för köksträdgården av  
Lena Israelsson, Bonnier. Trädgårdsform av 
Karin Janrik och Viveka Ljungström utkom i 
våras och är en riktig pärla med råd kring hur 
man utformar sin trädgård. Cecilias favorit  
är Trädgårdens natur av Lotte Möller. 

Övervintrade palster-
nackor blommar 
överdådigt i limegrönt, 
här ihop med gamla 
tyskiris och liljor. I 
bakgrunden rödbladiga 
daggrosor.
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” Dammen ger vatten åt fjärilar och insekter, som i sin tur  
pollinerar växterna. Förra året flyttade salamandern in .”

– När vi grävde för dammen hittade vi 
rostfläckar i marken. Det visade sig att man 
brutit myrmalm här redan på 1100-talet. 

Den första skriftliga anteckningen Cecilia 
hittat är från 1532, då platsen beskrivs som 
sumpmark.

Från sitt tidigare hus och trädgård utanför 
Göteborg hade hon med sig fem stora conta-
inrar med växtmaterial, allt från träd och 
buskar till blommor och örter. 

– De träd som fanns här redan, ekar, oxel, 
sälg och sedan några gamla fläderbuskar, bil-
dade gränser för min blivande trädgård. Ytan 
angav sig själv. 

CECILIA SATTE FART med att skissa på trädgår-
den. Målet var både att hitta strukturen och  
samarbeta med naturen.

– Man ska sätta växter där de trivs, då blir 
de lyckliga och vackra. Alla mina trädgårdar 
är ekologiskt hållbara.

Här finns inga gifter, ingen konstgödsel 
och den biologiska variationen är nyckeln till 
Cecilias trädgård.

– Dammen ger vatten åt fjärilar och insek-
ter, som i sin tur pollinerar mina växter. Och 
förra året flyttade salamandern in. Fågelung-
arna kläcks samtidigt som bladlössen kom-
mer, då får jag massa gratis arbetskraft med 
att få bort lössen.

TILLSAMMANS MED EN markanläggare färdig-
ställdes hela trädgården på ett halvår. 

– Vi arbetade i princip dygnet runt, säger 
Cecilia.

Här finns nu ett tusental olika växter, 
många donerade av äldre personer som i sin 
tur fått växterna av någon.

– Jag har en lilja som är över 100 år gam-
mal, och många av pionerna kommer från 
gamla torp. Den äldsta rosen jag har är från 
1850-talet. 

Redan innan Programmet för odlad 
mångfald (POM) gjorde sitt upprop för pe-
renner i början av 2000-talet, samlade Ceci-
lia alltså på gamla kulturväxter. 

– De är fantastiska, våra gammaldags väx-
ter. De är väl anpassade till vårt klimat 

Köpmandisken 
kommer från gamla 
apoteket i Laholm.

Den vackra liljan är över 
hundra år gammal.
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och har överlevt så länge. Det gör dem intres-
santa. Och det är viktigt att sprida även det 
gröna kulturarvet som är så intimt förbundet 
med våra gamla hus. 

MEN TRÄDGÅRDEN FÖRÄNDRAS också från år 
till år. Cecilia byter regelbundet ut vissa väx-
ter och sår nya.

– Jag brukar säga att jag bygger med tid, 
med de olika årstiderna. Form och färg växlar 
både från årstid till årstid och från år till år.  

Beständig är ändå trädgårdens själ och na-
turliga samverkan med omgivningen, liksom 
Cecilias vision med sin oas.

– Trädgården ska vara full med hemligheter 
som väntar på att upptäckas. Jag vill att män-
niskor ska känna sig berikade när de är här. l

Vattnet skänker 
liv och rörelse åt 
trädgården.

Skrot som Cecilia 
grävde upp under 
anläggningen av 
trädgården. Glas, 
gamla verktyg  
och metall.

BESÖK CECILIAS TRÄDGÅRD
Trädgården ligger utanför Varberg i Halland och är öppen 
varje söndag kl 12–15 fram till september då säsongen  
avslutas med skördefest. Du kan också boka enskilda  
visningar, ring 0736 – 64 32 30. Här finns inget café men  
vid bokade visningar går fika, lunch eller tebuffé att ordna.  
Du kan även handla plantor och annat. Se vägbeskrivning  
på ceciliasdesign.se.

Halm är en effektiv 
marktäckare som 
hindrar ogräset 
och så småningom 
bryts ner till mylla. 

s

s



63

MER OM PIONER
Kring gamla torp står ofta de tåliga pionerna kvar, även när 
familjen för längesedan gett sig av och ogräset tagit över. 
Pioner har odlats i Kina i minst 1500 år och kom till Europa 
på 1600-talet. I dag finns det en mängd olika sorter. I början 
av juni blommar buskpionerna, samtidigt med bondpioner 
och rosenpioner. Sedan tar luktpionerna över i färger från 
rött och cerise, via blekrosa till cremevit och bländvit, och 
med underbar doft. De blommar ända fram till början av juli. 
Ofta doftar vita och rosa sorter fantastiskt medan de röda 
kan vara helt doftlösa. Den vackra dillpionen och svavel-
pionen anses svårast att odla, medan den klassiska  
bondpionen är enklare. 

SÅ LYCKAS DU MED PIONERNA 
2 Pionen trivs i sol, men i halvskugga under ett äppelträd 
räcker blomningen längre än om den står i full sol.

2 Växten tycker inte om att flyttas, så välj planteringsplats 
med omsorg och låt den stå ifred så länge det går.

2 Se upp så pionen inte hamnar för djupt vid plantering,  
då övervintrar den sämre och det tar längre tid innan  
den blommar första gången. Be butiken visa hur djupt  
den ska sättas.

2 De tunga blommorna behöver stöd för att inte sloka. 
Bäst är att trä ett särskilt pionstöd, som ser ut som  
ett rutigt metallnät, över plantan när den börjar komma  
upp på våren. l

Rosenpionen är svår att dela  
men går fint att driva upp från frö.

När pionen öppnar sina 
ljuvligt doftande blommor 
vill man inte vara hemifrån 
en minut.

Bondpioner finns  
både enkla och dubbla,  
här en dubbel.

 CECILIAS TRÄDGÅRD


