VÄXTKRAFT
tradgard@skonahem.com

»Hon är en symbol
i kärlekens tecken«

»

BIOPIX

Under himlavalvets blå färg i ett mossgrönt skogsrum
bor en liten prinsessa. Under granens grenslöjor fann
jag något av det mest bedårande jag sett i mitt tjugofyraåriga trädgårdsmästarliv. Nästan en utomjordisk upplevelse infann sig när jag knäböjde vid Carl von Linnés
älsklingsblomma Linnea borealis – han hade god smak
den mannen!
Tillsammans med denna lilla dansande älva i rosa
transparent kjol blev jag ett med skogens sagoberättelse.
I det dunkla ljuset överväldigades jag av känslor. Jag
hade mött den vackraste av de vackra.
Liknelser i kärlekens tecken är viktiga för mig. Att få
älska den man vill utan att fördömas för vem man älskar
eller älskas av. Passionen lever nära mig om det så är en
växt, en människa eller ett musikstycke. Linnean blir en
symbol i kärlekens tecken.
Jag kan inte tänka mig att flytta henne, det vore en synd.
Hon lever i skogens bo, bland fuktig mossa och lummer.
Linnean är en surjordsväxt och en liten halvbuske med
tunna krypande förvedade grenar.
Hennes milda doft
påminner svagt om
vanilj och mandel.
Linnea
Jag arbetar i en
borealis
handelsträdgård
– en älva
där det dagligen
i rosa
lastas av skönheter
kjolar.
från långtradare
och lastbilar. Drabbad blir jag ofta. Jag möter växter från
hela världen och bryr mig inte om varifrån de kommer
eller vilken status de har i växtfamiljen – jag blir kär i deras personlighet och deras förmåga att bjuda på skönhet.
Jag bryr mig inte om andras åsikter om vem jag ska välja,
älska eller leva med. Mitt liv är mitt eget. Min kärlek är
sann och allt jag drömt om ska få fylla min kropp med
lust och längtan.

Victoria Skoglund
är Sköna hems trädgårdsexpert. Hon driver Zetas
handelsträdgård i Huddinge utanför Stockholm.

En doftande apel
Ett fint litet träd kan vara precis vad trädgården
behöver. Det ska inte växa för snabbt, eller bli för
stort. Med sin form kan det ge variation, rama in, sila
solljuset, täcka en ful utsikt eller blomma vackert.
Många mindre träd trivs utmärkt i kruka. Ett exempel
är charlotta-apel som blommar och doftar i maj–juni,
bär små frukter i augusti och får vackra höstfärger.
Läs mer i Träd & buskar för balkonger och små trädgårdar av Dan Rosenholm (Ica bokförlag).

Låt regnvattnet blänka i ett
bladformat fat, av hand
målad hårdlackad plåt,
47 cm, 425 kr från
Mr Fredrik.

»Plantera en växt där den vill vara,
inte där du vill ha den«
Peter Korn i boken Peter Korns trädgård – odling på växternas villkor

RYMLIG
& RUND
En tumregel för träd
i kruka är att krukan
bör vara ungefär
lika stor som kronan.
Cadabra design gör
vackra sandblästrade och frostsäkra
Vaso Colosseo
i härdat stengods.
Största modellen är
80 cm hög, väger
105 kg och står
säkert i många år.
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