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Gammal charm 
möter nya tider

En pool i en 20-talsträdgård, 
hur blir det? Jo, alldeles,  
alldeles underbart! Mia och 
Thore Svensson har kvar  
charmen i den gamla träd- 
gården trots en exotiskt turkos-
blå pool, prasslande bambu 
och vajande gräs. 
Text: Ann Marie Andreasson
Foto: Tine Guth LinseThore och Mia Svenssons fina 

trädgårdskänsla har gjort att 
den nya poolen smälter in. Allt 
har blivit till en lyckad helhet. 
Entrégången från grinden  
fram till huset är en av få raka  
element i trädgården. 
Sjöstenspartier och en kvartsit-
gång vid sidan om har mjuka 
drag som motvikt.
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L juden i trädgården är sådana som hör 
den bästa av sommardagar till. Fåg-
larna kvittrar, bin och humlor brum-

mar runt och kaffeservisen på brickan som 
bärs ut till bersån skramlar så där hemtrev-
ligt. Och alldeles intill hörs badplums och 
barnskratt.

Här, under parasollet med kaffe och jord-
gubbstårta, sitter man gärna denna heta 
julidag. Att ha en pool nära till hands är 
förstås en alldeles strålande idé.

För familjen Svensson i Helsingborg blev 
beslutet att skaffa pool bara positivt – för 
tonåringarna Ebba och Anton såklart, men 
också för Mia och Thore själva och inte 
minst för trivseln i trädgården.

– Numera känns det här som vår som-
marstuga också, säger Thore. 

För det är i trädgården familjen vill vara, 
de tycker om att hålla sig utomhus på  
sommaren och trädgårdsmöblerna används 
flitigt.

– Trädgården har blivit mer levande tack 
vare poolen, vattenytan rör sig och blänker 
och det händer alltid något.

– Och på kvällarna när poolbelysningen 
är tänd är det väldigt fint. Det har ett stort 
värde i sig, säger Mia.  

Poolen blir också som ett socialt kitt som 
får ungdomar och vuxna att vara tillsam-
mans även om de är på olika platser i träd-
gården.

Thore och Mia såg till att tänka över hela 
den del av trädgården där poolen skulle an-
läggas. Det var ju ett ganska stort ingrepp 
på tomten, med grävskopor och växter som 
behövde flyttas, och nu fanns chansen att 
göra förändringar.

– Vi var ute efter att få en helhet, berättar 
de. Poolen skulle bli ett naturligt inslag 
trots att den egentligen är ett främmande 
element.

De ville ha in nytt, modernt som bambu, 

gräs och sjösten, få trädgården lite ”bullig” 
med buxbomsklot och små uppstammade 
träd – och knyta samman detta med de 
älskade gamla perennerna och frukträden. 
För de befintliga knotiga träden och en 
vacker vild perennrabatt var viktiga att be-
vara.

Mia har säker känsla för form, färg och 
stil. Hon kan mycket om trädgård och har 
till och med en egen trädgårdsbutik i det 
vackra träväxthuset på tomten. Men hon 
ville ändå att någon annan skulle ge förslag 
på utformningen. Det är lätt att bli hem-
mablind nämligen.

– Det blir gärna bara lite duttande här och 
där när man ska göra om trädgården själv, 
säger Mia. Nu behövdes inspiration av ett 
proffs som kunde ge oss de stora dragen.

Mia och Thore diskuterade sina önske-
mål med landskapsingenjör Karin Malm-
berg som sedan lämnade ett förslag som 
följts ganska exakt.

ToMTens fraMsida, där poolen ligger, är 
inte mer än 300 kvadratmeter stor, men det 
händer mycket. Runt poolen ligger jämt-
ländskt offerdalsskiffer i en oval som listigt 
lurar bort den fyrkantiga skarpa formen. 
Alla blommande och gröna växter, mjuka 
rabattlinjer och böjda gångar ger lugn åt 
trädgården. Det är många fina möten mel-
lan olika typer av sten, plattor, rabatter och 
gräsmatta.

Till höger om den bredare entrégången 
fram till huset föreslog Karin Malmberg en 
liten böjd gång med kvartsit i stället för att 
anlägga en stor rabatt. Gången har visser-
ligen ingen praktisk funktion men gör där-
emot den delen av trädgården intressant, 

Perennrabatten bidrar
     med en ljuvligt vild och  
tillåtande upplevelse.

den tätbevuxna rabatten framför 
huset är bevarad. här trängs  
perenner i rosa och lila toner.

här äts de flesta måltider när vädret  
tillåter. sittplatsen är mjukt inbäddad i 
grönska men man ser ändå stora delar 
av trädgården därifrån.  

det är svårt att tro att poolen och trädgården bara har några år på nacken,  
men så har också de gamla träden sparats. 

den härligt ostyriga perennrabatten i rosalila framför 
huset är som vackrast i juli med flera sorters salvia,  
ormrot, nävor, blåklockor och riddarsporrar. och så den 
kära fingerborgsblomman som Mia och Thore vårdar  
efter förra ägaren. i det vackra växthuset är Mias 
trädgårdsbutik inhyst.
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det låter fint när man går där och med sin 
kvällsbelysning är den särskilt dekorativ.

– Vi är dessutom väldigt förtjusta i sjö-
sten, och det nappade Karin på, berättar  
Thore. Att hon kombinerat sjösten med 
kvartsit och skiffer har blivit riktigt lyckat. 
Önskemålen att stensorterna skulle kännas 
naturliga och harmoniera med grönskan är 
uppfyllda med råge.

Buxbomsbollar, gräs av olika slag och 
bambu har planterats i sjöstenspartierna. 
På så sätt bryts det grå av med friskt grönt.

Stenplattorna längs huvudgången blir 
varma och sköna sådana här dagar. Famil-
jens hund Bobo, en dansk-svensk gårds-
hund, lägger sig raklång och lapar sol. Där 

är han också på betryggande avstånd från 
poolen – vattenstänk är han definitivt inte 
intresserad av. 

Framför poolen har en bit gräsmatta spa-
rats för bollspel och lek. Man kan också se 
det som ett sätt att slå vakt om de gamla 
trädgårdstraditionerna – för det får inte bli 
för mycket sten, tycker Mia.

Den mesta blomningen står den beta-
gande perennrabatten vid husets gavel för. 
I början av juli är den fyllig och ljuvligt 
prunkande. Stäppsalviorna blommar ton i 
ton och kantnepetan vägrar hålla sig inom 
rabattens gränser. Rosenflockeln kommer 
lite senare och ett par rosor finns också re-
presenterade. Det är lila och rosa i färgska-
lan och vissa sorter trivs nästan alltför bra. 

– Jag har fått rensa ut en massa nävor som 
plötsligt var på väg att ta över helt, berättar 
Mia.

Fingerborgsblomman är ett arv som Mia 
och Thore noga förvaltar. Det var den enda 
blommande växten i trädgården när famil-
jen köpte huset. De ser till att alltid ta till 
vara fröplantorna och planterar dem där de 
blir som bäst, för fingerborgsblomman ska 
alltid vara kvar.

TroTs aTT deT nyanlagda bara har ett par 
år på nacken är trädgården lummig med 
mycket insynsskydd.  Det är mycket tack 
vare de gamla träden, buskarna vid uteplat-
sen och klängande murgröna som bildar 
gröna väggar.

Mot gatan utanför kommer snart en 
städsegrön ligusterhäck att bli så hög att 
man inte ser in hur mycket man än sträck-
er på halsen. Då blir friden total, även vin-
tertid. När växtlistan gjordes tänkte de på 
att få ett fint vintervärde och planerade där-
för in buxbom, skimmia, bambu och gräs 
med vackra vippor. Det blir nämligen ett 
och annat vinterbad – och det är roligt att 
ha en trädgård att glädjas över då också. 

Om poolen
Helgjuten, rektangulär saltvattenspool. Det var träd- 
gårdens form som bestämde hur poolen skulle se ut.
storlek: 6x3 meter.
Fabrikat: Folkpool.
Övrigt: 

•	I stället för stege för att kunna ta sig upp ur vattnet byggdes en trappa och  
kortsidan fick en rundad form som ger poolen ett mjukare utseende. ”Trappan 
är dessutom trevlig att sitta på när man tar en paus i badandet.” 

•	Poolen är djupare än standardmåttet, 1,90 meter där det är som djupast i  
stället för 1,40. ”Vi vill kunna dyka, och barnen blir ju längre med tiden...”

•	Reningsverket ligger i källaren för att slippa ljudet. ”Det är både för vår och  
grannarnas skull, reningsverket är i gång ganska många timmar om dagen.” 
I källaren finns också generatorn som saltar vattnet.

•	Poolens storlek är alldeles lagom. Den är badvänlig samtidigt som den inte  
inkräktar på trädgården. ”Det är risk att man ångrar en för liten pool, för det 
här gör man ju inte om.” 

Varför saltvatten?
Mia och Thore tycker att en saltvattenspool är lite snällare mot både människor 
och natur. Hud och ögon blir inte så irriterade som de kan bli med klor. Dessutom 
ger saltvattnet en trevlig havskänsla.
Mycket jobb med en pool?
Nej,   så är det inte, säger Thore. Han tar vattenprover någon gång i veckan, och 
när familjen åker bort sätter de i gång en timer som sköter reningen. Poolen töms 
inte på vintern, utan får vila under ett isolerande poolskydd. Reningsverket är i 
gång någon timme om dagen, och ibland sätts värmen på, så vattnet fryser inte 
trots en bister vinter. På våren behöver vattnet klorrenas, det är allt.
extraplus: Mia och Thore installerade en utomhusdusch intill poolen. Praktiskt  
att duscha av sig poolvattnet direkt.
Tips! Innan du bestämmer dig för att skaffa pool, fråga andra vad de har för  
erfarenheter och vad man bör tänka på.

”Numera känns 
det här som vår 
sommarstuga 
också”

det är spännande möten mellan växter 
och material. Gräs, timjanmatta, sjösten 
och stenplattor.

snart ska ebba och kompisen agnes ner 
i poolen. Gårdshunden Bobo är allas 
kelgris, men håller sig på avstånd från 
vattnet.

Vattenkannan 
och krukan är 
ett fint stilleben 
vid den enkla 
betongbänken. 

Några ettåriga plantor får fylla ut i perenn-
rabatterna här och där. söta rosenskäran, 
Cosmos bipinnatus, passar fint.

stjärnflocka, Astrantia major,  
en klassisk trädgårdsperenn.

att välja trappa i poolen i stället 
för en stege har gett en extra 
dimension. ebba och kompisen 
agnes tar igen sig en stund.
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Bra att tänka på för poolsugna
Landskapsingenjör Karin Malmberg ger några nyttiga råd:

•	Läget är avgörande. Placera poolen där det är sol många timmar, i alla 
fall den tiden på dagen då du kommer att använda den mest.  
Sträva efter att poolen ska ligga insynsskyddad och inte för nära  
grannens uteplats till exempel.

•	Fundera över storlek, form och färg på liner (insidan av poolen). Det finns 
en del att välja på som kan passa mer eller mindre bra till din  
trädgård.

•	Stora träd alltför nära poolen är ingen bra idé. Det blir jobbigt att hålla 
efter löv, kvistar och annat.

•	Försök att göra det lummigt i närheten. Köp en del växter, främst  
karaktärsväxterna, i större storlekar så att det känns som om poolen  
varit där länge.

•	Vill man ha ett väldigt stort trädäck eller en stenläggning – se till att ändå 
få in grönska i insynsskydd som spaljéer eller häckar.

•	Tänk på att den tekniska utrustningen samt vintertäckning kan vara  
skrymmande. Dessutom låter reningsverket.

•	Kolla bygglovsreglerna i din kommun.

Grönt, lummigt och 
gärna blommigt i 
närheten av poolen 
ger stor  trivsel.

Hela tomten är 700 kvadratmeter stor, 
varav framsidan där poolen ligger är 
300 kvadratmeter.

Skiss: Karin	Malmberg/www.snitsig.net

HUS
VÄXTHUS

familjen svenssons trädGård
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	allers-tradgard-artikel-sida-22-snitsig-tradgard-och-landskap-tradgardsdesign-gammal-charm-möter-nya-tider

