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TRädgåRdsRUm med NATURsTeN
av cecilia Holm sommarbilder kurt joHansson

     Varmt &
välkomnande

V
ägarna leder rakt ner mot havet från huvud-
leden, vi följer en av dem. När vi svängt 
upp på biluppställningsplatsen och kliver 
ur hör vi havets brus och vindens sus i tall-

kronorna. Vi befinner oss nära stranden på den skånska 
sydkusten.

Kurt Johansson, adjungerad professor i natursten vid 
SLU Alnarp, ska visa en trädgård där han har varit med 
och skapat trädgårdsrum med natursten.

En stor sten ligger vid entrén och hälsar välkommen. 
En gång leder oss in i en pergola med marken täckt av 
pärlsingel. De små stenarna knastrar under skorna och 
annonserar vår ankomst. 

sluten innergÅrd
Innergården är omsluten på alla sidor, här råder en privat 
och unik atmosfär. Fastän vi möter trädgården en råkall 
eftermiddag i slutet av januari, med snö i luften, känns 
rummet varmt välkomnande.

Marken är täckt av stora kvadratiska plattor i flammad 

en sommarstuga har fått ge vika för 
tidens tand och för en ny generations behov. Det 
nya  funktionella huset byggdes på platsen av det 
gamla. Till huset anlades en trädgård där natursten 
skapar en speciell atmosfär. 

Entréstenen av råkilad Bohusgranit har en krysshamrad yta. Stora plattor av flammad öländsk kalksten är skönt att gå på.                
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grå öländsk kalksten, totalt 100 kvadratmeter.
– Kunden ville ha den flammade kalkstenen. Kalk-

sten passar bra till det moderna huset. Valet föll på den 
 flammade stenen för att den är så skön att gå på. Det 
ligger ett stort engagemang bakom skapandet av den 
här platsen. Vi åkte till stenbrottet på Öland för att se ut 
stenen på plats. 

Kurt Johansson avslöjar att hans egen favorit är den 
hyvlade kalkstenen. Den hyser han en varm känsla för 
sedan åren då han var engagerad i stenföretaget på 
Öland. 

– Det är nog av lite nostalgiska skäl. Då hade vi mycket 
hyvlad kalksten. Den flammade ytan är en nyare före-
teelse. Den hyvlade kalkstenen utstår också en prövning 
i hanteringen. Om den har tendenser att spricka så gör 
den det i processen, så ytbearbetningen är en kvalitetstest 
i sig. Men visst är den här flammade stenen skön att gå 
på, särskilt om sommarkvällarna när solens värme hålls 
kvar i stenen.

lÅng Historia
Den öländska kalkstenen bildades för 450 miljoner år 
sedan. Då låg Sverige vid ekvatorn. Tanken svindlar vid 
reflektionen över vilka perspektiv naturstenen för in i 
trädgården. Så ofantligt mycket tid att vandra på med 
bara fötter. 

– Men det är viktigt att det inte blir en stenöken. Vi har 
plockat upp sten för att skapa liv i ytan.

En öppen rundel gjordes från början, där ett silver-
päron med underplantering av lavendel förstärker 
trädgårdens medelhavskaraktär. Kunden är influerad av 
sydliga breddgrader, så det är ingen tillfällighet att den 
känslan fångas här.

– Sedan har vi fortsatt att lyfta stenar för att skapa 
 vattenblänk och för att plantera gräs. 

samma ursPrung
En upphöjd planteringsbädd skapar ett gynnsamt 
mikroklimat för känsliga växter. Muren är kallmurad av 
mursten från Öland. För att inte jorden ska rinna ut är 
den täckt på insidan. Murstenen är ett smycke i sig.

– Vi har konsekvent valt samma sten från samma 
stenbrott, men i olika utföranden för olika funktioner.

Två stora, obearbetade stenblock ligger på innergården. 
Det ena är en uppstigningssten till poolen. Det andra 

DEN HyVLADE KALKSTENEN UTSTÅR 
EN PRöVNING I HANTERINGEN. OM 
DEN HAR TENDENSER ATT SPRICKA 
SÅ GöR DEN DET I PROCESSEN”

kurt joHansson

Stora plattor av flammad öländsk kalksten är skönt att gå på.                Diabas är en av Kurt Johanssons favoritstenar, här i form av Hägghultsdiabas.
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fungerar som sittsten. 
Kurt Johansson berättar om kalkstenstenstrappan som 

fanns hemma på gården där han växte upp vid Billingen i 
Västergötland. Den låg i väster och lagrade solens värme 
under de varma eftermiddagstimmarna. På kvällen var 
den varm och skön att sitta på och de samlades gärna där 
en stund för att njuta solens sista strålar. Sådana minnen 
skapar värme på en ny plats nu.

tjock sten tÅligare
De stora kvadratiska plattorna av grå öländsk kalksten är 
30 millimeter tjocka, vilket är normalt. Några erfarenhe-
ter rikare skulle dock Kurt Johansson råda att inte snåla 
på tjockleken och gå upp till 40 millimeter. Kalkstenen är 
rik på fossiler och när ytan flammas kan sprickor uppstå 

längs fossilgränserna i kristallerna och ytan försvagas. En 
tjockare sten är tåligare helt enkelt. 

Kurt Johansson har fått någon platta utbytt, eftersom 
lerklov har gjort att plattan spruckit. Lerkloven syns 
som sprickor när plattan är fuktig och visar var stenen 
kommer att spricka med tiden. Men kunden älskar 
stenen.

HÅll koll PÅ fogen
Kurt Johansson poängterar fogarnas betydelse för en 
lyckad stenläggning. Sex millimeter ska de vara utomhus, 
för att stenarna ska kunna röra sig utan att spjälkas av 
mot varandra. Här är fogarna aningen för smala och 
under vintern har en hel del sand runnit undan och ställt 
fogarna tomma. 

– Det är sådant underhåll man har att göra till våren. 
Skura av plattorna med en borste och se till att fylla 
fogarna så att inte plattorna förstörs. Men annars är 
stenen i princip underhållsfri.

Kunden har valt stora kvadratiska plattor, 50 x 50 
centimeter. Så stora plattor kostar en del men väljer 
man fallande längder av samma sten blir det billigare. 

VI HAR KONSEKVENT VALT SAMMA 
STEN FRÅN SAMMA STENBROTT 
MEN I OLIKA UTFöRANDEN FöR 
OLIKA FUNKTIONER” kurt joHansson

Kurt Johansson, adjungerad professor i natursten. Vångagranit med krysshamrad yta

Stenkant av skiffer längs trädäcket underlättar gräsklippningen.

  Avtäckningen med portugisisk skiffer gör muren betydligt mer hållbar.
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 Kvadratiskaplattor ger mer spill i hanteringen och är 
följaktligen mer kostsamma att producera.

kontraster
En stor trappsten av krysshamrad röd Bohusgranit ligger 
utanför entrédörren. Framsidan är råkilad, vilket skapar 
en kontrast som signalerar till både ögat och känseln 
att här är en höjdskillnad. Utanför köksdörren ligger 
en annan sten av Vångagranit som saknar den tydliga 
skillnaden i ytbearbetning. Stenen är mäktig, men med 
sin jämna sättyta ändå så mycket tamare än den råkilade 
som på ett helt annat sätt uttrycker granitens inneboende 
kraft. Dörrmattan behövs egentligen inte, det går bra att 
stampa av sig på den krysshamrade ytan direkt.

Som dekorativa gångar i trädgården och längs husets 
fasad ligger begagnad storgatsten. Begagnad är ett relativt 
begrepp. Att ligga i 25 år utan trafik ger inte mycket 
patina till stenen, men den är ändå begagnad. Kurt 
Johansson manar till att alltid titta på stenprover från 
leverantören innan beställning. 

Stenarna i den här trädgården har legat länge på en 
utsatt yta och fått en ordentligt sliten ovansida.

tveksam till singel
Singelytorna är kundens önskemål, som Kurt Johansson 
dock förhåller sig tvivlande till. 

– Singel är mindre underhållsfritt.  I början är det fint. 
Men har man inte en markduk under kontaminerar det 
underliggande gruset snart singeln. Snöskottning med 
singel är opraktiskt. Tallbarr, löv och ogräs ska hållas 
efter. Även med markduk kommer fröogräset snart 
ovanifrån.

Inne i trädgården på andra sidan huset används 
 portugisisk skiffer i flera syften. Längs med trädäcket 
ligger en rad för att underlätta gräsklippningen. Stenar 
bildar en trampstig i gräsmattan.

– Skiffer är en väldigt användbar sten i trädgården och 
till ett bra pris, säger Kurt Johansson. Gör inte raden 

SKIFFER äR EN VäLDIGT 
ANVäNDBAR STEN I TRäD-
GÅRDEN OCH TILL ETT 
BRA PRIS” kurt joHansson

Vångagranit med krysshamrad yta

Stenkant av skiffer längs trädäcket underlättar gräsklippningen.

  Avtäckningen med portugisisk skiffer gör muren betydligt mer hållbar. Silverpäron är innergårdens vårdträd som fått en underplantering av lavendel.



14 nr 2 2012 | tidskriften landskap

TRädgåRdsRUm med NATURsTeN
av cecilia Holm sommarbilder kurt joHansson

Nu är det dags att planera vårens planteringar! 
Vi har lång erfarenhet av växtleveranser och 
en gedigen växtkunskap och vi hjälper dig gärna  
att hitta de rätta växterna till dina projekt.  

Vi levererar ett brett sortiment av växter av  
högsta kvalitet. På vår egen odling i Lund  
producerar vi allé- och prydnadsträd, samt  
buskar utvalda för svenskt klimat.

 

Lund
046 14 40 65

Stockholm
08 590 725 20

www.stangby.nu    info@stangby.nu

Välkommen till oss på Stångby Plantskola

längs trädäcket för smal bara, då lägger sig gräset 
snart över.

En mur av uppmurade lättbetongblock har 
fått ovanytan täckt med samma skiffersten. Vita murar 
är omtyckta element i medelhavsinspirerade trädgårdar 
men utan täckning spricker de snart. Skiffer ger muren 
en stabil karaktär, vilket också skulle kunna uppnås med 
diabas.

lättskött
Diabas är en av Kurt Johanssons favoritstenar. Nere i 
trädgården återfinns stenen i en asieninspirerad plats, ett 
liggande block och en stod av Hägghultsdiabas. Så här i 
januari har stenen blivit lite grön av alger men det är inga 
problem att tvätta bort. Diabasen tål rengöringsmedel.

När vi lämnar trädgården visar Kurt Johansson vägen 
till en vacker biluppfart av gatsten. Stenen är omsorgs-
fullt lagd och utvald i olika färger för att skapa en 
harmonisk helhet.

– Man brukar säga att man inte ska lägga från bara en 
pall, för att få en fin balans i kulörerna. Det där är riktigt 
fint gjort, avslutar Kurt Johansson vår stenexkursion. •

vem äR deT?
kurt johansson, 
 bergs ingenjör, 
 adjungerad professor, 
 företagare: 

Nestorn i den svenska sten
världen, var under många 
år ordförande i Sveriges 
Stenindustriförbund. Har 
varit anställd i flera av sten
industrins företag.  Numera 
delägare och vd i Marmor & 
Granit i Kristianstad. Tjänsten 
som adjungerad professor 
i natursten vid SLU Alnarp 
är på 25 procent. Den är 
tillsatt för att göra kunskap 
om  natursten tillgänglig för 
landets lärosäten.

I Ävja, Näsinge och Bjärlöv går graniten att kila. Genom att borra 
hål och slå ner kilar delas primärblocket. Foto: Christer Kjellén 
(Nedre bilden) Berget bär spår av kilhålen. Foto: Christer Kjellén


