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Testplantering av vit Echinacea 
och Molinia i Heidis trädgård.
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Heidi Palmgren har ritat trädgårdar i hela sitt liv.  
Som liten flicka i Tyskland efter kriget fick hon en egen odlingslott där 
hon planterade smultronplantor som hon hittade i skogen. Försiktigt 
vattnade hon med en konservburk som hon gjort hål i botten på. 
– Den strilade lika fint som en vattenkanna.

”Man böjer sig 
för växterna”

L
ivet tog henne till Sverige och i  Löddeköpinge 
startade Heidi Palmgren Den lite annorlunda 
plantskolan för drygt 30 år sedan. Ett annor
lunda växtsortiment som komponerades på 

ett nytt sätt och inte bara presenterades i raka rader. Här 
kunde man tidigt hitta olika gräs och bambu, som blev 
något av Heidis signum. 

Många är kunderna som genom åren har kommit för att 
vandra runt och inspireras av plantskolans speciella atmos
fär. Heidi Palmgren har lämnat över plantskolan till sina 
söner, och ägnar sig numera åt att rita trädgårdar på heltid. 

– För mig är det viktigt att trädgårdskulturen förs vidare, 
nu när vi har kommit så långt.

När Heidi öppnade sin plantskola var trädgårds intresset 
i landet inte lika stort som idag. Heidi har varit del i den 
utvecklingen, och har ofta synts i media.

naturen Plottrar aldrig
Den största inspirationskällan har alltid varit naturen.

– Så är det fortfarande. Idag hittade jag några vilda små 
violer som jag har satt på bordet. Jag hittar alltid något, om 
det så bara är en gren med lite mossa på. Och det är det som
är lycka. Naturen har så mycket, och naturen plottrar aldrig.  

En stor inspirationskälla var också vännen och före
bilden Ulla Molin. Hon var en av 1900talets ledande träd
gårdsgestalter genom sitt redaktörskap för tidskriften Hem 
i Sverige, där hon engagerade flera av våra stora landskaps
arkitekter. Ulla Molin skrev boken Leva med trädgård, 
som sammanfattar hennes liv med trädgård genom 
porträtten av hennes sista egna trädgårdar i  Ingelsträde 
och  Höganäs. Heidi hyllade sin vän med utställningsträd
gården  Hommage à Ulla Molin  tillsammans med Signe 
Persson Melin i Rosendal i Stockholm under kulturhuvud
stadsåret 1998.

trädgårdens rum
Heidi har formulerat sina tankar om trädgårdar till
sammans med Christel Kvant i boken Trädgårdens rum, 
som kom ut i en omarbetad nyutgåva häromåret. Här 
lärde de oss att skapa trädgårdar med väggar, golv och tak. 
Sist kommer möblerna, som är växterna, och pyntet.

Idag talar alla om rumsligheten i trädgården, men 1999 
när boken kom ut var detta nyskapande och nytänkande 
för de flesta. Efter att trädgårdskulturen i ett par decennier 
hade legat mer eller mindre i träda, lyfte de fram arvet 
efter Ulla Molin och hennes medarbetare och tog det in i 
2000talet. 

Många år senare fick Heidi höra av en gammal 
studiekamrat, att ”Tänk att du ritar trädgårdar än. Men du 
håller”. 

Det kräver ett par extra steg för att ta sig förbi hörnet, men vad gör det? frågar Heidi 
retoriskt när hon får frågan varför hon inte bara klipper upp cotoneastern. 
– Man böjer sig för växtligheten. 
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– Och jag ger aldrig avkall på mina ideal, tillägger hon. 
Jag ritar aldrig mer än en trädgård i ett område. För då 
måste jag göra något annat. Något som inte är jag.

träna synen
– Många säger att: lämnar du ut dina ritningar, då kan ju 
vem som kopiera. Men jag menar att jag har gjort ritning
arna, och inspireras någon av dem så får de göra det. Då 
har jag nått ut. Men en ren kopia blir aldrig lika bra.

– Man måste ha känsla för det. Jag vet ju exakt varför jag 
gör en sak.

Heidi poängterar hur viktigt det är att känna växterna, 

det är dem man målar med.  
– Jag tycker att alla som utbildar sig borde ha ett 

klippkort i en plantskola en gång i månaden. Man övar 
upp synen. Även på vintern, för det är då du ser grenverket 
och trädstammarna, hur vackra de kan vara. Vintervärdet 
tycker jag är väldigt viktigt, att trädgården är vacker på 
vintern. På sommaren händer så mycket, och då är man 
ute i trädgården. Om våren går man inte ut i trädgården 
lika ofta, då är det viktigt att göra entrén vårbetonad. 

Provodlar
Heidi testar hela tiden nya sorter. På gården står krukor 
med klematis som provodlas, och lite längre bort står en 
korg med en vit Echinacea tillsammans med ett gräs. 

– Det jag ska plantera i trädgårdar ska fungera. Jag sätter 
inte bara något, eller åker till en plantskola och tittar lite 
och tänker ”det är bra och det är bra”. Och så kommer det 
nyheter, och det står ju bara superlativer om dem. Om du 
inte själv testar och följer växten hela säsongen, då kan det 
bli riktig sillsallad i rabatten. 

Alla vill ha en lättskött trädgård och lättskött tycker jag 
också att det ska vara. Men växter behöver ändå omtanke 
och skötsel.

att Ha en Plan
Om man har en plan, och skapar en trädgård man 
tycker om, är det roligare att vara ute i sin trädgård. Man 
 upptäcker vad som händer. En växt gör sorti och en annan 
entré. En tid bär kanske daggkåpan upp rabatten, senare 
tar salvian över. 

– Alla borde ha en plan för sin trädgård. Man kanske 
inte har råd att anlägga hela trädgården på en gång, men 
då kan man göra det allteftersom, och till slut har man 
helheten. 

Heidi blir anlitad att rita trädgårdar över hela landet. Är 
kunden ett par, är kommunikationen med båda två viktig 
i projektet. Efter första mötet lämnar Heidi en offert på 
arbetet. Ett första idéförslag på utformningen tas fram, 
som stäms av med kunden. Därefter färdigställer hon 
förslaget och ställer samman en växtförteckning. 

OM DU INTE SJäLV TESTAR OCH 
FÖLJER VäxTEN HELA SäSONGEN, 
Då KAN DET BLI RIKTIG SILLSALLAD 
I RABATTEN”

Heidi vid årets projekt: en nästan svart böna måste provas i odling.  
– Till och med till mina pallkragar med odling skissar jag en plan, säger Heidi.  
Ingenting lämnas åt slumpen.
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– Jag brukar säga, att rita en trädgård är som en 
graviditet. Jag kan inte sätta mig direkt, utan jag har den i 
tankarna hela tiden. Funderar och tänker. Sedan kommer 
förlossningen. Och sedan, så börjar det, och då växer det 
fram. 

blir allt svårare
Heidi följer upp arbetet med anläggningen på plats. Kom
munikationen med anläggarna är viktig. Att de kan läsa 
ritningarna, att man diskuterar. 

Heidi är också gärna med och planterar: 
– Du vet, alla växter har en fram och en baksida, och då 

får man lägga huvudet på sned, och så får man vrida dem 
så att helhetsintrycket blir rätt.   

Till sist Heidi, blir det enklare att rita trädgårdar med 
tiden, när man kan mera och har rutin?

Heidi svarar med ett snett leende: 
– Det blir värre… För att du kan så mycket och vet så 

mycket… Men det är roligt. •

Heidi Palmgren ritar sina färgstarka ritningar för hand. 
Här har en grupp studenter samlats runt en ritning, som är i färd 
med att förverkligas. Bakom ligger tomten med öppen jord, som ska 
bli trädgården. Strukturerad, grupperad och minimerad som Heidi 
Palmgren lär ut i Trädgårdens rum. Inget plotter. En stomme av väl 
valda och beprövade växter skapar väggar, golv och tak. Träd
gårdens olika delar, huset och omgivningen ska bilda en harmonisk 
helhet. Att jorden, trädgårdens grund och förutsättning, ska vara väl 
bearbetad efter AnläggningsAmA står tydligt i hennes dokument.

På frågan om vilken trädgård hon tycker mest om av alla hon ritat, funderar Heidi lite. – Min egen, svarar hon med ett leende. Jag skulle inte vilja ändra någonting. 

ALLA SOM  UTBILDAR 
SIG BORDE HA ETT 
KLIPPKORT I EN 
PLANTSKOLA”




