
Tolv år har det tagit för Piia och Per Nilsson på Kleva Tallbacken utanför Björnlunda att förvandla ett stycke obrukad åker-
mark till en tersserad samlarträdgård som är färgrik året om. Foto: Lena Wistrand

Öppet till tusen
Perfekt väder och stor massme-
dial uppmärksamhet bäddade 
för succé. 
Och Agneta och Lars Andersson, 
Branta Täppan utanför Marie-
fred, var mycket nöjda när de 
summerade Tusen Trädgårdar 
2018.
- Vi har haft tre gånger så många 
besökare i år jämfört med tidiga-
re år. Det är jättekul!

I år var det 5-gångsjubileum för 
Tusen Trädgårdar, om man kan 
säga så om ett arrangemang som 
genomförs vartannat år. 
Trots en lång, på många håll snörik 
och iskall vinter blev det till slut 
rekordmånga trädgårdsägare som 
ville vara med och öppna upp sin 
trädgård under Tusen Trädgårdar. I  
Sörmland var det 42 medverkande 

trädgårdar, allt från privata trädgår-
dar till koloniområden och parker.
Piia och Per Nilsson, som bor på 
Kleva Tallbacken utanför Björn-
lunda, har varit med förut och är 
erfarna trädgårdsvisare.
- Ändå är det alltid lite nervöst. Vi 
gör hela tiden om i trädgården och 
allt är långt ifrån färdigt. Men det 
är ändå roligt när det kommer folk 
som vill titta på det vi gör, säger 
Piia. 
Samlarträdgård

Kleva Tallbacken är en terasserad 
samlarträdgård med många lönnar, 
rhododendron och prydnadskörs-
bär.
- Jag är svag för lönnar, både fär-
gen och formen. Numera har vi en 
hel del hortensior också. Och liljor, 
trots att jag hade bestämt mig för 

att inte plantera en enda lilja till 
för jag blev så trött på liljebaggar-
na. Men det gick inte att stå emot, 
konstaterar Piia. 
Marita Kindfalk och Åsa Järgården 
från Stockholm är två av dem som 
letat sig hela vägen till Kleva. 
- Vi har gjort en plan över vilka 
trädgårdar vi ska besöka. Vi har 
försökt välja ut lite olika typer av 
trädgårdar. Och så ska vi avslu-
ta hos min kusin Barbro utanför 
Malmköping som är med för första 
gången. Hon odlar mest grönsaker, 
berättar Marita medan Piia förevi-
sar en bräkenpors, eller comptonia 
peregrina som den heter på latin. 
Växten ser ut som en ormbunke 
men har vedartad stam. Precis som 
namnet antyder är den en släkting 
till den vilda porsen och doftar 
underbart när man rör vid den.

Agneta och Lars Andersson, Bran-
ta Täppan utanför Mariefred, har 
en helt annan sorts trädgård. Här 
samsas buskar, träd och blom-
mor med en mängd ätbara växter: 
päron- och äppelträd, vinbär och 
kursbär, hallon och ett jättelikt frö-
sått persikoträd som i år är översål-
lat av frukter.
- Vi har en stor köksträdgård också 
och är i stort sett självförsörjande 
på grönsaker. Från början var det 
en fråga om ekonomi, vi hade inte 
så mycket pengar och var tvung-
na att odla mat. Med åren har det 
blivit mer och mer en miljöfråga 
och en livsstil. Vi försöker skapa 
kretslopp som är hållbara, säger 
Agneta.
Den branta tomten är inte så stor, 
ungefär 1500 kvadratmeter men 
den rymmer allt man kan begära av 
en trädgård. Och det är i hög grad 
återbruk som gäller.
- Vi har till och med ett eget av-
loppsreningssystem som gör att vi 
kan återanvända vårt avsloppsvat-
ten. Det är guld värt en sådan här 
torr sommar. Utan den hade vi inte 

kunnat hålla trädgården vid liv, 
menar Agneta.
Många besökare

Vid tretiden på eftermiddagen hade 
150 personer hittat till Branta täp-
pan, och det är nytt rekord.
- Vi har varit med flera år förut i 
Tusen Trädgårdar men aldrig haft 

mer än 50 besökare. Det känns 
jätteroligt att så många vill komma 
till oss.
Det totalta antalet besökare åter-
står att se när alla trädgårdar har 
rapporterat in hur många som har 
gästat dem.

LENA WISTRAND

Till Branta Täppen som ligger  mitt i den djupa Åkers 
bergslag hittade över 150 personer.

Agneta Andersson tar igen sig en kort stund i det egen-
händigt byggda växthuset.

Simon och Edith Vikander fick följa med mormor Kerstin Persdotter på träd-
gårdsbesök. De tyckte att dammen på Branta täppan var roligast.


