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Golf, fiske, yoga eller kanske vin? 
Att låta sina intressen styra valet av 
 semestermål är inte ovanligt. I takt 
med vårt ökade trädgårdsintresse har 
även turism kopplad till gröna ute-
rum fått ett uppsving. Inger Ekrem 
är förbundsdirektör på Riksförbun-
det Svensk Trädgård och en av de eld-
själar som vurmar för att vi ska stan-
na i Sverige på sommaren och låta oss 
inspireras av varandras trädgårdar.

– Sverige är ett fantastiskt träd-
gårdsland, som vi ska vara stolta över. 
Tänk vilken variation vi har – från 
Skånes medelhavsinspirerade träd-
gårdar med fikonträd till Norrlands 
trädgårdar där midnattssolen skapar 
en frodighet man knappt tror är sann 
på så nordliga breddgrader, säger Ing-
er Ekrem, som även är ordförande 
i Fritidsodlingens Riksorganisation.

Runt om i landet anordnas det un-
der sommarhalvåret en mängd run-
dor där privatpersoner öppnar sina 
trädgårdar för allmänheten. Tioårsju-
bilerande Tusen Trädgårdar är en av 
dem. En söndag i slutet av juni öpp-
nar över tusen engagerade hobbyod-
lare och trädgårdsägare, från norr till 
söder, sina trädgårdar och delar med 
sig av sin kärlek till odling.

– Tanken är att inspirera, byta er-
farenheter och bjuda på passion för 
odling och trädgård. Det är en riktig 
folkfest som lockar hundratusentals 
besökare.

I vissa visningsträdgårdar säljs 
det kaffe och hembakat, och hos någ-
ra kan man köpa plantor. Överallt 
prunkar det av odlarglädje. Men det 
handlar inte bara om perfekta, ogräs-
fria trädgårdar som skapar presta-
tionsångest, tvärtom.

– Alla sorters trädgårdar visas upp. 
Från kolonilotter och små radhus-
täppor till stora tomter på flera  tusen 
kvadratmeter. En del har ogräs, yvi-
ga buskage och lite allmän oordning, 
medan andra är mer välordnade. Det 
handlar om att vara stolt över den 

trädgård man har och vilja dela med 
sig till andra med samma intresse, 
 säger Inger Ekrem.

Ulrika Bohman i Piteå brukar med-
verka både på Tusen Trädgårdar och 
Trädgårdsstafetten, en visningsdag 
anordnad av de lokala Trädgårdsam-
atörerna, samt på tidningen Lands 
 Öppen Trädgård i juli. Då kommer 
allt från de inbitna entusiasterna till 
det unga paret som just köpt sitt för-
sta hus och inte vet någonting om 
gröna rum. 

– Det är väldigt roligt att öppna 
trädgården för andra. Dels tycker jag 
om att kunna inspirera, men det är 
även lärorikt för mig själv eftersom 
man utbyter idéer och erfarenheter, 
säger hon.

I Ulrikas trädgård kan besökare nju-
ta av bland annat en liten amerikansk 
skog, en asiatisk hörna, en lund, ett 
klipparti och en gammaldags tor-
parträdgård. Hon har fullt av frodiga 
 perenner och låter bladverken spela 
huvudrollen.

– Jag gillar växter som blir stora, 

breda eller höga, gärna med vackra 
bladformer, eftersom de håller hela 
säsongen. Jag är inte rädd att odla så-
dant som kanske inte ska kunna växa 
så här långt norrut utan brukar testa 
mig fram.

Även om Ulrika inte kan gå på 
öppna trädgårdar, då hon själv del-
tar med sin egen, är hon en frekvent 
 besökare av andras trädgårdar vid an-
dra tillfällen.

– Jag är ofta runt och hälsar på i an-
dras öppna trädgårdar för att hämta 
inspiration. Om jag är ute och reser 
brukar jag leta upp de som har öppna 
trädgårdar, ringer och frågar om jag 
får komma förbi. De flesta är gene-
rösa och tar gärna emot besök, säger 
 Ulrika Bohman.

Inte nog med att trädgårdsturism är 
inspirerande. Det är också ett hållbart 
sätt att turista, enligt Inger Ekrem. 

– Man slipper flyga, kan ofta ta 
 tåget eller till och med cykeln dit 
man ska. Det är bara att gå in på 
Tradgardssverige.org, som har listat 
en stor mängd av alla öppna trädgår-
dar i Sverige, och lägga upp sin rutt, 
hoppa upp på cykeln och börja tram-
pa mot närmaste öppna trädgård.

Trädgårdsturism är inte bara här-
ligt för privatpersoner som vill häm-
ta inspiration. Det är också viktigt 
för samhällsekonomin, eftersom 
 turisterna bidrar ekonomiskt med 
 resor, övernattning och shopping, 
menar Inger Ekrem. Hon passar på 
att ge en känga till svenska myndig-
heter, eftersom hon tycker att vi lig-
ger efter i marknadsföringen av träd-
gårdsturism i Sverige.

– Varje år kommer tusentals 
 utländska turister till Sverige som 
gärna vill besöka trädgårdar men 
som inte vet hur de ska hitta till 
dem, eftersom det inte finns någon 
 sådan information på våra  officiella 
 turistwebbplatser. Här finns en 
enorm utvecklingspotential. 
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Gräs, rudbeckia och funkia/hosta i spännande kombina-
tion.  FOTO: INGER EKREM

Penséer (bilden), anemoner och mycket mer – som träd-
gårdsturist får du se blommor i långa rader.  FOTO: TT

Besökare får uppleva blomsterprakt, men även ätbara 
grödor och smarta trädgårdslösningar.  FOTO: ULRIKA BOHMAN

N!ut av andras 
tr"dgårdar
Runt om ! landet f!nns tusentals pr!vata och  offentl!ga 
tr"dgårdar att n#uta av och h"mta !nsp!rat!on !. 
 Tr"dgårdstur!sm bl!r alltmer popul"rt och "r dessutom 
ett hållbart s"tt att semestra.

”Dels tycker !ag om att 
 kunna #nsp#rera, men det "r 
"ven l"ror#kt f$r m#g s!"lv 
eftersom man utbyter #déer 
och erfarenheter.”

Vit bolltistel besöks !itigt av "ärilar.  FOTO: INGER EKREM

Ulrika Boman.  FOTO: ULRIKA BOMAN
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”Det handlar om att vara stolt över den trädgård man har och vilja dela med sig till andra med samma intresse”, säger Inger Ekrem, förbundsdirektör på Riksförbundet Svensk Trädgård och 
ordförande i Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, om att vara med i Tusen Trädgårdar.  FOTO: JESSICA GOW/TT

HÄR FINNS ÖPPNA TRÄDGÅRDAR

n Här är ett axplock av vårens 
och sommarens öppna trädgår-
dar och trädgårdsrundor. Passar 
inte datumen? Du kan alltid 
höra av dig till trädgårdsägaren 
och fråga om du får titta in på 
annan tid. Observera att !örut-
sättningarna !ör nedan nämnda 
arrangemang kan !örändras 
under rådande läge med coro-

nautbrottet. Var uppmärksam 
på uppdateringar på respektive 
arrangörs hemsida. 
n Öland spirar 8"10 maj. Starta 
våren med en inspirerande träd-
gårdshelg på Öland. olandspirar.
nu
n Tusen Trädgårdar. Sveriges 
största trädgårdsrunda. Mäng-
der av privata trädgårdar i hela 

landet öppnar sina dörrar !ör 
allmänheten den 28 juni. trad-
gardssverige.org
n Tidningen Lands Öppen träd-
gård den 19 juli. land.se
n Trädgårdsrundorna 2020 i 
Skåne. Fyra trädgårdsrundor 
från maj till oktober. tradgards-
rundorna.se
n På tradgardsresan.se hittar du 

en mängd inspirerande öppna 
besöksträdgårdar i Västsverige.
n På Svenska Trädgårdsama-
törernas hemsida, tradgards-
amatorerna.se, hittar du privata 
trädgårdar som är öppna !ör 
besök efter överenskommelse.
n Även Danmark, Finland 
och Norge har öppna träd-
gårdar. haveselskabet.dk, 

 oppnatradgardar.!i och hagesel-
skapet.no.
n Kombinera besök i privata 
trädgårdar och i landets vackra 
parker på semestern. Läs mer 
om offentliga parker på swedi-
shgardens.se och på kommu-
nernas egna webbplatser. (TT)
Källa: Inger Ekrem och#trad-
gardssverige.org
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