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helgjuten tr ädgård

Stina skapar med

VÄXTER & BETONG
Konstnären Stina Lindholm gjuter stora krukor i betong.
När hennes kunder ville ha planteringsråd till dem
anlade Stina en hel inspirationsträdgård. Här växer gräs,
klematis och bambu bland ljus kalksten.
av m a ri a n n e weste rlun d foto m a ri a n n e weste rlun d & sti n a li n dholm
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t

stensnyggt. Växterna
ät vackra mot den ljusa
kalkstenen. Betongdraken gjorde Stina 2007.

t

”Det finns inget
insmickrande i betong,
det är egensinnigt”

P
Stina Lindholm
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Gotlandsgården
Pilgårds i Boge driver betongform
givaren Stina Lindholm Skulpturfa
briken. En grind målad i engelskt rött
leder in på gårdsplanen med sju byggnader
från fyra sekel. De gotländska kalkstenshusen
har branta tak, släta gavlar och fina fönster.
En gång bedrevs här lantbruk med djurhåll
ning samt fiske- och skogsbruk. Ladan från
artonhundratalet där Stina och jag träffas
fungerar i dag som visningslokal och kafé.
Stina häller upp kaffe och sätter fram
ugnsfärska bullar medan hon beskriver den
första tiden som ägare av gården. Minns
hur lycklig hon var över att ha fått en egen
å d e n ga m l a

trädgård med hallonsnår utanför husknuten.
Skildrar glädjen när hon allt eftersom upp
täckte gårdens gamla växter som snödroppe
och primula, ramslök och tulpan. Hennes
trädgårdsintresse har alltid varit stort och
grundlades tidigt. I barndomshemmet i Åbo
prunkade syrener och rosor i en gammal
sekelskiftesträdgård.
– Fast rosor är inget för mig. Visserligen
doftar de ljuvligt, men de är svåra att sköta
och dessutom sticks de, skrattar Stina.
Som liten flicka brukade hon lyssna till
sin mammas och mosters livliga samtal om
gården och dess skötsel. Redan då visste hon
att hon ville ha en egen trädgård när hon blev

helgjuten trädgård
vita väggar. Mot
brygghuset växer pioner och riddarsporrar.
Fönsterkarmarna är
målade i engelskt rött.

rufsigt. I krukan Kobbe
växer silverhavre. Bänken
Pilgårds är av armerad
betong med sits av oljad ek.

snygga snäckor.

Stinas snäckor finns i både
vit och grå betong. Passar
både inne och ute.

skirt & fint. Aklejorna i

rosa lyser i solljuset.

stor och, att hon skulle bli konstnär.
– Behovet att uttrycka mig kreativt har
alltid funnits. Det är fysiskt. För mig är det
en njutning att känna materialet i händerna,
att arbeta med det. Det skapar själslig ro,
säger Stina.
hos Hertha Hillfon
som lärde henne det mesta om lera och
glasyr. Därefter gick Stina skulpturlinjen på
Konstfack. När hon började arbeta i betong
var det relativt nytt att konstnärer skapade
med det materialet.
– Jag uppskattar betongen för formbar
hetens skull, de grå nyanserna, råheten i
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t

t

Sin pr ak tik fick hon

t

välkommen in.

Ingången till Gotlandsträdgården. Det stora
trädet är en ask.

t

”Vart man än vänder sig ska man hitta en skatt”
materialet. Det finns inget insmickrande i
betong, det är egensinnigt. Vi trivs bra ihop
betongen och jag, säger hon.
Kärleken till trädgården märks i hennes
sortiment. Först började hon tillverka ute
bänkar, kort därefter kom de första plante
ringskrukorna i vit, grå, svart eller rostfärgad
betong. Krukorna har japanska namn som
Kenso eller Tsukubai. När besökarna allt
oftare började fråga efter planteringsråd
till krukorna, fick Stina idén att anlägga en
inspirationsträdgård.
skulle ligga var
en stor äng där tistel, maskros och kvickrot
frodades. Men Stina gav sig inte. En grävare
kom och skyfflade bort all jord. Sedan ringde
Stina upp Slite Stenhuggeri och frågade om de
inte hade lite spillsten. Några dagar senare
Omr ådet där tr ädgården

l ånga kronbl ad.

Clematis macropetala blommar i underbart blått.
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satt hon bland sjutton pallar kalksten med
sin ritning i handen.
Tanken var att anlägga gångar av sten som
skulle leda besökaren till små rum i trädgården
efter japansk modell. Växterna skulle vara i
färgerna blått och vitt med några få röda inslag.
– Japansk trädgårdskonst är oerhört este
tisk, men aningen för strikt för min smak.
Några finska och svenska influenser ville jag
lägga till, säger hon.
I Japan är trädgården först färdig när ing
enting i den längre kan tas bort. I sin renaste
zenbuddistiska form kan den bestå av bara
lite grus och några stenar. Den strama miljön
ska inge ett meditativt lugn, störande tankar
rensas bort. Den strama skönheten står för
naturens innersta väsen.
Stina har planterat magnolia, bambu och
bergskörsbär. Enligt japanskt tänkesätt trot

helgjuten trädgård

storblommigT. Rosa chinensis ’Mutabilis’
har stora enkla blommor.

liten tuva . Blåsvingel med sina gråblåa
strån. Klarar både sol och torka.

Besök Skulpturfabriken
l Stina Lindholm håller till på gården

pl ask för pippi. Fågel-

bad med en lös snäcka.
Gjutna i betong av Stina.

sar bambun alla stormar medan körsbärsträ
dets blomning visar oss livets skönhet, men
även dess flyktighet. Stenar och vatten är
viktiga element, likaså gräs. Stina älskar gräs.
Det växer i olika krukor över hela trädgården.
– Gräs är så skirt och vackert. Vackra
grässorter som är lätta att hitta och odla är
exempelvis strandråg, zebragräs och rand
gräs. Kom bara ihåg att blanda lite sand i jor
den och att inte vattna för mycket, säger hon.
I inspirationsträdgården växer inte många
blommor, men de som finns syns bra. Här
klänger Stinas älsklingsblomma klematis upp
mot en vägg. Andra vackra blommor som
växer här är iris, digitalis, tovsippa, kantne
peta och lotusblomma.
Det viktigaste för mig är att var man än
vänder sig i trädgården skall man hitta en
skatt, säger Stina. D

Boge Pilgårds. Den ligger precis utanför
Slite på Gotland.
l Visningsträdgården är öppen:
Maj & september: vardagar 11–16.
Juni–augusti: vardagar 11–18, helger 11–16.
l Stina håller 3-dagarskurser i betong
gjutning vid två tillfällen i sommar:
17–19 juni och 6–8 augusti. Pris 6 750 kronor.
l Läs mer på Skulpturfabrikens hemsida
www.skulpturfabriken.se.

fin bl andning. I söderläge
trivs guldhumle, akleja, lupiner
och lammöron.
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