
I 14 år har studenter vid trädgårds-
mästarutbildningen i Enköping skapat 
idéträdgårdar utmed ån i staden. Årets 
tema är Nordiska väsen och besökare är 
välkomna att njuta av trädgårdarna till 
och med oktober månad.

– SYFTET ÄR att locka så många som 

möjligt att komma och se trädgårdar-
na på plats. Idéträdgårdarna är vårt 
examensarbete efter den tvååriga  
utbildningen till trädgårdsmästare. Efter 
en presentation för kommunen och 
deras godkännande i våras, fick vi se-
dan anlägga våra idéträdgårdar på plats 
längs åpromenaden, berättar Annika 

Eriksson, student på trädgårdsmästar- 
utbildningen i Enköping. 

Totalt har studenterna skapat fem 
trädgårdar. Under huvudtemat Nordiska 
väsen har de skapat trädgårdar med under-
teman gårdstomten, älvorna, näcken, trol-
len och häxan.

FLORENCE OPPENHEIM

Nordiska väsen lockar besökare i Enköping 

Nordiska väsen – trollen

Nordiska väsen – häxan

Nordiska väsen – gårdstomten Nordiska väsen – älvorna

Nordiska väsen – näcken

På följande sidor finns ett 
collage med bilder från 

idéträdgårdarna, både de 
färdiga resultaten och 

från anläggningsarbetet.

Till och med oktober kan allmänheten 
besöka trädgårdarna i Enköping.

Tack till Annika Eriksson och 
Lena Biärsjö för fina bilder!



Anläggning och invigning 

Så här såg det ut i häxans trädgård innan arbetet startade.
                                                                                                                                         FOTO: ANNIKA ERIKSSON

Näcken hade en extra utmaning i att skapa höjdskillnader så att bäck-
en kunde porla fram. Här mäts de rätta höjderna in.
                                                                                                                                         FOTO: ANNIKA ERIKSSON

Det blev många gräv- 
timmar och gick åt 
mycket sten i näckens 
trädgård.            
                             FOTO: LENA BIÄRSJÖ

Anläggning av gångar i älvans träd- 
gård.                                             FOTO: LENA BIÄRSJÖ



Trollen i planteringstagen.                                        FOTO: LENA BIÄRSJÖ De sista växterna kommer på plats i gårdstomtens trädgård.                                                       
                                                                                      FOTO: LENA BIÄRSJÖ

Häxans fasad kommer på plats. Anläggningslärare Jan Dahlbom 
håller ett vakande öga.                                             FOTO: LENA BIÄRSJÖ

Lärarna Lena Biärsjö och Jan Dahlbom som guidat eleverna genom hela 
projektet, klipper bandet och förklarar idéträdgårdarna 2020 invigda.
                                                                                                                                                    FOTO: ANNIKA ERIKSSON

Stolta trädgårdsmästarstudenter hälsar välkomna till årets 
idéträdgårdar i Enköping.                                        FOTO: LENA BIÄRSJÖ



Idéträdgårdarna i Enköping 2020 

Nordiska väsen – gårdstomten

Detaljer från idéträdgården Gårdstomten.         FOTON: ANNIKA ERIKSSON

Blomsterprakt är viktigt för gårdstomten. Snyggt och prydligt 
ska det vara. Här samsas sommardahlior med sommarljus, 
rosenskära, klocktobak och salvia.                            FOTO: ANNIKA ERIKSSON



Nordiska väsen – älvan
                              Idéträdgården Älvan.          FOTO: ANNIKA ERIKSSON

Vita björkstammar och vit rosenskära får symbolisera älvans 
ljusa, goda sida.                                                                  FOTO: ANNIKA ERIKSSON



Nordiska väsen – näcken

          Blommande näckrosor tyder på att näcken är i närheten.                      
                                                                                                                             FOTO: ANNIKA ERIKSSON

I åar, bäckar och vattendrag kan du råka på näcken. Akta dig om du hör hans fiolspel. Och vill du ta ett bad i en svalkande tjärn gör du bäst i 
att sticka ner en kniv i strandkanten för att binda näcken så han inte kan ta dig.                                                                                                                   FOTON: ANNIKA ERIKSSON

Om du tittar riktigt noga mel-
lan spjälorna i bron så kanske 
du får se näcken.                     
                                                                                                  
                                       FOTO: ANNIKA ERIKSSON



Nordiska väsen – trollen

I trollskogen hittar vi förutom gran och tall, både kopparstarr, syl-
narv och snöflinga.                                                                          FOTO: ANNIKA ERIKSSON

Idéträdgården Trollen. 

Nedan: Kanske bor bergakungen under den här bergshällen. En 
stenrabatt med fetblad och och andra torktåliga växter gestaltar 
bergatrollen.                                                     FOTON: ANNIKA ERIKSSON



Nordiska väsen – häxan

Idéträdgården Häxan.

Nedan: 
Häxbrygden puttrar i kitteln. 

Om den är läkande eller giftig 
vet bara häxan.      

                                                                                                  
                                     FOTON: ANNIKA ERIKSSON

Längst in i trollskogen finns en liten knotig grind. Den leder in till häxans trädgård. Vågar du följa med..?                                                        FOTO: ANNIKA ERIKSSON


