Moltuleikvöllur
í garðinn

GARÐAR

Björk Gunnbjörnsdóttir hannaði
leiktæki sem er í raun molta

Hvernig á að
hanna hinn
fullkomna garð?
Inga Rut Gylfadóttir landslagsarkitekt gefur góð ráð

RÆKTAR GARÐINN Í 101
Maríanna Clara Lúthersdóttir myndi aldrei nota eiturefni í sinn garð
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Sagan af sláttuvélavélmenninu
Lífshlaup fólks skiptist í nokkur tímabil. Þegar fólk er ungt
reynir það að koma undir sig fótunum og kaupa sér litla íbúð.
Svo stækkar það við sig og á einhverjum tímapunkti flytur fólk
í sérbýlið sem það hefur alltaf dreymt um að búa í. Sérbýli
með eigin garði og helst bílskúr. Fólk lærir að rækta garðinn
sinn og ef fólk nær tengingu getur garðvinnan veitt fólki mikla
lífsfyllingu.
Svo eldist fólk og hættir að hafa heilsu til að liggja á fjórum
fótum í blómabeðum eða ýta sláttuvélum á undan sér. Þá fer
fólk að íhuga að minnka við sig. Selja sérbýlið með garðinum
og kaupa íbúð í blokk svo það losni við kvaðir sem fylgja garðvinnu og viðhaldi.
Fjórða iðnbyltingin hefur ekki bara fært okkur félagsmiða og
parað saman fólk í gegnum Tinder. Fjórða iðnbyltingin hefur
gert það að verkum að við getum keypt græjur sem auðvelda
okkur lífið svo um munar. Ryksuguróbótar eru gott dæmi um
slík tækniundur. Ef við eigum réttu græjurnar er líklegt að við
getum búið lengur í því umhverfi sem okkur líður best í.
Eitt gott dæmi. Fyrir nokkrum árum síðan vantaði mig sláttuvél. Mér var ráðlagt að kaupa sláttuvél með svissneskum mótor því þannig græja myndi endast mér út lífið. Ég saup hveljur
þegar ég áttaði mig á því hvað gripurinn kostaði. Kallaði fram
falskt bros meðan ég kveikti í kortinu mínu við kassann. Til
þess að milda sjokkið laug ég því að sjálfri mér að það væri
sérlega valdeflandi að vera ekki orðin fertug og eiga sláttuvél
með stórri vél og svissneskum mótor. Ég þeystist um grasflötina með þetta tryllitæki fyrir framan mig og leit á þetta sem sérlega líkamsræktaræfingu. Það hefði náttúrlega verið frábært ef
fjórða iðnbyltingin hefði verið búin að segja heiminum að fólk
yrði að eiga púlsmæli. Þá hefði ég getað mælt hitaeiningabruna á meðan ég dröslaðist um með stöðutáknið ógurlega.
Svo liðu árin. Lífið breyttist, heimurinn breyttist og eiginmaður kom til sögunnar.
Í fyrra fluttum við fjölskyldan og þá kom stöðutáknið ógurlega að góðum notum. Húsbóndinn á heimilinu hafði tekið
við keflinu og leit á það sem sitt verkefni að slá. Allt gekk þetta
ágætlega þannig séð. Eða þangað til mágur minn, eðlisfræðingurinn sem smíðar gervihnetti fyrir heimsbyggðina, kom í
heimsókn. Hann sagði að þetta væri ekki nógu gott. Það væri
slök nýting á tíma að þeytast um garðinn með sláttuvél fyrir
framan sig. Hann sagði að við yrðum að eignast sláttuvélavélmenni. Á dögunum mætti hann með slíka græju heim til okkar
og þeir bræður komu henni í gagnið.
Sláttuvélavélmennið er stillt þannig að það slær grasið á
hverjum degi. Á þessum 14 tíma vöktum vélmennisins verður grasið
enn þá fallegra og illgresi og
blöðkur ná ekki að vaxa. Við
hjónin fylgjumst dolfallin með
því vinna í garðinum meðan við
slökum á og segjum hvort öðru
sögur.
Það eina sem truflar mig
við þetta er að rándýra
fjárfestingin og valdeflingartólið er nú ónotað
inni í bílskúr og mun líklega smám saman grotna niður vegna hreyfingarleysis.

Marta María
Winkel Jónasdóttir

„Eplin eru mjög misjöfn“
Jón Guðmundsson er einn
færasti sérfræðingur landsins í eplaræktun enda hefur
hann stundað samanburðarrannsóknir í ávaxtaræktun í tvo áratugi.

Það er áhugavert að sjá hversu margir
hafa áhuga á því að rækta eitthvað matarkyns í garðinum. Jón hefur áratuga
reynslu af því að rækta epli og er einn
helsti sérfræðingur þjóðarinnar í því.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ón Guðmundsson garðyrkjufræðingur og eigandi Ræktunarstöðvarinnar í Miðvogi á
Akranesi er áhugamaður um
ýmis tré, meðal annars ávaxtatré.
„Við seljum eingöngu tré sem
við höfum sannreynt að þroski
almennileg aldin hér á
landi. Ég hef líka starfað
sem garðyrkjuverktaki í
rúman áratug með
áherslu á græna hlutJón Guðann af garðyrkju en
mundsson
ekki hellur eða vinnu
hefur starfmeð grjót heldur einað við
göngu plöntur,“ segir
garðyrkju í
Jón, sem er menntaðþrjátíu ár.
ur í garðplöntuframleiðslu.
„Ég vinn að mestu einn
yfir veturinn en hef verið
með tíu til tólf starfsmenn yfir
sumarið síðustu árin.“

J

Ljósmynd/Colourbox

Mikilvægt að velja staðinn vel

Jón útskýrir að vinnan snúist um að meta gæði
aldina og þroskunarmöguleika þeirra.
„Það er ekkert gagn að hálfþroskuðum grænjöxlum. Þegar rækta á ávaxtatré utandyra er mjög
mikilvægt að velja gott tré en
einnig sólríkan og skjólgóðan vaxtarstað þar
sem sólin skín í það
minnsta hálfan
Eplatrén vekja áhuga
daginn. Einnig
Það sem hefur í gegnum tíðina
þarf að huga vel
að næringu
vakið sérstakan áhuga almenntrjánna og aðings eru þær samanburðÁ þessum tíma eru
stoða þau við að
artilraunir sem Jón hefur unnið
fyrstu blómin á eplaverjast meindýrmeð ávaxtatré og ýmsar nytjatrjánum að opnast.
um.“
plöntur eins og grænmeti og berjÞað er vanalega
Jón hefur helst
arunna. Jón hefur verið ötull við
þannig á meðalári.
áhyggur af trjám sem
að koma þekkingu sinni áfram í
lenda í næringarsformi greinaskrifa og einnig komnauðum jarðvegi í sumarbúið að ritun nokkurra bóka um
Þessi fallegu hindber
ræktar Jón.
staðalöndum, þeim sem eru í
garðyrkju.
reiðuleysi og vanhirðu.
„Í gegnum árin hef ég prófað
„Það má bæta úr þessu
nokkur hundruð ávaxtatré og berjarunna af misjöfnum
með eftirliti og umhirðu en
uppruna og tegundum. Margt hefur komið frá Norðsums staðar er sumarið of
urlöndunum en einnig frá Kanada, Rússlandi og víðar. Árstutt, þá helst inn til landsangurinn hefur oft verið mjög góður en svo hafa líka komins. Eplatré eins og önnur
ið rýr ár en alltaf hefur þó komið uppskera á nokkur tré
ávaxtatré er ágrætt á harðsem hafa skilað miklum gæðum. Eplin eru mjög misjöfn,
gerða rót og ræktað í tvö til
bæði hvað varðar gæði, þroskunarmöguleika og þroska, og
þrjú ár áður en það er gróðer lykilatriði að hafa tré af góðu yrki.
ursett. Fyrstu eplin geta svo
Tré af óhentugu yrki nær ekki einu sinni að þroska aldkomið þremur til fimm árum
in á góðum ræktunarárum, en þau heppilegustu hafa fengJón hefur verið að prófa sig
frá gróðursetningu en stundið fullþroskuð aldin á verstu og köldustu tímum,“ segir
áfram í alls konar ræktun.
um fyrr og stundum síðar.
Jón og útskýrir að ræktunin miðist mikið við sumarhitÞað fer allt eftir tíðarfari og aðstæðum.“
ann, sem er í lægsta lagi hjá okkur hér á Íslandi.
Ræktunaráhuginn hefur lengi blundað í Jóni sem hefur
„Vetrarkuldinn hefur engin áhrif þar sem harðgerð
haft greinina að aðalstarfi í þrjátíu ár.
ávaxtatré þola mínus þrjátíu gráður á celsíus og jafnvel
„Áhuginn virðist svo berast áfram en dætur mínar eru
meiri kulda. Við höfum fengið vel þroskuð aldin á bæði eplameð mér á sumrin og létta mikið undir með mér.“
og perutré en líka á plómu- og kirsuberjatré.“

HEILSAÐU VORINU
Bólgueyðandi
Bó
ól
ljósameðferð gegn einkennum ofnæmiskvefs
Lyfjalaus meðferð án þekktra aukaverkana.
Bionette er hentugt tæki sem notar ljóstækni til að draga úr einkennum ofnæmiskvefs s.s. hnerra, kláða, höfuðverk, nefrennsli, nefstíﬂu og tárvotum augum.
Bionette hentar vel gegn frjókornum úr trjám, grasi, illgresi og blómum. Myglu,
gróum frá plöntum, ryki, rykmaurum, dýrum og öðrum loftbornum ofnæmisvökum.

Fæst í apótekum
Sölustaði má ﬁnna á facebook.com/bionetteisland

Ljósinu er stungið upp í nasirnar, kveikt á því
og haft þangað til það slokknar (um 4 mín.).
Má nota tvisvar til þrisvar á dag við upphaf einkenna.
Síðan eftir þörfum þegar einkenni hafa lagast.

Reykjavíkurvegur 62 | Sími 527 0640 | 220 Hafnarfjörður | www.wh.is
Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Winkel Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Winkel Jónasdóttir mm@mbl.is, Elínrós
Líndal elinros@mbl.is, Ásgeir Ingvarsson ai@mbl.is, Snæfríður Ingadóttir snaeja@gmail.com, María Margrét Jóhannsdóttir
mariamargret@mbl.is Auglýsingar Katrín Theódórsdóttirkata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina
tók Árni Sæberg

NÁTTÚRULEGA GOTT GRILLSUMAR
MEÐ ÍSLENSKU LAMBAKJÖTI
Langþráð sumar með samveru, gleði og góðum mat. Njótum daganna með því
besta sem við eigum og grillum lambakjöt – náttúrulega.
Skoðaðu uppskriftirnar á íslensktlambakjöt.is
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Hjón geta verið
ósammála og þá er
gott að fá aðstoð
Bjarnheiður Erlendsdóttir garðhönnuður segir að það sé oft gott að fá
fagaðila til þess að hanna garðinn. Garðurinn verði bæði fallegri og svo
getur garðhönnuðurinn verið málamiðlari ef hjón eru ekki
sammála um hvernig hlutirnir eiga að vera.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
tundum koma pör eða hjón sem hafa
misjafnar skoðanir á því hvernig
þetta á að vera og þá er mjög
skemmtilegt að geta sætt þeirra
ólíku sjónarmið svo báðir aðilar fari ánægðir
frá mér,“ segir Bjarnheiður.
Sumir eru með mjög fastar skoðanir á því
hvernig þeir vilja hafa drauminn. Fólki finnst
gott að fá þetta teiknað upp til að sjá hvort
þetta gangi upp eins og þeir hafa hugsað sér.
Svo eru aðrir sem hafa enga hugmynd um
hvað þeir vilja og þá legg ég fyrir þau hugmyndir og teikna upp. Þá er enn og aftur
kostur að hafa þetta í þrívídd, því fólk skilur
hana svo vel. Það er líka ýmislegt sem getur
vafist fyrir fólki, sérstaklega þegar kemur að
því að setja upp pall. Fólk er oft í vandræðum
með að sjá fyrir sér hvernig hann eigi að vera
og hvar staðsetja skuli pottinn,“ segir Bjarnheiður.
Spurð um heita pottinn í garðinum segir
hún að hann eigi alls ekki að fara á besta staðinn.
„Við sjálf viljum besta og sólríkasta svæðið
því við erum meira á pallinum en í pottinum,
potturinn á að fá næstbesta staðinn,“ segir
hún og hlær og segir að í dag sé pallaefni að

S

breytast
mikið.
„Sérstök
klæðning
sem sett
er á pottasvæði,
bekki og
útieldhús
Bjarnheiður Erlendsdóttir
gerir hlutina
garðhönnuður starfar í
eins og mublur
Húsasmiðjunni.
og tekur sumarbústaðaútlitið í burtu.“
Í dag eru það frekar
breið borð sem liggja lárétt og eru klædd
utan á staurana svo fólk sjái þá ekki.
„Stundum gengur eitthvað af timbri af þegar pallur er smíðaður og þá er tilvalið að
smíða gróðurker úr þessum afgöngum, en þau
geta verið hvernig sem fólk vill í laginu. Þegar
það er búið að smíða kerin er svo klæddur
sökkuldúkur í það að innan til að vernda viðinn og svo er tilvalið að setja sterkleg hjól
undir kerin svo það sé auðvelt að færa þau í
skjól þegar veður er vont,“ segir Bjarnheiður
og bætir því við að í dag séu útisturtur, útieldhús og kaldir pottar vinsæl viðbót í garðinn.

„Ef þú vilt fallegan
garð verður þú að
hafa fyrir honum“

Vilmundur Hansen
stofnaði hópinn
Ræktaðu garðinn
þinn á Facebook.

Vilmundur Hansen blaðamaður með meiru veit hvað klukkan slær þegar garðurinn er annars vegar. Hann stofnaði hóp á Facebook í aðdraganda bankahrunsins sem telur nú 45 þúsund manns sem skiptast á
skoðunum um bestu leiðirnar til að gera garðinn frábæran.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ilmundur Hansen blaðamaður á
Bændablaðinu er bæði garðyrkjufræðingur og grasafræðingur að
mennt. Hann er einnig ráðgjafi og
stofnandi facebooksíðunnar Ræktaðu garðinn þinn – Garðyrkjuráðgjöf, þar sem 45
þúsund landsmanna fylgjast spennt með
öllu því sem tengist garðinum.
Að tala um garða við Vilmund er
áhugavert og skemmtilegt. Hann er bæði
með puttann á púlsinum hvað viðkemur
því nýjasta í görðum okkar og svo segir
hann eitthvað svo skemmtilega frá.
„Garðar landsmanna taka breytingum
með tískusveiflum tíðarandans. Nú vilja flestir vera með viðhaldsfría garða en það er einfaldlega ekki hægt. Það fylgir því ákveðin
vinna að eiga garð.
Nú er einnig vinsælt að vera með nytjaplöntur í garðinum og svolítið blómstrandi tré.
Kirsuberjatré eru vinsælustu trén í dag en
þegar ég tala um nytjaplöntur þá á ég við matjurtir á borð við jarðarber, vínber, krydd, kál
og salat svo eitthvað sé nefnt.“

V

Ótrúlegt hvað fólk er viljugt
Hver eru tildrög þess að þú stofnaðir Ræktaðu garðinn á Facebook?
„Það eru 13 ár frá stofnun hópsins en hann
var stofnaður í aðdraganda hrunsins. Það sem
gerðist var að ég var að vinna sem blaðamaður á

Morgunblaðið/Sigurgeir S.

Aðspurður uverjir séu þarna inni á
Facebook segir hann það vera bæði
áhugafólk um garðrækt en einnig fagfólk
„Fagfólkið kemur að því að svara ótrúlegum fjölda spurninga frá almenningi.
Mér finnst eiginlega ótrúlegt hvað fólk
er viljugt að svara hvert öðru og hvað
fólk er ófeimið við að spyrja.“

Vilmundur hefur
áhuga á öllu því
sem tengist
garðinum.

„Þá verð ég frekar harður“

Ljósmynd/Colourbox

Viðskiptablaðinu sem fór síðan á hausinn í þeirri
mynd sem það var þá. Ég hafði unnið sem
blaðamaður víðar og fór að dunda mér við að
safna saman greinum mínum sem ég hafði skrifað í mörg ár. Þá datt mér í hug að stofna þennan
hóp á Facebook og að setja greinarnar inn þar
og á sama tíma bjóða upp á ráðgjöf tengda garðinum,“ segir Vilmundur og heldur áfram að útskýra hvernig hugmyndin vatt upp á sig.
„Ég man hvað ég var hissa þegar komnir
voru 100 meðlimir í hópinn, 1.000 meðlimir og
svo koll af kolli.“

Var ekki smávegis áskorun að sleppa tökunum og leyfa fleiri sérfræðingum að koma að
því að svara almenningi þarna inni? „Nei, mér
þótti það ekkert skrítið. Ég hef aldrei litið á
síðuna þannig og bara fundist fínt ef fleiri eru
að svara þarna inni en bara ég. Ég verð í raun
alltaf glaður þegar fleiri koma skoðunum sínum þarna inn.
Það er frekar önnur saga að segja frá því
þegar fólk ætlar að nýta hópinn til að auglýsa
vörur og þjónustu. Þá verð ég frekar harður og
hendi þeim út. Ástæðan fyrir því er sú að þetta
er ekki auglýsingavefur heldur fræðsluvefur.
Ég hef þá fengið spurninguna af hverju ég sé
þá að auglýsa mína eigin ráðgjöf, en það er
önnur saga. Ég segi við þann hóp að bíta bara í
sig og spái nú ekki meira í það.“

Mikilvægt að leita fyrst og spyrja svo
Hver er skrítnasta spurning sem þú hefur
fengið inni í hópnum?
„Ég man það nú ekki alveg en stundum
eru sömu spurningarnar að koma upp aftur
og aftur og það getur verið leiðigjarnt að
endurtaka svörin. Þá reyni ég að beina því til
fólks að hópurinn er einn stór upplýsingabanki og hægt er að fara í stækkunarglerið í horninu, slá inn leitarorð og finna
hvort umræða hafi átt sér stað um málefnið
áður.“
Þar sem Vilmundur er grasafræðingur er
forvitnilegt að vita hvernig hægt er að ná grasinu í kringum húsið frábæru.
„Það er talsvert erfitt og töluverð vinna.
Bara það að rækta smá blett fyrir framan
garðinn sinn er meira en rétt að segja það. Svo
er gras ekki bara gras. Það eru til fjölmargar
tegundir af grasi og ef þú vilt hafa fallegan
blett við húsið, þá þarftu að hugsa verulega vel
um hann, slá hann reglulega, setja kalk og
áburð á grasið og hugsa almennt mjög vel um
það. Þannig að ef þú vilt hafa fallegan garð þá
verðurðu að hafa fyrir honum,“ svarar Vilmundur um leið og alvaran skín úr andliti
hans.
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Claus Dalby nýtur
mikilla vinsælda.

Hér raðar hann
pottum í tröppur
og er útkoman
skemmtileg.

Það er aldrei of mikið af
blómapottum í garðinum.

Blómapottahvíslarinn frá
Danmörku
Nú er tími sumarblómanna og fólk farið að huga að því að bæta við litríkum
blómum í garðinn eða á svalirnar. Ljóst er að möguleikarnir eru svo miklu
fleiri en bara einfaldlega að stinga blómunum niður í beð. Margir kjósa frekar að setja blómin í marga potta og raða þeim saman hér og þar. Einn
sem náð hefur góðum tökum á þeirri listgrein er danski garðyrkjumaðurinn og nú samfélagsmiðlastjarnan Claus Dalby.

Hér sést hvað hægt er að
búa til skemmtilega stemningu með sumarblómum.

María Margrét Jóhannsdóttir | mariamargret@mbl.is
laus Dalby er gjarnan lýst sem
Mörthu Stewart Skandinavíu.
Hann hefur vakið mikla athygli
fyrir blómarækt þar sem hann
leggur sérstaka áherslu á að
rækta blóm í kerum, sem er sérstaklega hentugt þegar pláss er af skornum skammti. Hann
hefur slegið í gegn á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem sístækkandi fylgjendahópur
hans getur treyst á að fá andagift, hugmyndir
og ráðleggingar af ýmsu tagi.

C

Býður upp á fjölbreytta möguleika
Claus Dalby er mikill listamaður þegar
kemur að því að raða saman mörgum blómakerum í öllum hugsanlegum litum. Það sem
heillaði Dalby við að rækta blóm í kerum var
hvað það býður upp á marga möguleika fyrir
öll hugsanleg svæði, hvort sem er úti á svölum,
í litlum garði eða stórum. Á síðasta ári gaf
hann út bókina Containers in the Garden þar
sem öll ráð hans og hugðarefni eru samankomin.
Alltaf ein tegund í hverjum potti
Það sem vekur athygli er hvað Dalby setur í
pottana. Venjulega freistast fólk til þess að
raða saman nokkrum tegundum sumarblóma í
einn stóran pott. Dalby kýs hins vegar að hafa
eina tegund í potti og segir kostinn við það
þann að þá er hægt að tryggja að uppstillingin
líti alltaf vel út. Um leið og ein planta byrjar að
fölna skiptir hann einfaldlega því keri út fyrir
eitthvað annað sem er í blóma. Stundum raðar
hann saman allt að tuttugu pottum og kerum
en hann er þó ekki með tuttugu mismunandi

blómategundir í
þeim. Kannski sex
til sjö tegundir
blóma. Þannig
nær hann fram
ákveðinni endurtekningu sem
gleður augað.
Dalby leggur mikla
áherslu á mikilvægi
þess að klippa af visnuð blóm bæði til þess að
halda snyrtilegu útliti
uppstillingarinnar en líka til
þess að hvetja plönturnar til að
framleiða fleiri blóm. Þetta ráð á ekki síður við um stjúpur eða fjólur.
Litur, lögun og áferð
Claus Dalby breytir litasamsetningu eftir
árstíðum. Á vorin er guli liturinn ráðandi með
einhverju sígrænu. Páskaliljur og túlípanar
eru þá í forgrunni. Um sumarið fá bleiku litirnir að njóta sín og þá eru það dalíurnar sem
taka við. En til að aðalstjörnurnar njóti sín
sem best er hann með margar minna áberandi
plöntur sem fylla upp í hið sjónræna rými. Til
dæmis mælir Dalby með því að nota plöntur
sem hafa límónugræn blöð til þess að para með
dalíunum því það skapar skemmtilega andstæðu við dökk blöð dalíunnar. Þá er einnig
skemmtilegt að hafa nokkrar háar plöntur í
uppstillingunni. Hostur gætu verið tilvaldar í
potta enda fást þær í mörgum mismunandi litum og stærðum en það þarf að vökva þær vel á
sumrin. Á veturna tekur Dalby dalíurnar inn,

hristir af þeim moldina
og vefur laukunum inn í
dagblöð. Svo geymir hann
laukana á köldum stað, þar sem hitastigið fer
ekki undir fimm gráður, til næsta vors.
Loks raðar Dalby blómapottunum hér og
þar og stillir þeim upp í mismunandi hæð til
þess að ná fram skemmtilegri stemningu.
Dalby leggur mikla áherslu á lit, lögun og
áferð plantnanna og byrjar strax á haustin að
skipuleggja litaáherslur næsta árs. Þá gengur
hann um með minnisbók með sér þar sem
hann skráir niður allar þær hugmyndir sem
hann fær meðan hann er að vinna í garðinum.
Hvar má nota blómapotta?
Vinsælt hefur verið að nota blómapotta til
þess að ramma inn aðalinngang húss en þá má
einnig nota til þess fylla í ákveðið tómarúm í
görðum, búa til flotta uppstillingu eða bæta við
lit þar sem vantar.

Athygli vekur að Dalby er
duglegur að nýta sér hina og
þessa hluti til þess að
skapa mismunandi hæðir í pottauppstillingunum. Tröppur og
bekkir eru augljósir
kostir en svo má
einnig notast við
gamla viðarkassa
eða mandarínukassa. Hægt er að
bæsa þá í einhverjum
lit eða bara hylja þá
með efni ef þeir eru ekki
mikið fyrir augað. Fyrir
handlagna væri upplagt að
útbúa bekki sem myndu þá líkjast tröppum og hægt væri að stilla upp
fjölmörgum pottum þar á.
Það sem hafa þarf í huga
Það er margt að hafa í huga þegar tegundir
eru valdar í blómaker. Sumar tegundir þrífast
alls ekki vel í pottum eins og til dæmis flestar
lyngrósir eða vissar trjátegundir. Best er að
spyrja sérfræðinga í garðyrkjustöðvum áður
en ráðist er í fjárfestingar sem þessar. Þá þarf
að muna eftir að vökva vel blómakerin því
moldin þornar hraðar þar en í dæmigerðum
beðum. Loks er mikilvægt er að hafa bak við
eyrað að garður verður ekki til á núll-einni
heldur þróast hann með tíð og tíma. Fæstir
fara frá því að eiga enga blómapotta í að eiga
fjölmarga. Þetta tekur tíma og sjálfur er
Dalby enn að bæta við sitt eigið safn.

UNNIÐ AÐ BETRI FRAMTÍÐ
FYRIR HÚÐ ÞÍNA OG HAFIÐ

OFFICIAL AND INDEPENDENT
CERTIFICATION

UNNIÐ AÐ BETRI FRAMTÍÐ
FYRIR HAFIÐ SÍÐAN 2012

Tekur fullt
tillit til sjávarlífs

97%
niðurbrjótanleg
grunnformúla*

WATERLOVER SUN MILK

100%
endurvinnanleg og
endurunnin flaska**

Sólarvörn SPF 50 sem gefur góða vörn og
tekur fullt tillit til plöntusvifs og sjávarlífs

#LiveByBlueBeauty
*Án ﬁltera - 74% af formúlu með ﬁlterum samkvæmt OECD 301 próﬁ eða sambærilegu iso.
**Án pumpu, litarefna og íblöndunarefna.

Biotherm er í
samstarfi við NGOs
um verndun hafsins
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Það er mismunandi hvaða blóm
heilla Ásdísi hverju sinni en hún
fer í gróðurhúsið sitt í apríl hvert
ár að vinna og njóta sín.

Það er ýmislegt
sem bendir til þess
að Ásdís hafi eitt
sinn verið
miðborgarbarn.

Gömul stígvél
verða að listaverki í
höndum Ásdísar
sem sér fegurðina í
alls konar formum.

„Ræðst aldrei á garðinn
þar sem hann er lægstur“
Ásdís Dungal býr í fallegu
húsi við Kaldá, nálægt Egilsstöðum. Segja má að hún sé
með skóg í garðinum, þar sem
hún ræktar hamp, býr til sápur
og gerir alls konar spennandi
hluti úti í náttúrunni.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Á

sdís Dungal er fædd og uppalin í
miðborg Reykjavíkur en ákvað að
flytja í sveitina þegar börnin fluttu
að heiman. Nú býr hún í níu kílómetra fjarlægð frá Egilsstöðum, á
stað sem hún kallar Paradís. Staðurinn, þar
sem hún býr, heitir Kaldá og er hann við
bakka Kaldár. Það er ekki hefðbundinn garður í kringum húsið hennar, heldur má segja
að hún sé með skóg í garðinum.
Ásdís býr á þessum fallega stað ásamt eiginmanni sínum, Ævari Gíslasyni Dungal. Auk
þeirra eru tvær hænur, köttur og hundur á
landinu.
„Ég ræðst aldrei á garðinn þar sem hann er
lægstur og kem engum á óvart með uppátækjum mínum lengur, enda geri ég yfirleitt
það sem mig langar að gera og allir löngu
hættir að vera hissa á frúnni á Kaldá.“
Ásdís elskar að gera fallegt í kringum sig
og að taka ljósmyndir af því sem hún er að
gera hverju sinni.
„Ég fer reglulega í Rauða krossinn, þar
sem ég slæ tvær flugur í einu höggi með því

Frúin á Kaldá kann
að njóta lífsins.
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Ásdís er nokkuð viss um að allar trjátegundir
landsins megi finna í skóginum hennar.

Það er ákveðinn lífsstíll
fólginn í því að búa í
sveitinni.

Ásdís Dungal og Ævar Gíslason Dungal njóta sín á heimili sínu,
ekki síst á sumrin, en staðurinn er algjör paradís.

Skemmtileg blanda þar sem villt náttúran
blandast við það sem heimafólkið hefur gert
huggulegt á lóðinni sinni.

VORBOÐINN
LJÚFI

BRENDERUP KERRUR
Í MIKLU ÚRVALI

Kerrur með burðargetu
undir 750 kg
frá

175.000 kr

Kerrur með burðargetu
yﬁr 750 kg
frá

599.000 kr

Bíla og ﬂutningakerrur
frá

859.000 kr

Hjóla og tækjakerrur
frá

STÓRVERSLUN
BÍLDSHÖFÐA 12
110 REYKJAVÍK
S. 535 9000

Dalshrauni 17
220 Hafnarfirði
S. 555 4800

Hafnargata 52
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

239.900 kr

Hrísmýri 7
800 Selfossi
S. 482 4200

Furuvöllum 15
600 Akureyri
S. 535 9085

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum
S. 471 1244
www.bilanaust.is
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Það er dásamlegt að sjá dýrin
leika sér í náttúrunni, hamingjusöm, glöð og frjáls.

Guli liturinn er
flottur í sveitinni.

að styrkja góðan málstað og kaupa gamla
hluti sem við gerum eitthvað skemmtilegt
úr,“ segir Ásdís og útskýrir að þessi hlutir
séu nú út um allan skóginn í kringum húsið
hennar.

Það eru eru algjör forréttindi að fá að vera hér og
upplifa kraftinn í Kaldá.

Byrjar að njóta í gróðurhúsinu í apríl

Ásdís býr á fallegum stað þar sem
allt er fullt af gróðri.

„Ég hef búið til blómapott úr gömlum stígvélum, ég hef fundið fallegar styttur og sett
þær í skóginn og á dögunum fann ég fallegan
stóran járnfugl sem ég þarf nú að finna stað í
gróðrinum hér í kring um húsið,“ segir Ásdís
sem er með marga bolta á lofti allt árið um
kring.
„Í byrjun apríl hefst vinnan í gróðurhúsinu
þar sem ég huga að fjölæru plöntunum mínum. Það þarf að skoða hvernig þær eru að
koma undan vetri. Klippa þær og snyrta. Það
er svo yndislegt að dveljast þar í þrjátíu stiga
hita þegar jafnvel er vetrartíð úti. Þannig
rækta ég mig, hugleiði og nýt þess að vera í
kringum gróðurinn.“
Hún segir mismunandi hvaða plöntur tala
til hennar hverju sinni.
„Ég er ekkert voðalega dugleg að rækta
sumarblóm svo ég er fastagestur í Blómabæ
hjá Ástu og Kjartani. Ég nota þá náttúruna í
kringum mig í allskonar skreytingar. Í raun
má segja að ég sé ekki með garð, heldur villtan skóg, sem kemur mér sífellt á óvart.“
Þar sem smjörið drýpur af hverju strái
Ásdís gerir vanalega allt sem henni dettur
í hug.
„Mörg verkefnin eru í kringum garðinn og
gróðurinn. Enda er vinna að hafa allt fallegt
á svona stóru svæði. Svo er ég með litla
ferðaþjónustu. Þrjú lítil sumarhús sem við
hjónin byggðum sjálf á landinu árið 2014. Við
búum í algjörri náttúruparadís, þar sem
smjörið drýpur af hverju strái.“
Athyglisvert er hversu margar trjátegundir er að finna í skóginum í kringum húsið
þeirra.
„Fyrri eigendur voru í trjárækt fyrir skógarbændur svo ég uppgötva nýjar trjátegundir reglulega. Í raun held ég að allar íslenskar trjátegundir megi finna á
landareigninni.“
Býr til sápur úr hampi
Forvitnilegt er að vita hvernig er að búa
við eins fallega á og Kaldá.

Hvert sem litið er
má sjá fallega hluti
og dásamlega liti.

„Við heimilið rennur áin með nokkrum fossum. Það eru eru algjör forréttindi að fá að
vera hér og upplifa kraftinn í Kaldá. Ég tek
því ekki sem sjálfsögðum hlut.
Við eyðum líka miklum tíma í náttúruspainu sem við byggðum okkur. Þar erum við
með heitan potti og gufu í litlu rjóðri. Við röltum þangað niður í gegnum skóginn okkar og
hlustum á fuglana syngja a sumrin og njótum
norðurljósanna á veturna þar.“
Ásdís hefur einnig ýmislegt áhugavert fyrir
stafni, þegar kemur að framleiðslu á heim-

ilinu, sem gaman er að skoða.
„Ég er að búa til sápur en ég kaupi massa
frá Þýskalandi og blanda með hampi sem ég
rækta sjálf.
Ég sel ekki sápurnar, heldur eru þær ætlaðar til að ylja gestum Kaldár Lyngholt Holiday Homes um hjartarætur. Ég nota hampinn
einnig í te enda er allt sem er grænt svo vænt.
Ég er nú bara að leika mér með hampinn og
ekki í mikilli ræktun. En hann vex vel í skóginum og fer yfir tvo metra, sem er svolítið
gaman að sjá.“

Ásdís er dugleg að fara í Rauða krossinn og
finna fallega hluti til að skreyta með í sveitinni.

Sigraðu
grillveisluna!
Allt fyrir
grillsumarið!

Sigraðu
innkaupin
og fáðu
betra verð
á matvöru
með
Samkaupa
appinu

Garðve
Sama rafhlaða
fyrir öll verkfæri
frá WORX

Útskriftarvöndur
Blómavals
Margar litasamsetningar.

Sláttuvél 40V

Hluti af Worx Power Share línunni. Tvær
20V 4.0Ah rafhlöður fylgja og hleðslutæki
sem hleður báðar í einu. Sláttubreidd 34 cm,
safnari 30 ltr. 5170780

átilboði
á

49.995

1.490

kr

2
2.490 kr

Rafmagnshjól

20%
afsláttur

Útipottar

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Stjúpur
S
10 stk. í bakka
1

4.990
6.990 kr

21%

40%

28%

20%
afsláttur

Eitt vinsælasta
grillið okkar

kr

62.990 kr

Reiðhjól

Sláttuvélar

20%

20%

afsláttur

afsláttur

Garðhúsgögn

20%
afsláttur

Súper
p
kaup
Meðan birgðir endast

Gasgrill
Q3200

Pallaolía
Jotun Treolje

3000255

3002011

Grillflötur: 63x45 cm,
brennari: 6,35 kW.

84.990
89.990 kr

kr

Mesta selda pallaolían okkar
á gagnvarið efni, 3 ltr.

1.795
3.290 kr

kr

kr

45%

isla
Gildir til sunnudags

33%
Gróðurmold
45 ltr.

10333655

1.190
1.790 kr

kr

25%
afsláttur
Öll sumarblóm
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Maríanna Clara
tekur sig vel út í
garðvinnunni.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Skáldkonurnar í gróðurhúsinu
Maríanna Clara Lúthersdóttir leikkona hefur smátt og smátt
byggt upp eigin garð, þar sem áhersla er lögð á fjölæringa,
lauka, kryddjurtir, ber af ýmsum toga og svo rósir, sem margar bera nöfn frægra skáldkvenna. Maríanna segir að garðurinn kenni manni að hægja á sér og tileinka sér æðruleysi.
María Margrét Jóhannsdóttir | mariamargret@mbl.is
aríanna hafði almennt ekki mikinn áhuga á garðyrkju en mikil
vending varð þegar hún eignaðist eiginn garð fyrir tæpum
tíu árum síðan. Garðurinn er í
Þingholtunum og snýr að mestu í norður. Hún
hefur smám saman lært hvað þrífst vel þar og
hvað ekki.
„Ég er svo ljónheppin að vera með garð hér
í Þingholtunum. Garðurinn snýr mikið til í
norður og þegar ég flutti hingað fyrir tíu árum
síðan, þá hélt ég að ekki væri hægt að gera
mikið fyrir hann. Þá var lítið annað en kerfill í
garðinum. Það fór heilt sumar, bara í það að
grafa upp kerfilinn. Það var mikil þolinmæðisvinna og enn í dag stingur hann upp kollinum
en þá er bara tekið vel á móti honum og hann
gripinn glóðvolgur,“ segir Maríanna.

M

Dalíurnar eru dramadrottningar
„Sumarið þar á eftir byrjaði ég að gróðursetja í garðinum. Ég byrjaði með sumarblóm og svo eina staka bóndarós – þær eru
svo fallegar. En nú er ég með marga fjölæringa, kryddjurtir, rifsber, hindber og rabarbara. Einnig er ég mjög hrifin af rósum og
er alltaf að bæta við í rósasafnið. Það er smá
pláss fyrir framan hús sem snýr í suður þar
sem ég hef sett rósir en þær þurfa svolitla sól

til þess að blómstra. Þá er ég einnig hrifin af
anemónum auk þess sem ég hef verið að prófa
mig áfram með dalíur en þær eru miklar
dramadrottningar. Dalíurnar ræktar maður af
hnýði, setur í pott helst í mars eða apríl og
heldur þeim innandyra þar til það fer að hlýna
í veðri. En í fyrra var bara svo hræðilegt sumar að þær tvær sem ég var með inni í gróðurhúsi blómstruðu ekki fyrr en í september og
hinar sem voru úti blómstruðu bara aldrei. Nú
er ég með fjórar í vinnslu svefnherbergisglugganum og bind vonir við að sumarið verði
betra þetta árið.“
Ekki hægt að gera mistök
Maríanna er einnig með gróðurhús þar sem
hún er með kirsuberjatré, bláberjaplöntur,
vínvið og auðvitað rósir. „Við keyptum gróðurhús í september árið 2020 og settum það upp
þegar samfélagið var að mestu lokað vegna
heimsfaraldurs og við í einangrun. Það mátti
sem betur fer fara út í garð. Vinir okkar komu
með sementspoka og skildu þá eftir fyrir utan.“ Maríanna segist hafa lært mikið á því að
eignast garð. „Það var mikil uppljómun þegar
ég áttaði mig á því að maður gerir engin
hræðileg mistök í garðinum. Maður prófar sig
bara áfram. Ég var til dæmis með lofnarblóm
5 SJÁ SÍÐU16

Mía dóttir Maríönnu
Clöru er hæstánægð
með berjauppskeruna
úr garðinum.

Nuddpottar

Fullkomnun í
líkamlegri vellíðan
Til í mörgum stærðum og gerðum
Aðeins það besta fyrir þig frá

Vagnhöfða 11 | 110 Reykjavík | www.ofnasmidja.is | sími 577 5177
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Maríönnu Clöru þykir gott að
rækta garðinn sinn og segir
að það sé afslappandi.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

sem kom alltaf aftur en þegar
ég færði plöntuna til, þá bara
dó hún. En það er allt í lagi,
ég fæ þá bara afleggjara af
annarri slíkri plöntu eða
kaupi mér aðra. Þannig
prófar maður sig áfram
og lærir á garðinn. Í lífinu er maður alltaf svo
hræddur við að gera
mistök en í garðinum
er ekkert til sem heitir
mistök. Maður getur
sett plöntu á besta hugsanlega stað og svo kemur
maímánuður eins og í
fyrra, þar sem var sól á daginn en frost á nóttunni, og
sumar plöntur lifðu það ekki af.
Það er bara hluti af náttúrunni.
Maður hefur svo gott af þessu æðruleysi sem maður þarf að temja sér í garðinum. Svo lærir maður að það þýðir ekki að
flýta sér. Maður gerir eitthvað núna og það
skilar sér ekki fyrr en næsta sumar. Fyrsta
sumarið plantaði ég ekki mjög mörgu, bara
nokkrum fjölærum plöntum enda fór mestur
tíminn í að stinga upp kerfilinn. Það var síðan
stórkostleg upplifun að sjá fjölæringana koma
upp vorið eftir.“
Í sátt og samlyndi við umhverfið
„Ég reyni líka að temja mér það hugarfar að
allir lifi í sátt og samlyndi. Ég eitra ekki og
reyni hvað ég get að laða hunangsflugur í
garðinn. Hingað koma kettir sem brjóta
plöntur og kúka í beðin en þeir eiga líka rétt á
að vera hér í hverfinu. Ég færi þá bara salatið
inn í gróðurhús, enda vil ég síður að kettirnir
eigi við það. Svo eru krakkar í fótbolta og svo
framvegis. Auðvitað reynir maður að hlífa
blómunum en svona er þetta bara. Ég er ekki
að fara að setja upp skilti eða gaffla. Maður er
lánsamur að eiga garð í miðbænum og ég ætla
ekki að búa til virki sem heldur náttúru og
öðru lífi frá. Þetta er allt hluti af æðruleysinu
sem fylgir því að eiga garð,“ segir Maríanna.

Maríanna elskar anemónur en þarf
að passa sig á að reyta þær ekki
upp áður en þær blómstra en blöð
þeirra líkjast mjög skriðsóleyjum
fyrst þegar þær koma upp.

Aðspurð segir Maríanna það ekki mikla
vinnu að rækta rósir. „Þær eru frekar viðhaldsfríar. Þær þurfa bara góðan stað. Ég er
alltaf að prófa nýja staði og sjá hvað virkar. Þá
gef ég þeim næringu tvisvar á sumri og snyrti
þær til ef þær taka upp á því að vaxa í kross.
Helsti vandinn felst í því hve lúsasæknar þær
eru en þá sprautar maður þær með vatni og ef
það gengur ekki, þá bætir maður smá
grænsápu við vatnið.“
Mikilvægt að skrá hvað er í garðinum

Riddarasporarnir geta verið risastórir. Maríanna er með þá bæði
fyrir framan og aftan hús.

Garðurinn ekki óaðfinnanlegur
Maríanna segist ekki leitast eftir fullkomnun þegar kemur að útliti garðsins. „Hann
er alls ekki óaðfinnanlegur heldur þvert á móti
frekar villtur. Ég er í fullri vinnu með tvö börn
og hef einfaldlega ekki tíma til að eltast við
hvert strá. Ef maður nær að gera eitthvað, þá
er það dásamlegt. Ef ekki, þá er það líka allt í
lagi. Ég vil heldur setja niður sem mest og sjá
svo hvað plumar sig. Ég tek kerfilinn, skriðsóleyna og eitthvað af fíflum. Annars vil ég
bara njóta garðsins. Svo er það umhverfisvænna og betra fyrir nytsamlegar flugur og
skordýr að slá ekki grasið of oft!“
Dreymir um Jane Austen-rós
Ástríða Maríönnu liggur einna helst í rósarækt. Hún á yfir tuttugu rósir. Hún safnar
helst rósum sem heita eftir skáldkonum, enda
er hún sjálf bókmenntafræðingur að mennt.

Ég er í fullri vinnu með tvö
börn og hef einfaldlega ekki
tíma til að eltast við hvert
strá. Ef maður nær að gera
eitthvað, þá er það dásamlegt.
„Fyrsta rósin sem ég keypti heitir Skotta og
er mjög harðger. Önnur rósin hét Tove Jansson en ég er mikill aðdáandi Múmínálfanna. Þá
má segja að teningnum hafi verið kastað. Síðan þá hafa bæst við Astrid Lindgren, Emily
Brontë og Karen Blixen. Mig dreymir um að
eignast Jane Austen- og Shakespeare-rósirnar
en þær hafa enn ekki orðið á vegi mínum.“

Maríanna mælir með að fólk
gefi sér tíma til þess að kynnast
garðinum sínum. „Ef þú flytur
eitthvert þá mæli ég ekki með að
þú byrjir á að grafa allt upp.
Byrjaðu á því að sjá hvað gerist
um vorið og sumarið, sjá hvað er í
garðinum og hvernig það plumar
sig. Allt gerist aðeins hægar í
garðinum heldur en í lífinu. Það er
gott að minna sig á það. Svo mæli ég
með því að fólk skrái niður hvað það
gróðursetur í garðinum og hvar. Maður
man þetta allt um sumarið og haustið en
þegar loks vorar aftur er þetta allt gleymt. Ég
hef lent í því að reyta upp eitthvað sem ég hélt
að væri arfi en var svo eitthvað sem ég hafði
gróðursett haustið áður og steingleymt.“
Var týpan sem keypti bara sumarblóm
Maríanna segir það ávanabindandi að dunda
sér í garðinum. „Hér áður fyrr keypti ég alltaf
bara sumarblóm og lét það nægja. En svo
fengum við þennan garð og þá var ekki aftur
snúið.“ Hún segir það líka mjög streitulosandi
að hlúa að garðinum. Mér finnst stórkostlegt
að vera í garðinum. Þótt maður nái ekki nema
hálftíma eða svo eftir vinnu eða þegar börnin
eru sofnuð, til að vökva eða reyta arfa. Það
virkar eins og smyrsl á öll streitusárin. Svo eru
nú að koma fram alls kyns rannsóknir sem
segja hversu hollt það sé að vera innan um
plöntur og grafa fingurna í mold. Ekki ljúga
vísindin!“

KAMADO KERAMIK GRILL

GRILLA – REYKJA – BAKA...

Uppkveikikubbar
fyrir viðarkol
1.790,-

Náttúruleg
viðarkol 9 kg
5.990,-

MiniMax EGG
159.900,-

Large EGG
249.900,-

XLarge EGG
359.900,-

UPPÁHALDS VIÐBÆTUR FYRIR LARGE EGG

EGGspander
42.990,Stækkar
grill ﬂötinn.

Keramik
pizzasteinn 14‘‘
14.990,Hentar fyrir
allan bakstur.

Skeifan 8 | Sími 588 0640 |

casa.is

ConvEGGtor
basket
10.990,Karfa undir
convEGGtor.

ConvEGGtor
18.990,Fyrir óbeina eldun.

Fire Bowl
29.990,Karfa undir viðarkol.
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„Ekkert
gaman að
hafa líflausan
drullupoll“
Þorsteinn Magni Björnsson er garðyrkjufræðingur hjá
Reykjavíkurborg. Hann hefur yfirumsjón með Hljómskálagarðinum sem hefur að mati margra sjaldan litið betur út. Listaverk meistara á borð við Van Gogh og Finn
Jónsson hafa veitt Þorsteini Magna innblástur við garðyrkjuna hvað litaval, form og samsetningu varðar. Þorsteinn segir garðyrkjuna ákaflega gefandi og skapandi
grein, að fólk ætti að vera óhrætt við að prófa sig áfram og
forðast að líta á garðvinnuna sem kvöð.

Þorsteinn Magni Björnsson garðyrkjufræðingur
hefur yfirumsjón með
Hljómaskálagarðinum
sem hefur að mati margra
sjaldan litið betur út.

María Margrét Jóhannsdóttir | mariamargret@mbl.is
orsteinn Magni hefur
starfað sem garðyrkjufræðingur hjá Reykjavíkurborg í 19 ár en hann útskrifaðist úr Garðyrkjuskólanum á Reykjum árið 2000 af
umhverfis- og skógræktarbraut. Þó
að garðyrkjuáhuginn hafi alltaf
blundað í honum tók það hann smá
tíma að átta sig á því að þar lægi
ástríðan.
„Ég var búinn að vera að þreifa mig
áfram með háskólanám. Ég byrjaði í
læknisfræði en fann mig ekki þar og
ætlaði svo í sagnfræði en hætti líka við
það. Loks ákvað ég að heillavænlegast
væri að hugsa frekar um plöntur en
fólk. Það hefur ekki eins slæmar afleiðingar,“ segir Þorsteinn og hlær.
„Ég hafði að einhverju leyti alltaf haft
áhuga á garðyrkju. Ég er alinn upp í
sveit, á bænum Syðri-Hömrum II í
Ásahreppi, og þaðan kemur græna
tengingin. Ég hef alltaf haft brennandi áhuga á umhverfismálum, þegar
ég var 14 ára bað ég um bókina
„Bjargið jörðinni“ eftir Jonathan Porrit. Þar lýsti höfundur þáverandi
stöðu og hvernig ástandið yrði í framtíðinni. Staðan í dag er miklu verri en
hann spáði,“ segir Þorsteinn.

Þ

Úti í öllum veðrum
„Garðvinnan er mjög gefandi. Það
er gott að vera meira og minna alltaf

úti, í öllum veðrum allan ársins
hring, yfirleitt er bærilegt veður. Þá
hefur áhuginn bara aukist með árunum. Ég held ég hafi aldrei verið
eins sáttur í starfi og nú,“ segir Þorsteinn. „Það eru mikil forréttindi að
fá að vinna hér í Hljómskálagarðinum en hér má finna skemmtilegt
samspil á milli náttúru og skrúðgarðs. Við tókum til dæmis þá
ákvörðun fyrir nokkrum árum að
hætta að slá í kringum tjarnirnar til
þess að skapa náttúrulegra umhverfi
fyrir fuglana þar. Þá hef ég einnig
lagt áherslu á að fjölga fjölæringum
þar í kring, runnum og trjám. Það
hefur tekist mjög vel til, þarna er
orðið skjólsælla fyrir fuglana og
okkur og almennt meira líf. Það er
ekkert gaman að hafa líflausan
drullupoll. Ég setti einnig stórar
trjágreinar út í tjörn, til að skapa
hreiðurstæði fyrir flórgoða, en þeir
verpa í flothreiður.“
Prófar sig áfram með vatnaliljur
Þorsteinn fær að hafa nokkuð
frjálsar hendur hvað útlit Hljómskálagarðsins varðar. „Þetta er
mjög skapandi starf og maður er
alltaf að prófa sig áfram. Það er
ekki gaman að vera alltaf að gera
sama hlutinn heldur þarf stundum
að ögra sjálfum sér og prófa eitthvað nýtt. Hér þarf að huga að því

SUMARTILBOÐ

Morgunblaðið/Eggert

Hringbrautarbeðin eru stílfæring á stjörnunótt, Starry
Night, eftir Van Gogh.

hvað þrífst vel og hvað ekki. Ég
reyni að velja plöntur eftir því
hversu harðgerðar þær eru en svo
er einnig nauðsynlegt að vera duglegur að gera tilraunir með eitthvað
sem er á mörkunum að þrífast eða
hefur ekki verið reynt áður.“ Með
þetta að leiðarljósi hefur Þorsteinn
Magni til að mynda verið að prófa
sig áfram með vatnaliljur í tjörninni. „Það hefur reynst vel í Seljatjörn og væri gaman að sjá hvort
það tekst hér. Við gróðursettum
fimm vatnaliljur, þær eru reyndar
ekki farnar að láta sjá sig en ég ætla
ekki að gefast upp. Ég prófa þá
bara aftur núna í byrjun sumars.
Það er gaman að gera tilraunir og
ekki bara byggja á einhverju gamalreyndu og öruggu.“

Frá Þýskalandi

Niðurfellanleg
hliðarborð

Nr. 12952 - Án gashellu - Svart

• Afl

20%
afsláttur

Mikið úrval
af grillum
frá Þýskalandi

10,5 KW

• 3 brennarar
• Brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
hitajöfnunarkerfi
•
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Rafkveikja fyrir alla brennara
• Tvöfalt einangrað lok
• Stór posulínshúðuð efri grind
• Hitamælir
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
undir öllu grillinu
• Grillflötur 65 x 44 cm

FULLT VERÐ 99.900
.is

udin
.grillb
á www
Nánar

Grillbúðin

SUMARTILBOÐ

79.900
Smiðjuvegi 2, Kópavogi
Sími 554 0400
www.grillbudin.is

Sumarblómin úr
frægum listaverkum
Þorsteinn Magni hefur á síðustu
árum vakið athygli fyrir frumlegar
og listrænar áherslur í framsetningu sumarblóma í Hljómskálagarðinum og við Hringbraut
og er útlit beðanna ákveðið langt
fram í tímann. „Undanfarin ár hef
ég verið að velja ákveðnar litapallettur fyrir sumarblómin. Árið 2018
fékk ég innblástur úr listaverki eftir
Finn Jónsson sem heitir Óður til
mánans. Þá dreg ég fram ákveðna
litasamsetningu og form sem ég
einfalda. Síðasta sumar tók ég stílfæringu af Stjörnunótt (Starry
Night) eftir Vincent Van Gogh þar
sem bláu og gulu litirnir voru allsráðandi, en ég er mjög hrifinn af
hreinum og sterkum litum. Ég er

minna fyrir pastelliti,“ segir Þorsteinn og segir að fólk ætti að vera
óhrætt við að leita innblásturs í
listina. „Vatnslitaverk Monets væru
til dæmis vel til þess fallin. Þar eru
mjúkir litir ráðandi.“
Reynitegundir í uppáhaldi
„Ég hef mikinn áhuga á hvers
konar trjá- og runnagróðri og þá
heilla sérstaklega þær tegundir
sem bera aðra liti en grænan eins
og til dæmis blóðbeyki, sem er með
purpuralituð laufblöð, og seljureynir, sem hefur grásilfruð laufblöð. Reynitegundir hafa einnig
verið í uppáhaldi hjá mér en þeir fá
oft skemmtilega haustliti, nefna má
sem dæmi að silfurreynir, fjallareynir og dodongreynir fá rauðleita
haustliti og alpareynir og gráreynir
eru afar duglegir og harðgerðir og
þola vind og seltu. Þá eru fjölæringarnir alltaf að vekja meiri áhuga hjá
mér. Brúskurnar/hosturnar eru til
dæmis afar skemmtilegar en þær
eru til í ótrúlega fjölbreyttum litum
og stærðum. Loks má nefna fjölæringa á borð við garðahálmgresi,
gult háliðagras og írisa. Hér eru til
dæmis skrautgrös mikið notuð eins
og til dæmis silkibygg sem tengir
við náttúruna og gefur eilítið villt
yfirbragð og mýkir ásýndina,“ segir
Þorsteinn.
Á að hugsa um sig sjálft
Þorsteinn vekur athygli á að samspil tegundanna skiptir líka máli og
gott sé að líkja sem mest eftir náttúrunni. „Maður sér það í skógum að
innst eru háu trén, svo minni tré og

runnar og loks fjölæringar sem loka
öllu. Með þetta að leiðarljósi kemst á
ákveðið jafnvægi sem maður vill
hafa; að jörð sé ekki auð, heldur þakin gróðri. Það er það jafnvægi sem
jörðin leitar að, þess vegna kemur
illgresið, að reyna að græða sárin.
Sé jafnvægið fyrir hendi þarf oft lítið
að gera fyrir gróðurinn. Þetta á í
raun að hugsa um sig sjálft þótt auðvitað þurfi maður alltaf að hreinsa
eitthvað til. Ég er alltaf með bak við
eyrað ákveðna uppskrift þar sem ég
blanda tegundum saman en ég
mætti kannski hafa stærri grúppur
af hverri tegund. En það má svo alltaf laga það til síðar meir. Það jákvæða við garðyrkjuna er að þar er
aldrei neinn endapunktur heldur
getur maður alltaf breytt og bætt.“
Fyrstu árin skipta máli
Fyrir garðeigendur bendir Þorsteinn á að fyrstu ár nýrra beða
skipta öllu máli, vilji maður vanda til
verks. „Fyrir ný beð skipta fyrstu
þrjú til fimm árin mestu máli. Séu
beðin hreinsuð vel á þeim tíma nær
illgresið ekki að festa sig í plöntunum, inni í runnunum og fjölæringunum. Sé það ekki gert er þetta svolítið búið spil. Þá þarf að kippa
plöntunum upp, hrista moldina og
plokka illgresið út, sem er mjög
seingert. Það er alltaf betra að vera
forsjáll og spara sér þessa miklu
vinnu í framtíðinni með því að vera
duglegur að hreinsa illgresið.“
Úr vinnunni í eigin garð
Sjálfur á Þorsteinn gróðursælan
garð sem hann leggur mikla rækt
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Þorsteinn Magni hefur starfað sem garðyrkjufræðingur hjá
Reykjavíkurborg í 19 ár. Hann hefur yfirumsjón með Hljómskálagarðinum sem hefur að margra mati sjaldan litið betur út.

Laugar vatn

Reykjavík

Sjálfur á Þorsteinn gróðursælan
garð sem hann leggur mikla rækt
við. Hann er með seljureyni í garðinum og fleira fallegt.

við og eru áherslur hans þar
keimlíkar þeim sem sjá má í
Hljómskálagarðinum. „Sumir
dagar eru þannig að maður fer
beint úr vinnunni í eigin garð og
vinnur þar ef orkan er fyrir hendi.
Þar set ég m.a. niður plöntur sem
ég hef ekki reynslu af og ef aðstæður eru ekki nógu góðar hjá
mér hef ég gefið plöntunum
framhaldslíf hér í Hljómskálagarðinum. Bogadregnar línur
heilla mig mjög; ég hef oft gert
grín að sjálfum mér fyrir að geta
ekki gert beinar línur en þetta er
bara ég. Þá gefa öll þessi innskot
og útskot tækifæri til þess að
draga fram plöntur sem annars
myndu týnast ef allt væri bara í
beinni línu.“
Ekki flækja hlutina
Þorsteinn hvetur fólk til að
nálgast garðvinnu með jákvæðum
hætti. „Best er að líta ekki á þetta
sem kvöð heldur reyna að finna
gleðina í þessu. Maður þarf að
finna það sem maður hefur áhuga
á og kveikir einhvern neista. Þá
er líka nauðsynlegt að sníða stakk
eftir vexti og gera eins og þú
getur. Það er óþarfi að flækja
hlutina því í raun getur góður
garður bara verið eitt tré með
smá gróðri í kring og svo gras.
Það er ekkert síðra en hvað annað. Fólk á bara að gera það sem
það vill – nema saga ofan af trjám.
Það er bannað! Það er hægfara
dauði þeirra og trén rotna að
innan,“ segir Þorsteinn að lokum.

Selfoss

Hraustar plöntur
gera garðinn fallegri

Laugarás

Gróðrarstöðin Storð hefur flutt starfsemi
sína, eftir 25 ár í Kópavoginum, austur í
Laugarás í Bláskógabyggð.
Gróðrarstöðin Storð framleiðir og selur allar
gerðir garðplantna, tré, runna, rósir, fjölærar
plöntur, sumarblóm og matjurtir.
Sérstök áhersla er lögð á að framleiða
heilbrigðar og hraustar plöntur sem standast
álag íslenskrar veðráttu.
Bjóðum núverandi og nýja viðskiptavini
velkomna í Laugarásinn í sumar.

Komdu í Gróðrarstöðina Storð og njóttu
svo sumarsins í litríkum blómagarði heima.

Ferjuvegi 1 - Laugarási - 806 Bláskógarbyggð- Sími 564 4383 - stord@stord.is - www.stord.is

ARGUS 22-0523-1

„Sumir dagar eru
þannig að maður
fer beint úr
vinnunni í eigin
garð og vinnur
þar ef orkan er
fyrir hendi“

Laugarás

HITAVEITUSKELJAR TILBOÐ
QUEEN 6-8 manna
Lögun: Ferköntuð
Breidd: 215x215 cm
Lítrar: 1.650

EAGLE 5 manna
Lögun: Ferköntuð
Breidd: 210x210 cm
Lítrar: 1.120
Kapteinssæti
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TOTEM 5-7 manna

MINI QUEEN – COPPER

299
Lögun: Ferköntuð
Breidd: 210x210 cm
Lítrar: 1.700
Kapteinssæti

5 manna

Lögun: Ferköntuð
Breidd:195x195 cm
Lítrar: 1200

þúsund

LOK Á POTTA

Margar stærðir og gerðir

RAFMAGNSPOTTAR

AURORA

Hitun: 6,0 kw
206 cm x 206 cm
VERÐ: 1.290.000,-

TOTEM

Hitun: 6,0 kw
217cm x217cm
VERÐ: 1.600.000,-

HUSKY

TIMBERWOLF

EAGLE

MCKINLEY

Hitun: 6,0 kw
213cm x 186cm
VERÐ: 1.350.000,-

Hitun: 6,0 kw
217cm x217cm
VERÐ: 1.600.000,-

Hitun: 6,0 kw
217cm x 174cm
VERÐ: 1.390.000,-

Hitun: 6,0 kw
235cm x235cm
VERÐ: 1800.000,-

SALTVATNSPOTTAR – RAFMAGNSPOTTAR

SUMMIT

Hitun: 9,2kw
235cm x235cm
VERÐ frá:1950.000,Saltvatnsporttar
Verð frá: 2.290.000,-

YUKON

Hitun: 9,2kw
217cm x217cm
VERÐ frá: 1950.000,Saltvatnsporttar
Verð frá: 2.290.000,-

KLONDIKER

Hitun: 9,2kw
235cm x 235cm
VERÐ frá: 1.950.000,Saltvatnsporttar
Verð frá: 2.290.000,-

HEITIRPOTTAR.IS
FOSSHÁLS 13 • SÍMI 777 2000
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„Niðurstaðan
var að gera
moltuleikvöll“
Björk Gunnbjörnsdóttir hönnuður útskrifaðist frá Konstfack-listaháskólanum í Svíþjóð 2020. Lokaverkefnið hennar var moltuleikvöllur
þar sem börn og fullorðnir koma saman í leik og moltugerð.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
jörk Gunnbjörnsdóttir hefur mikinn
áhuga á umhverfismálum og skógrækt. Hún hefur starfað sem hönnuður, ljósmyndari, við tölvuvinnu og
kennslu. Í dag stundar hún nám við
Listaháskólann í listkennslu og kennir hressum
krökkum hönnun og smíði meðfram því.
„Á sumrin hef ég verið að vinna við skógrækt.
Það er eitt það skemmtilegasta sem ég geri.
Bara að vera inni í skógi að kvista, grisja og
snyrta til. Það finnst mér best.“

B

„Þá var allt bullandi í kórónuveirufaraldri“

Þar sem
ekkert varð úr lokasýningunni hjá Konstfacklistaháskólanum, sem
er mjög stór árlegur viðburður í Stokkhólmi,
endaði Björk á að sýna
hluta af leikvellinum í
miðbæ Stokkhólms.

Björk útskrifaðist frá Konstfacklistaháskólanum í Svíþjóð vorið 2020. „Þá
var allt bullandi í kórónuveirufaraldrinum svo lokasýningunni var slaufað og
ekkert fór eins og var búið að gera ráð fyrir. Meistaraverkefnið mitt fjallaði um að
gera jarðgerð skemmtilega og áhugaverða og
skapa samvinnuverkefni milli kynslóða. Ég fór
að skoða leiðir til þess að búa til moltu á
skemmtilegan hátt og bara fá fólk til þess að
kynnast jarðgerð. Ég hitti auðvitað marga sem
eru miklu fróðari en ég um jarðgerð og fékk líka
ráðleggingar frá manni sem sérhæfir sig í byggingu á alls konar vélum þar sem mig langaði að
gera einhvers konar mannknúna lágtæknivél.
Niðurstaðan var að gera moltuleikvöll þar sem
börn og fullorðnir koma saman í leik og moltugerð. Markmiðið var ekki að búa til moltu á sem
einfaldastan, snyrtilegastan né fljótlegastan
máta, enda gerir flækjustigið það skemmtilegra. Svona til samanburðar, ef þú lætur kúlur
renna eftir langri kúlubraut þar sem þær enda
ofan í kassa eða tínir þær beint í kassann, hvort
er skemmtilegra?“
Það er áhugavert að heyra hvernig ferlið fer
fram í moltugerðinni. „Leikvöllurinn virkar
þannig að fólk malar matarafgangana sína,
skýtur þeim í moltutunnuna og tunnunni er snúið með því að leika sér í hringekju sem er tengd
við tunnuna. Síðan væri moltan auðvitað notuð
af öllum sem vilja til að næra jarðveginn og
rækta eitthvað. Hugmyndin var líka að nota hitann frá moltunni til að hita vatn og nota til rækt-

unar, það fór ekki í
framkvæmd. Allavega
ekki ennþá. Þessi útskýring er kannski smá einföldun
og lokaútkoman var auðvitað bara einn möguleiki af mörgum. Ég sé alveg fyrir mér aðrar útfærslur á stærri skala einhvern tímann.“
Fullorðnir læra oft mikið af börnum
Ertu mikil garðakona sjálf?
„Það fer alveg eftir skilgreiningunni. Mér
finnst rosalega gaman að rækta. Sérstaklega
bara til að prófa og sjá hvort það heppnist en ég
nenni ekkert endilega að gera grasið í garðinum
rennislétt og grænt. Maðurinn minn er meira
þar. Mér finnst skemmtilegast að rækta eitthvað sem er hægt að nýta í matargerð eða í einhverja sköpun. Aðallega er mér annt um lífríkið.
Mig langar að geta ræktað mér og mínum til
matar og bara lifa í sátt og samlífi við náttúruna.
Það er svo mikil snilld að tengja þetta leiktækjum fyrir börnin.“
Sem hönnuður í heimi þar sem nóg er til af
öllu telur Björk mikilvægt að leita lausna.
„Það er mikil ofgnótt og sóun í samfélaginu
og því þarf maður að leita lausna. Eða í það
minnsta að vekja umræðu. En mig langaði að
nálgast þessa neikvæðu og oftast óyfirstíganlegu umræðu á jákvæðan og skemmtilegan hátt.
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Ég hef mikinn áhuga á lágtæknivélum og alls
konar flækjustigum. Að gera einfalda hluti
flóknari. Á undan þessu hafði ég gert litla metangasvél sem gekk fyrir bananahýði, sem var
kannski kveikjan að þessu. Að tengja jarðgerð
við leik er ein leið til að kveikja áhugann og sá
fræjum. Oft læra fullorðnir svo mikið af börnunum sínum og leikvöllurinn finnst mér vera
svo kjörið tækifæri til að virkja fullorðna fólkið,
sem oft er bara áhorfendur á leikvellinum. Þetta
skapar líka samtal. Það vita ekkert allir hvers
vegna jarðvegurinn er mikilvægur og að næringarefni grænmetis séu sem dæmi mismunandi eftir gæðum jarðvegs.“

Börnin kunna vel við sig á leikvellinum. Hann virkar þannig
að fólk malar matarafganga
sína, skýtur þeim í moltutunnuna og tunnunni er snúið með
því að leika sér í hringekju sem
tengd er við tunnuna.

Björk hefur mikinn
áhuga á umhverfismálum og skógrækt.

Leikmoltan sem Björk hannaði er lágtæknivél með allskonar flækjustigum.

Mikið magn sem fer til spillis
Í framtíðinni langar Björk mest að búa uppi í
sveit og stunda einhvers konar sjálfsþurftarbúskap og skógrækt.
„Ég hef líka mikla þörf fyrir að skapa, smíða

og miðla þekkingu. Ég mun örugglega finna leið
til að blanda þessu öllu saman.“
Er hægt að kaupa moltuleiktækið einhvers
staðar?
„Nei. Þetta var bara ein frumgerð sem varð
eftir í Stokkhólmi og þetta var svo sem alltaf
hugsað til að nota í almannarými. Þar sem ekkert varð úr lokasýningunni hjá Konstfack, sem
er mjög stór árlegur viðburður í Stokkhólmi,
endaði ég á að sýna hluta af leikvellinum í
miðbæ Stokkhólms. Ég gerði svo myndband
sem lifir áfram. En hver veit, kannski er einhver
leiktækjaframleiðandi þarna úti sem er til í einhvers konar samvinnu og samstarf í framtíðinni.
Fyrir komandi kynslóðir. Ég skora bara hér
með á borg og bæjarfélög að gera íbúum auðveldara fyrir að jarðgera lífrænan úrgang.
Helst að sem flestir taki þátt í því sjálfir því þá
fyrst fer fólk að átta sig á magninu sem fer til
spillis.“
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Á pallinum er bæði heitur og kaldur pottur, sem og útisturta. Þar er
einnig gott pláss fyrir matarborð,
grill og útisófa. Mögulega bætist
gufubað við pallinn í framtíðinni.

Með Berlín í bakgarðinum
Katrín Árnadóttir og fjölskylda eiga líklega einn
litríkasta bakgarð Akureyrar – og þótt víðar væri
leitað. Líflegt vegglistaverk með tilvísun í Berlín
lífgar upp á bakgarðinn
en verkið er sannkölluð
veisla fyrir augað.

Vegglist á
Akureyri.

Texti og myndir: Snæfríður
Ingadóttir snaeja@gmail.com

Í
ÍSLENSKA
ÁBURÐARFJÖLSKYLDAN
Frábær alhliða áburður fyrir alla garðyrkju.
Gerðu vel við garðinn þinn og veldu góðan áburð.

verkinu eru alls konar
litlar sögur af fólki og dýrum sem við þreytumst
seint á að skoða. Listaverkið er í senn litríkt
og töff en jafnframt barnalegt og með „dirty twisti“.
Svo er líka mikil Berlínartenging í verkinu en í því er
að finna bæði Trabant og
sjónvarpsturninn fræga í Berlín, sem er hæsta bygging
Þýskalands,“ segir Katrín Árnadóttir um listaverkið sem listamaðurinn Egill Jónasson málaði í
bakgarðinn hjá þeim síðasta sumar. Verkið er málað á bílskúrinn
en tvær hliðar hans snúa út í bakgarðinn. Þar er afgirtur skjólgóður pallur með útisturtu, heitum og
köldum potti og góðu plássi bæði
fyrir grill, matarborð og útisófa.
Alltaf graff á útidyrahurðinni

FÆST Í VERSLUNUM UM LAND ALLT!

„Ég hafði séð málverk eftir Egil
á listasýningu síðasta sumar og
fannst stílinn hans skemmtilegur.
Hann er hins vegar ekki graffari
og hafði ekki gert vegglistaverk
áður svo þetta var ekki síður
spennandi verkefni fyrir hann en
okkur. Listamaðurinn fékk alveg
frjálsar hendur með þetta verkefni. Það eina sem við óskuðum
eftir var að það væri einhver Berlínartenging í verkinu en að öðru
leyti réð hann þessu alveg,“ segir
Katrín en auk hennar saman-

Katrín Árnadóttir, kynningar- og markaðsstjóri
Háskólans á Akureyri,
nýtur kaffibollans í
bakgarðinum við
heimili sitt.

stendur fjölskyldan af heimilsföðurnum Antoni Rúnarssyni og
dætrunum Ídu og Elínu. Fjölskyldan hefur sterkar taugar til
Berlínar því þau bjuggu þar í 10
ár en fluttu til baka til Akureyrar
árið 2016.
„Berlín er uppfull af portum og
graffítiverkum. Við bjuggum í
austurhluta borgarinnar og þar er
allt svolítið gróft og skítugt. Það
var til dæmis alltaf verið að graffa
á útidyrahurðina hjá okkur. Ég
saknaði þessarar stemmningar
þegar við fluttum aftur til Íslands.
Hér er allt miklu meira sterílt og
pottþétt. Þessi hugmynd kviknaði
fljótt eftir að við keyptum húsið,
því þetta svæði á milli bílskúrsins
og hússins minnti á port í Berlín
og ég fann að bílskúrinn varð að
vera eitthvað meira en hvítur, það

varð að vera meira fjör í
honum. Okkur fannst
því kjörið að lífga upp á
hann með þessum hætti
og taka þannig hluta af
Berlín með okkur heim.“
Katrín segist ekki hafa verið
vitund hrædd við að hleypa
listamanninum lausum á bílskúrinn og bætir við að ef útkoman
hefði ekki orðið þeim að skapi þá
hefði verkið samt líklega fengið að
standa, enda lífið alls konar og
alls ekki alltaf fullkomið.
Allsherjaryfirhalning
á bakgarðinum
Spurð um viðbrögð fólks við
listaverkinu segir Katrín að þau
hafi eingöngu verið jákvæð. Flestum finnst verkið töff þótt fólk
kjósi ekki sjálft að hafa bakgarðinn hjá sér skreyttan með svona
afgerandi hætti. „Okkur finnst
mjög gaman að horfa á vegginn
þegar við sitjum í pottinum, það
er alltaf hægt að sjá nýjar sögur í
verkinu. Þá er yngsta dóttirin sérlega hrifin af kettinum og heilsar
honum þegar hún gengur fram
hjá,“ segir Katrín og bendir á kött
á veggnum með rautt auga og rófuna upp í loftið. Krókódíll, fiskar,

FÖSTUDAGUR 27. MAÍ 2022 MORGUNBLAÐIÐ 25

Litríkt málverkið skapar skemmtilegt mótvægi við klassískt
gagnvarið pallaefnið.

Vegglist á
Akureyri

Flestum finnst verkið töff þótt fólk kjósi
ekki sjálft að hafa
bakgarðinn hjá sér
skreyttan með svona
afgerandi hætti.

fíll og aðrar furðuverur eru einnig
á veggnum en allt rennur þetta
saman í eina heild sem skapar
skemmtilegt mótvægi við klassískt
gagnvarið pallaefnið og grá látlaus
útihúsgögn. Áður en Egill málaði
verkið á bílskúrinn síðasta sumar
fékk bakgarðurinn algjöra yfirhalningu. Faðir Katrínar, Árni
V. Friðriksson, og félagi hans
Gunnar Austfjörð tóku það verkefni að sér að byggja þar pall sem
er engin smásmíði, alls 64 fm.
Leystu þeir verkið það vel af
hendi að húsráðendur komu fyrir

áletruðum platta á skjólvegginn
þeim til heiðurs þar sem þeim er
þakkað fyrir vel unnin verk.
„Pabbi er kominn á eftirlaun og
veit fátt skemmtilegra en að brasa
og þeir félagar kláruðu verkið um
mitt sumar svo við vorum bara
hér í pottinum meira og minna
restina af sumrinu í bongóblíðu.
Pabbi er fyrrverandi framkvæmdastjóri verkfræðistofunnar
Raftákns og það er því vel hugsað
út í alla lýsingu og rafmagn hér á
pallinum. Þessi góða aðstaða
stækkar húsið gríðarlega og gerir

það að verkum að það er ekkert
mál að halda hér mannmargar
veislur. Fyrir jólin settum við t.d.
upp tjald á pallinum og ljósaseríur
og slógum upp þýsku jólapartí3i
með glögg og pylsum. Það var
mjög gaman.“
Útsýni og frelsi verðmætt
Katrín viðurkennir að það sé
sannarlega mikill munur á Berlín
og Akureyri en það verður ekki
bæði sleppt og haldið. Þar nefnir
hún helst útsýnið og frelsið sem
börnin hafa á Íslandi, tveir hlutir

LOTUSGRILL
Stórsniðugt í garðinn, á pallinn eða í ferðalagið

MINI
Ø29cm
Fyrir 1-2

•
•
•
•
•

CLASSIC
Ø34cm
Fyrir 4-6

Mjög auðveld og fljótleg í notkun
Tilbúin til matreiðslu á 3-4 mínútum
Afkastamikil og öflug
Mjög góð hitastýring á kolum
Ytra byrði hitnar ekki

Opið mán - fim 8:30 – 17:00, fös 8:30 – 16:15
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

XL:
Ø44cm
Fyrir 6-8

•
•
•
•
•

Færanlegt á meðan þau eru í notkun
Auðvelt að þrífa
Mega fara í uppþvottavél
Taska fylgir
Mikið úrval aukahluta

sem Íslendingar ná oft ekki að
meta til fulls nema eftir búsetu
erlendis. Heimilið er við Löngumýri og hún segist kunna afar vel
við sig á Brekkunni. „Þetta er
æðislegt hverfi, mjög gróið og
með skemmtilegum stígum. Það
er mikil hverfastemmning hérna.
Svo er líka stórkostlegt útsýni
yfir bæinn af klöppunum hér fyrir
framan. Þá erum við göngufæri
við miðbæinn, bókasafnið, matvörubúð og sundlaugina. Við vildum hafa þetta allt á fæti, það eru
líka áhrif frá Berlín.“
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Kristján og sonur
hans Sigmundur
láta fara vel um sig á
notalegum pallinum.

Fær bæði epli og
egg úr garðinum
Í Garðabæ má finna sannkallaðan sælureit
þar sem ávextir vaxa á trjám og hamingjusamar hænur spígspora um garðinn.
Kristján P. Sigmundsson segir garðinn
helsta áhugamál sitt og konu sinnar.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is
eð ástríðu og eljusemi hefur
hjónunum Kristjáni P. Sigmundssyni og Maríu E. Ingvadóttur tekist að skapa einstaklega notalegan og fallegan
garð við heimili sitt á Garðaflöt í Garðabæ. Er
garðurinn svo vel heppnaður að þau hafa í tvígang hlotið viðurkenningu frá bæjarfélaginu,
fyrst árið 2007 og svo aftur í fyrrasumar.
Kristján og María voru nýkomin á fertugsaldurinn þegar þau fluttu í húsið um síðustu

M

aldamót,
þá með tvö
ung börn í
eftirdragi en
Tjörnin og gosþað þriðja
brunnurinn lífga
bættist við árið
upp á rýmið.
2006. „Fyrri eigendur
höfðu búið hér í áratug eða
svo og sinnt garðinum af natni og var hann því
í góðu horfi þegar við flytjum inn 1999. Það var
mikil vinna að halda garðinum í horfinu eins og

Led húsnúmer
Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum
Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli

Gróðurhúsið leikur ómissandi hlutverk í garðinum.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

ERU HELLURNAR
ÓHREIN GRÓÐRASTÍA?
Við hreinsum, söndum og húðum
svo þær verða eins og nýjar

• Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
• Hægt að fá í lituðu áli
• Íslensk hönnun og framleiðsla
Verið velkomin á facebooksíðu okkar:
Led húsnúmer

ledhusnumer.is

NÚ ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ LEITA TILBOÐA

ledhusnumer@ledhusnumer.is • Sími 775 6080

FACEBOOK.COM/HELLUHREINSUN | S. 775 6080
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Garðinum er einstaklega vel
við haldið. Fyrstu sumarblómin
lífga upp á innganginn.

Í gróðurhúsinu iðar allt af lífi.

Tréverkið smíðaði Kristján sjálfur.

Skipulagið er nákvæmt og markvisst.

hann var uppbyggður, með mörgum stórum
beðum, og hófum við að gera breytingar árið
2001. Svo tókum við hluta af garðinum í gegn
2015, og síðan kom síðasta stóra framkvæmdin
2020, en þá fjarlægðum við um 80 rúmmetra af
jarðvegi og settum annað eins af möl og sandi,
ásamt því að endurnýja moltukassana,“ útskýrir Kristján en hann er bakarameistari og
starfar við kökugerð hjá Myllunni.

Sumar matjurtirnar standa úti í garði en
aðrar eru inni í gróðurhúsi og í garðinum eru
þrír matjurtarkassar þar sem ræktaðar eru
ýmsar tegundir af grænmeti. „Jarðarberjaplönturnar höfum við t.d. í gróðurhúsinu og
fengum við síðasta sumar á bilinu 10 til 12 kíló
af jarðarberjum,“ upplýsir Kristján.
Epla- og perutrén bera líka ávöxt en eru viðkvæm fyrir sveiflum í veðurfari. „Ef það kemur frost á vorin þegar trén eru í blóma þá deyr
blómið og nær ekki að frjóvgast,“ upplýsir
Kristján og bætir við að verja þurfi perutrén
gegn fuglum. „Eitt árið var ég of seinn að setja
net utan um perutréð og var fuglinn þá snöggur að klára ávextina.“
Eru ávextirnir engu síðri en þeir sem
kaupa má úti í búð. „Eplin geta verið svolítið
hörð tekin beint af trénu og gott að láta þau
standa í svona tíu daga, en peran er mjög góð

Epla- og perubóndi

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Skartar garðurinn m.a. meðalstóru gróðurhúsi, fimm eplatrjám, tveimur perutrjám,
hindberjarunna, rabarbara, graslauk og bláberjatré. Er gróðurhúsið notað til matjurtaræktar og einnig til að rækta sumarblóm sem
taka að fylla garðinn þegar sól hækkar á lofti.
„Við byrjum strax í janúar að sá og forrækta í
bílskúrnum og færum plönturnar síðan út í gróðurhús á vorin, þegar veður leyfir,“ segir Kristján.

INNBLÁSTUR

FYRIR SUMARIÐ
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tekin beint af greininni og ekki skrítið að
fuglinn skyldi éta hana um leið. Á hindberjarunnann kemur einnig vel af berjum á hverju
ári.“
Aðspurður segist Kristján ekki nota uppskeruna í bakstur, þótt hann færi eflaust létt
með að nota ávextina í bökur og kökur, og
kemur heldur ekki til greina að blanda sykri
saman við og gera sultu. „Það sem við fjölskyldan borðum ekki jafnóðum er fryst og notað í búst seinna meir.“
Til að garðurinn nýtist sem best eru Kristján og María með pall báðum megin við húsið.
Austanmegin nýtur logns og sólar til um
klukkan þrjú til fjögur á daginn og eru þar
borð og stólar. Betra er að vera vestanmegin
síðdegis og á kvöldin en þar er heitur pottur,
grill, pizzaofn og tjörn með gosbrunni. Segir
Kristján róandi að sitja þar á kvödin og hlusta
á fuglasöng, niðinn í gosbrunninum og dreypa
ef til vill á góðu víni.
„Til að auðvelda okkur garðverkin eru rafmagnsinnstungur á víð og dreif um garðinn og
fjórir vatnskranar. Mér finnst svo gott, þegar
þarf að vökva, að geta bara stungið stuttum
slöngubút í næsta krana og þurfa ekki að vera
með langa slöngu sem liggur út um allt,“ segir
Kristján en allt tréverk í garðinum smíðaði
hann sjálfur og kom hann einnig að hönnun
garðsins ásamt því að koma fyrir hulinni
díóðulýsingu sem varpar notalegri birtu á pall
og garð.“

Með palla bæði austan- og vestanmegin er tryggt að finna má stað til
að njóta þess að vera úti í sólinni.

Minkur komst í hæsnakofann
Nýlega fluttu nokkrar hænur í garðinn og
fer vel um þær í sérsmíðuðum kofa. „Það hefur
verið draumur minn í langan tíma að halda
hænur en ég er alinn upp við hænsnabúskap.
Foreldrar mínir voru frumbyggjar hér í
Garðabæ, ræktuðu hænur og seldu egg um allan bæ,“ segir Kristján. „Að vísu varð dálítið
slys núna í vor, því minkur komst í hænsnakofann og drap þrjár hænur. Við skildum ekkert í
því að tvær hænur vantaði einn daginn, og
næsta dag hvarf sú þriðja, en þá sá ég líka

Búið er að bæta varnir hænsnakofans.

minkinn hér á pallinum snemma um morguninn.“
Frétti þá Kristján að minkur hefst við í
hrauninu suður af Flötunum í Garðabæ, og er
einkum í og við Hraunholtslæk sem liggur frá
Vífilsstaðavatni. Það er ekki langt fyrir minkinn að skjótast upp að Garðaflöt, sérstaklega
ef þar eru hænur á vappi. Bærinn sendi meindýraeyði tafarlaust á svæðið. „Við sáum hvar
hann hafði komist inn í kofann og sett var upp
gildra á þeim stað. Næstu nótt lenti minkurinn
í gildrunni en slapp. Tjáði meindýraeyðirinn
mér að vegsummerkin væru þannig að ef
minkurinn hefur ekki drepist þá væri alltént
víst að hann myndi halda sig fjarri eftirleiðis.“
Er líklegt að Kristján fjárfesti í nýjum ungum á heimilið í sumar svo að hænurnar sem
fyrir eru hafi nægilegan félagsskap.
Virðist það ekki mikil vinna að sjá um hænurnar og ekki er heldur mikið ónæði af þeim.
„Það má ekki halda hana í þéttbýli enda yrðu
nágrannarnir fljótt brjálaðir á að vera vaktir
með gali klukkan fimm að morgni. Hins vegar
heyrist ekkert í hænunum, nema mögulega ef

Vetrarsól er umboðsaðili
Gulltryggð gæði

þær greina einhverja ógn í kringum sig, og
kannski að þær láti aðeins í sér heyra þegar
þær eru að fara að verpa á daginn.“
Hefur Kristján greint að hænurnar hafi
ólíkan persónuleika og sínar sérþarfir. „Fyrst
sóttu þær í að sitja uppi í trjánum en núna láta
þær sér vel líka að sitja á priki inni í hænsnakofa og sofa þar. Þegar það er sól úti reika þær
um garðinn en um leið og veðrið versnar halda
þær aftur í kofann sinn.“
Reiknast Kristjáni til að fyrsta hálfa árið
hafi hænurnar gefið honum um 150 egg sem
hann segir bæði hafa betra bragð og dýpri lit á
rauðunni en þau egg sem fást úti í búð. Er erfitt að segja til um hvort hænurnar hjálpi til við
að halda skordýrum í skefjum en Kristján
grunar að mögulega þrífist illgresi ekki eins
vel í beðunum undir trjánum þar sem hænurnar eru vanar að búa sér til litla gjótu og
baða sig upp úr þurri moldinni. „Á sjö til tíu
daga fresti þarf síðan að hreinsa hænsnakofann og setja nýtt sag.“
Vandasamt að fara í langt sumarfrí
Varla kemur það lesendum á óvart að það
útheimtir heilmikla vinnu að halda svona fínum garði, og hænsnarækt, í horfinu. Enda segir Kristján að garðurinn sé helsta áhugamál
þeirra hjóna og fátt annað komist að. „Sumir
eru í golfinu en við erum í þessu, og gott að
koma heim eftir vinnudaginn og sýsla úti í
garði í einhvern tíma,“ segir hann og bætir við
að börnin hafi nóg annað að gera en að fást við
garðvinnu en hjálpi þó til séu þau beðin um
það, t.d. við garðslátt eða ef þarf að vökva.
Þá eru þau Kristján og María óneitanlega
bundin við garðinn yfir sumarmánuðina. „Við
vitum alveg að það eru ýmis verk sem má helst
ekki sleppa, og ef við förum að heiman í lengri
tíma að sumri þá höfum við beðið einhvern
fjölskyldumeðlim að líta við og vökva en svo
þurfum við að taka til hendinni þegar að heim
er komið. Rúllar sumarið í garðinum alveg
ágætlega ef við sinnum garðverkunum jafnt og
þétt.“

Sláttuvélar
& sláttuorf

40 ár
á Íslandi

Snjóblásarar
Sláttutraktorar
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Mæla með bambus á pallinn

Lovísa Traustadóttir framkvæmdastjóri
Flexi.is er með antík blómapotta úti á pallinum sem hún fann erlendis. Hún hannaði
tekkgarðhúsgögnin sjálf og nýtur þess að
hvíla sig á bambuspallinum heima hjá sér.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Garðurinn hjá Lovísu og Valdimari er einstaklega huggulegur.
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Pottarnir okkar eru fáanlegir í nokkrum litum.

Heitir og kaldir
gæðapottar
sem hitta í mark
hjá öllum í
fjölskyldunni
Geirslaug

279.000 kr.

Unnarlaug

310.000 kr.

Snorralaug

Gvendarlaug

Sigurlaug

Grettislaug

299.000 kr.

(kaldi potturinn)

135.000 kr.

189.000 kr.

259.000 kr.

Háfar, burstar, hitamælar, höfuðpúðar, hengirúm, klór, spil
og margt fleira til að gera pottaferðina enn skemmtilegri.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx.is

Opið mán. - fim. 10-18, fös. 10-17 og lau. 10-14
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 40 ár.
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp
glæsilegum heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.
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Lovísa er iðnrekstrarfræðingur með
meistaragráðu í forystu og stjórnun. Hún
hannaði sjálf tekkhúsgögnin á pallinn.

ovísa Traustadóttir hefur mikinn
áhuga á pallaefni, klæðningum og
parketi úr bambus.
„Ég hef alltaf haft áhuga á að
skapa fallegt umhverfi í kringum mig
og er hluti af vörulínu okkar í Tekk-garðhúsgögnunum teiknaður af mér,“ segir Lovísa
sem er iðnrekstrarfræðingur með meistarapróf í forystu og stjórnun.
Lovísa er gift Valdimari Óskarssyni og
bjuggu þau hjónin úti í Hollandi um árabil.
Hún segir þann tíma hafa mótað þau mikið.
Ekki síst þegar kemur að því að hreiðra um sig
í garðinum.
„.Fyrstu árin í Hollandi fóru mikið í að koma
krökkunum inn í skólakerfið. Ég fór síðan í
hollenskunám og tók einnig námskeið í listum.
Þegar börnin voru komin í rútínu úti fór ég að
vinna í Rotterdam.

L

Þau létu setja gufubað á pallinn fyrir
tveimur árum.

Eftir nokkur ár erlendis fórum við að hugsa
um að flytja aftur heim. Ég sá auglýstar lóðir í
nýju hverfi í Hafnarfirði í Áslandi og við sóttum um. Umsækjendur voru dregnir úr potti og
við vorum eins og svo oft í lífinu ótrúlega heppin. Við fengum stóra endalóð í botnlanga þar
sem garðurinn snýr í suður og allur dalurinn
við húsið er friðaður sem veitir okkur óskert
útsýni yfir Keili og Suðurnesin. Þegar við fórum að liggja yfir teikningum vorum við með
fullt af hugmyndum sem voru innblásnar af
veru okkar í Hollandi. Við komum okkur í samband við Moso International og fengum okkur
bambusparket á gólfin og höfum unnið með því
fyrirtæki síðan þá.“
Vildu hafa garðinn stóran hluta af heimilinu
Lovísa og Valdimar byrjuðu að byggja árið
2000 en þá bjuggu þau enn þá erlendis.

POTTASTÝRING

SJÁLFVIRK POTTASTÝRING MEÐ SNERTISKJÁ OG VEFVIÐMÓTI

Smiðjuvegur 10, 200 Kópavogur - hitataekni.is - Sími 588 6070

Morgunblaðið/Eggert

FÖSTUDAGUR 27. MAÍ 2022 MORGUNBLAÐIÐ 31

„Við létum teikna fyrir okkur grunnhugmyndir að garðinum áður en við fórum að
byggja til að tryggja að rétt undirefni væri á
hverju svæði strax frá byrjun. Síðan fórum við
í miklar pælingar. Þegar við bjuggum í Hollandi var garðurinn svo stór hluti af okkar
heimili, enda leggja Hollendingar mikið upp úr
fallegum görðum. Við elskum að sitja úti, njóta
náttúrunnar, lesa bækur og eiga góðar stundir
með fjölskyldu og vinum. Öll hönnun miðast
við að búa til skjól.
Við hönnuðum útisvæðið með það í huga að
það væri að mestu viðhaldsfrítt. Við létum
stimpla allar stéttir og blönduðum það saman við bambuspallaefni frá Flexi.is sem er
sérstaklega harðgert, gegnheilt og viðhaldsfrítt þar sem við látum það grána með árunum.“
Það sem er áhugavert við bambuspallaefnið er hversu umhverfisvænt
það er.
„Bambusefnið myndar ekki
spennu og flísar eru ekki
vandamálið. Festingarnar
koma inn á hlið og eru því
ekki sýnilegar. Við lögðum
áherslu á að hafa allt útlit
einfalt og er garðurinn í
japönskum stíl sem er ef til
vill áhrif af ferðum okkar til
Asíu.“
Lýsingin í garðinum
lágstemmd
Öll lýsing í garðinum er hönnuð af
Holger Gíslasyni í
Rafkaupum.
„Lýsingin er lágstemmd og ljósin
neðarlega þar sem
áhersla er lögð á að
lýsa upp beðin og niður
á stéttar og palla.“
Lovísa bendir á hversu

fengið frábærar viðtökur við þeim. Það munar svo miklu að eiga húsgögn sem þarf ekki
að byggja skúr fyrir til að geyma á veturna.
Húsgögnin eru þung svo þau eru ekki fjúkandi út um allt. Stór hluti af vörulínunni er
innblásinn af ítölskum stíl. Línan er einföld
og er ekki öskrandi á athygli heldur fellur svo
smart inn í umhverfið.“
Nú skipta litir miklu máli úti. Hvað völduð
þið þessu tengt?
„Við leggjum mikla áherslu á að umhverfið
sé stílhreint. Við erum með hvítt hús með
svörtu þaki, stimplaðar stéttir með svörtum lit
og bambuspallaefni sem við látum grána eins
og tekkgarðhúsgögnin sem við veljum að bera
ekki á heldur láta grána með árunum.“
Vilja njóta á pallinum

Blómin setja svip
sinn á garðinn.

mikilvægt
er að bæta
jafnt og þétt
við útisvæðið í stað þess
að ætla sér að
gera allt á einu
bretti.
„Að búa til flottan
garð getur oft tekið tíma.
Við notum heita pottinn
mjög mikið og bættum svo
við gufubað á pallinn fyrir
tveimur árum sem hefur
slegið í gegn á heimilinu.
Síðsta sumar settum við upp
pergólu úr bambusstoðum með
glæru plexigleri á pallinn og
verkefni sumarsins verður að smíða

Gerðu garðinn
frægan í sumar
Það kennir ýmissa grasa í Sjónvarpi Símans Premium.
Ræktum garðinn er þáttur í umsjón Hugrúnar Halldórs,
Hafsteins Hafliða og Vilmundar Hansen sem fjallar um
allt sem við kemur garðrækt og plöntuhaldi á Íslandi.
Öll þáttaröðin er komin í Sjónvarp Símans Premium.
Nældu þér í áskrift á siminn.is.

Lovísa kynntist því í Hollandi
hversu miklu máli skiptir að hafa
útisvæðið huggulegt og gott.

útieldhús úr bambus sem er að sjálfsögðu viðhaldsfrítt og fær að grána eins og annað á pallinum.“
Hannaði tekkhúsgögnin sjálf
Þegar Lovísa bjó í Hollandi fengu þau Valdimar sér tekkborð og -stóla í garðinn.
„Það sett hefur staðið úti í 23 ár og er enn
þá glæsilegt. Fyrir tveimur árum fór ég að
horfa í kringum mig til að finna falleg viðhaldsfrí húsgögn og komst að því að það væri
lítið í boði. Eftir smá undirbúning flaug ég til
Hollands og hitti aðila sem er með verksmiðju í Indónesíu sem smíðar háklassahúsgögn úr vottuðum skógum. Þetta átti í
fyrstu bara að vera fyrir garðinn okkar en
svo kom hver vinkonan á eftir annarri sem
fór að spyrjast fyrir um þetta og úr varð að
við fórum að flytja inn útihúsgögnin og höfum

Eruð þið að rækta eitthvað í garðinum?
„Við erum með talsvert af fjölærum plöntum
og gráa kvarssteina í beðunum til að losa okkur undan arfaplokki. Við höfum líka leikið okkur aðeins með útlit. Við erum sem dæmi með
stórt grenitré fyrir framan hús sem við skárum og klipptum í kúlu.
Við hjónin vinnum bæði mikið og viljum því
nota okkar frítíma til að njóta þess að vera í
garðinum, spila golf og þess háttar. Því fannst
okkur lykilatriði að gera garðinn þannig að
hann væri að mestu viðhaldsfrír með mikið
notagildi.“
Lovísa var búin að leita að pottum í mörg ár
undir plönturnar í garðinum.
„Ég vildi potta sem gætu verið úti allt árið
um kring og fann ekkert sem mér fannst
nógu spennandi. Ég fór aftur af stað og hitti
belgískt fyrirtæki. Þetta fyrirtæki sérhæfir
sig í því að kaupa fornvörur í Asíu sem eiga
sína sögu og ég kolféll fyrir þessu. Flutti
pottana inn og er að selja þá í gegn um
Flexi.is og facebooksíðuna Tekk Garðhúsgögn. Pottarnir eru allir nytjapottar frá
árinu 1850-1900. Engir tveir pottar eru eins
og allir með sinn karakter og sögu,“ segir
Lovísa.
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Ef þarf að grisja
er best að gera
það í áföngum
Þegar gróinn garður er endurhannaður er gott að leyfa gömlum trjám
og runnum að halda sér. Inga Rut Gylfadóttir segir oft þurfa að hafa
samráð við nágrannann um hvað er gert á lóðamörkunum.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is
egar kemur að því að hanna fallegan
garð þarf að huga að ótal hlutum og
getur margborgað sig að fá aðstoð
fagmanns. Minniháttar mistök geta
nefnilega orðið að heljarinnar hausverk, rýrt notagildi garðsins, flækt allt viðhald
og umhirðu og jafnvel spillt friðnum á milli
nágranna.
Inga Rut Gylfadottir er landslagsarkitekt
og einn af eigendum stofunnar Landslags
ehf. á Skólavörðustíg. Þegar hún er fengin
til að hanna garð er fyrsta skrefið að koma á
staðinn og skoða hvaða skorður þarf að
Inga Rut Gylfadóttir
vinna með og hvaða möguleika lóðin býður
segir rómantísk
upp á: „Mjög mikilvægt er að skoða lóð, hús
áhrif áberandi um
og umhverfi í samhengi og reyni ég
þessar mundir.
að hafa það fyrir reglu að nýta
sem mest af því sem fyrir er
í garðinum. Erum við oft
fengin til að endurMorgunblaðið/Kristinn Magnússon
hanna gamla og gróna
garða þar sem fyrir
eru tré og runnar
sem geta bæði skapm.a. svo að hann njóti
að skjól, rými og
sín vel yfir vetrarmánnæði og að mínu mati
uðina, tengla fyrir
eru þessi tré og runnljósaseríur o.fl. Það er
ar mjög dýrmæt og
ekkert gaman að horfa
Með réttu efnisvali
gefa garðinum svo mikút um stofugluggann og
þarf pallurinn ekki
mikið viðhald.
inn sjarma. Fólk þarf að
sjá bara niðamyrkur, og
muna að það hefur tekið
mun huggulegra að hafa
þennan gróður mörg ár að koma
smekklega lýsingu sem leyfir íbútil ásamt því að það tekur tíma að
um að njóta umhverfis hússins út um
koma upp nýjum gróðri og er mjög kostngluggann á myrkum kvöldum og morgnum.“
aðarsamt. Ef það þarf að fara í grisjun þá er oft
Vilja landsmenn greinilega nota garðinn sem
gott að gera það í áföngum og planta nýjum
mest og segir Inga Rut að margir viðskiptavinir
gróðri með þeim gamla.“
hennar leggi t.d. ríka áherslu á að hafa bæði
Viðskiptavinir Ingu Rutar eru yfirleitt með
heitan og kaldan pott í garðinum og útisturtu að
ákveðnar hugmyndir um hvernig þeir vilja hafa
auki. „Svo þarf að gera ráð fyrir hitalampa eða
garðinn sinn. Suma dreymir um stóran pall til
eldstæði, og ekki bara grilli heldur útieldhúsi
að grilla og skemmta gestum, aðrir vilja endiog jafnvel pítsuofni.“
lega fá heitan pott og útisturtu, gott leiksvæði
Má ekki gera hvað sem er
fyrir börnin eða reit til að rækta matjurtir.

Þ

„Með þessar óskir til hliðsjónar geri ég nokkrar
einfaldar skissur – jafnvel tvær eða þrjár – að
tilteknum rýmum og að heildarskipulagi garðsins,“ útskýrir Inga Rut og bætir við að í hönnunarferlinu komi oft áhugaverðir nýir möguleikar í ljós sem fólk hafi kannski ekki verið
búið að sjá og gott ráðrúm gefst til að breyta og
bæta og vinna í sameiningu að heildarlausn.
Viljum skjól og sól
Meðal þess sem Inga Rut þarf að taka með í
reikninginn er ríkjandi vindátt og hvernig sólin
skín á garðinn. „Ef fólk hefur búið í húsinu í
einhvern tíma þá er það oft búið að uppgötva
hvar í garðinum er best að vera og hefur jafnvel
veitt því eftirtekt að eftir því úr hvaða átt sólin
skín geta verið nokkrir góðir staðir í garðinum
þar sem njóta má skjóls og birtu.“
Þá þarf að staðsetja runna, tré og skjólveggi
þannig að loki ekki á fallegt útsýni fyrir utan
garðinn og út úr húsinu. Eins verður, eftir atvikum, að hanna garðinn þannig að skapi næði
fyrir íbúa. „Mörgum þykir nefnilega ómetanlegt að geta byrjað daginn á að rölta út á pall á
sloppnum með morgunbollann sinn og fá orkuskot með hressandi útisturtu, og gott að geta þá
athafnað sig í næði,“ segir Inga Rut. „Þá vill
fólk líka geta látið fara vel um sig á kvöldin,
kúra undir teppi fyrir framan eldstæði og horfa
á sólsetrið.
Samspil innra og ytra rýmis skiptir einnig
máli og segir Inga Rut að það komi yfirleitt vel
út ef garðurinn myndar nokkurs konar framlengingu af húsinu. „Svo er nauðsynlegt að vera
með fallega lágstemmda lýsingu í garðinum,

Byggingarreglugerð og reglur sveitarfélaga
setja ákveðnar skorður hvað viðkemur garðahönnun og segir Inga Rut að skjólgirðingar
megi t.d. ekki verra hærri en 180 cm. „Á lóðamörkunum þarf alltaf að hafa samráð við nágrannann og þurfa báðir aðilar að vera samþykkir því ef á t.d. að reisa þar girðingu. Vilji
fólk ómögulega ráðfæra sig við nágrannann þá
er reglan sú að girðing má ekki vera hærri en
sem nemur fjarlægð girðingar frá lóðamörkum.
Ef t.d. á að reisa grindverk sem er metri á hæð
þá verður grindverkið að vera a.m.k. metra frá
næstu lóð.“
Ef samkomulag er á milli nágranna um að
t.d. reisa skjólgirðingu á lóðamörkunum segir
Inga Rut að það sé góð regla að leggja teikningar inn til byggingarfulltrúa. „Það þýðir að ef
einhver annar flytur inn í næsta hús þá getur sá
hinn sami ekki farið að fetta fingur út í það sem
þegar hefur verið gert í garðinum.“
Háir runnar og tré geta flækt málið og segir
Inga Rut mjög óheppilegt ef stórt tré á næstu
lóð varpar skugga á garðinn og rýrir notagildi
hans. „Er þá fyrsta skrefið að ræða við nágrannann og alltaf best að það sé gott samband
milli nágranna svo þeir geti komið sér saman
um lausn. En gangi viðærðurnar illa má sækja
um það hjá sveitarfélaginu að tréð verði fellt og
fer þá málið í ferli.“
Sem dæmi um sérstakar kvaðir um hönnun
og útlit garða nefnir Inga Rut Vogabyggð í
Reykjavík en í fyrra fjölluðu fjölmiðlar um
ósáttan íbúa á jarðhæð í fjölbýli sem uppgötvaði
að skiplagsyfirvöld höfðu gert þá kröfu að garðpallur á sérafnotareit mátti ekki fylla út í allan

Gott er að vinna með það
sem fyrir er á lóðinni, s.s.
gömul tré og steina.
Ljósmyndir/ Landslag

Gæðastundir í gróðurhúsi
Áhugi landsmanna á matjurtarækt virðist aukast ár frá ári og segir Inga Rut að hún sé jafnan
beðin að hanna garða með tilliti til þess að á tilteknum reit megi rækta grænmeti, kryddjurtir
og jafnvel ávexti. „Þetta skýrist m.a. af því að landsmönnum er mjög umhugað um sjálfbærni
og heilnæmt mataræði. Með því að rækta eigið grænmeti veit fólk upp á hár hvað það er að
innbyrða og getur verið þess fullvisst að óæskilegum efnum hafi ekki verið sprautað á það
sem það eldar ofan í sig og sína. Að rækta grænmeti heima er líka skemmtileg leið til að hafa
meira grænt á diskinum og getur uppskeran verið furðumikil ef tekst að rækta nokkrar tegundir af salati, grænmeti, jarðarberjaplöntu eða gjöfulan berjarunna.“
Svo er nýjasta æðið að hafa gróðurhús í garðinum til þess einmitt að taka matjurtaræktina
skrefinu lengra. „En gróðurhúsin eru líka yndislegur íverustaður og lengja sumarið, og eru
líka tilvalin til að halda matarboð, spilakvöld og almennt að hafa það huggulegt með kaffibollann eða vínglasið.“
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Hér ramma beinar og
hreinar línur inn notalegan
griðastað í garðinum.

reitinn og skylda að hafa bæði gras og berjarunna á reitnum. „Við sjáum það æ oftar að
deiliskipulag fyrir hverfi kveður skýrt á um
ásýnd garða og opinna svæða og er jafnvel tiltekið að girðingar verði að vera með tilteknum
hætti, í tilteknum lit, og hvers konar gróður eigi
að vera í görðum fólks.“
Garðurinn hæfi húsinu
Eitt er að skipuleggja garðinn vel og annað
að velja honum heppilegt útlit. Segir Inga Rut
að það verði að taka mið af hönnun hússins og
láta ekki garð og hús stangast á: rómantískt
smáhús kalli á annars konar garð en nútímaleg
einbýlishús. „Þar með er ekki sagt að það sé
útilokað að hafa garðinn við nýja einbýlishúsið
rómantískan, eða ómögulegt að hanna naumhyggjulegan garð við gamla húsið,“ útskýrir
Inga Rut og bendir á að möguleikarnir séu
óþrjótandi. „Í dag eru rómantísk áhrif að koma
sterk inn í garðahönnun og fólk hefur vaknað til
vitundar um hve miklu notalegra það er að vera
innan um gróður frekar en að vera umkringdur
steyptum veggjum og gólfum. Það þarf ekki allt
að vera klippt, skorið og óaðfinnanlega skipulagt, og kemur vel út að hafa smá óskipulag á
skipulaginu og leyfa garðinum að hafa náttúrulegt yfirbragð.“
Þarf líka að huga að því því við hönnun garðsins að hann sé fallegur á öllum árstímum og að
það útheimti ekki of mikla vinnu að halda garðinum í horfinu. Er það ákveðin kúnst að velja
plöntur sem laufgast og blómstra á ólíkum tímum og gefi garðinum lit og líf bæði á vorin,
sumrin og haustin, og einnig að ganga þannig
frá að garðverkin séu sem auðveldust. „Ein leið
til að létta garðstörfin er að setja eins og fimm
sentimetra þykkt lag af holtasandi í beðin og
hjálpar það til að halda arfanum í skefjum. Það
hefur líka reynst vel að hafa hluta af grasflötinni blómaengi, þar sem blómum er leyft að
vaxa innan um grasið. Þessi engi hafa á sér
skemmtilegt og rómantískt yfirbragð og óþarfi
að slá þann hluta grasflatarinnar á meðan
blómin blómstra.“

Garðurinn þarf að ríma við
húsið og best ef hann getur
verið framlenging af herbergjum eins og stofunni.
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SLÁTTUVÉLAR

SLÁTTUORF

KEÐJUSAGIR

HEKKKLIPPUR

Mikið úrval af rafhlöðu
sláttuvélum frá MAKITA: litlar,
stórar og allt þar á milli.

Frábær rafhlöðu sláttuorf.
Frá einföldum heimilisorfum
yfir í sterk atvinnuorf.

25 til 45 cm rafhlöðu keðjusagir
fyrirkröfuharða, bæði
hefðbundnar og á stöng!

Rafhlöðu hekkklippur frá 45cm
til 65cm - Klippir hekk allt að
23,5mm

KOSTIR RAFHLÖÐUVERKFÆRA

TILBOÐ
DLM460Z Sláttuvél og
DUR189Z sláttuorf
án rafhlaða

Skannaðu til að sjá vöruúrvalið

Minni hávaði, minni mengun.
Minna viðhald, engin smurning.
Aukinn færanleiki, rafhlöður duga í fjölda verkfæra

128.000,-

ÖLL ÞJÓNUSTA, VIÐGERÐIR OG VARAHLUTIR Í BOÐI HJÁ OKKUR.
Reykjavík: Krókháls 16
Akureyri: Baldursnes 8

Sími 568 1500
Sími 568 1555
www.thor.is
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Lifir drauminn
á Selfossi

Agnes býr í tvílyftu húsi
sem var byggt árið 1956.

Agnes Ósk Snorradóttir leysti ráðgátuna um hvernig er best að nota
garðinn á Íslandi allan ársins hring. Garðrækt á hug hennar allan og lumar hún á alls konar leyndarmálum til að gera garðinn einstakan.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
gnes Ósk Snorradóttir, náms- og
starfsráðgjafi í Fjölbrautaskóla Suðurlands býr á Selfossi ásamt Björgvini Guðmundssyni eiginmanni
sínum, barni og hundi. Hjónin eiga tvö
börn til viðbótar sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir utan vinnuna er það
garðurinn sem á hug hennar allan.
„Ég bý í gömlu tvílyftu húsi sem
var byggt árið 1956 og er í einum
elsta hluta af ört vaxandi Selfossi.
Húsið stendur því við mjög skjólsæla og gróna götu. Við keyptum
húsið árið 1999 og höfum alveg tekið
garðinn í gegn á þeim tíma. Hugmynd
okkar hjóna er að garðurinn sé framlenging á húsinu yfir sumarmánuðina,“
segir hún.

A

Bogadregnar línur róa í garðinum
Garðurinn er ekki stór en íverusvæði eru allan hringinn þannig að hægt er að njóta sólar
alltaf þegar hún er til staðar.
„Við tókum niður hekk sem var allan hringinn til þess að opna garðinn betur. Með því
rennur garðurinn og bæjarsvæðið betur saman sem mér finnst kostur. Upp við húsið að
framan erum við svo með pall, stétt og skjólvegg. Fyrir framan húsið er líka grasflöt og
stór stakstæður hlynur. Einnig beð með trjáþyrpingu, göngustíg og tjörn með gosbrunni.
Þessi þyrping er þannig staðsett að gróðurinn
í henni kemur aldrei til með að taka sólina frá
pallinum. Bak við hús erum við með pall fyrir
morgunsólina, stétt sem er íverusvæði með
heitum potti og garðhúsgögnum, beð, göngustíga og lítinn pottaskúr. Þetta hljómar
kannski eins og garðurinn sé stór. En hann er
það ekki, en hver fermetri er vel nýttur. Austan megin við húsið er svo svæði með sjávarmöl, stikklum, sírenum, alpareyni og birkikvisti. Kannski má segja að það sem einkennir
garðinn hjá mér er að það eru fáar beinar línur. Mér leiðist beð, göngustígar, runnar og afmarkanir sem eru með beinar línur og 90
gráðu horn og reyni að forðast það eins og
hægt er. Mér finnst bogadregnar og ávalar línur einhvern veginn meira róandi og minna
áreiti.“
Lærði fyrstu handtökin af móður sinni
Hefur þú alltaf verið svona mikil garðakona?
„Já, ég held það bara. Ég hugsa að ég hafi
fengið ræktunar áhugann með móðurmjólkinni en mamma mín er með magnaða græna
fingur. Ég kemst ekki með tærnar þar sem
hún hefur hælana í þeim efnum. Ég valdi þegar ég var unglingur að vinna öll sumur í vinnuskóla Selfoss eða bæjarvinnunni eins og það
var kallað þá. Tók það fram yfir það að vinna í
fiski sem var mjög algeng og betur launuð
sumarvinna hjá jafnöldrum mínum. Ég fékk að
kynnast öllum hliðum vinnuskólans, vann á
sláttuvél, í hóp, svo sem flokkstjóri í nokkur
sumur og svo sem verkstjóri. Ég byrjaði að
vinna í vinnuskólanum um leið og ég gat vegna
aldurs og þangað til ég kláraði fyrsta háskólaprófið. Það er mér minnisstætt þegar ég fékk
að eiga plöntur þegar ég var unglingur að
vinna í einkagörðum. Þá voru oft fullir pokar af
plöntum og jafnvel runnum settir á stýrið á
hjólinu og hjólað með heim eftir vinnudaginn,“
segir Agnes.
Það var í vinnuskólanum sem hún fékk tækifæri til þess að vinna úti í grænu umhverfi og
ekki síst að vinna með ungu fólki sem varð svo
hennar starfsval í framhaldinu.
„Ég verð alltaf dálítið sár þegar ég heyri talað neikvætt um vinnuskóla sveitarfélaganna.
Þessi starfsreynsla gaf og kenndi mér svo

Agnes Ósk Snorradóttir á einn fallegasta
garð landsins. Hún er náms- og starfsráðgjafi í Fjölbrautaskóla Suðurlands.

margt hvað varðar garðyrkju, vinnubrögð og
ekki síst samskipti og samvinnu.“
Ég sé að þú ert með tré, runna, sumarblóm
og fjölærar plöntur. Hvaða tegundir ertu með í
garðinum?
„Ég er með alls konar tré og runna. Sem
dæmi stóran hlyn, greni, sírenur, koparreyni,
kasmírreyni, alpareyni, fjallarifs, birki, beiki,
súluösp, loðvíði, baunatré og síprus og nokkrar
tegundir af skrautrunnum eins og kvisti,
brodda, klifurhortensíu og klifurrósina pólstjörnuna. Svo er ég með fjölærar plöntur eins
og geitaskegg, alpaþyrnir, íris, clemantis og
haustlauf. Mér finnst skipta máli að hafa allskonar áferð og liti í runnum, trjám og fjölæringum. Það gerir svo mikið fyrir upplifunina.“
Helsta breytingin í garðinum hennar
Agnesar á milli ára eru sumarblómin.
„Ég er með alls konar sumarblóm sem er þó
breytilegt eftir árum og hvað ég prufa að
rækta.“
Gróðurhúsið breytist í garðskála
„Ég nýti gróðurhúsið mjög vel. Það má eiginlega segja að gróðurhúsið mitt sé fjölnota
hús, er það ekki inn í dag? Ég rækta flest öll
sumarblómin mín þar, eða um 200-300 blóm
á hverju vori. Gróðurhúsið er það sem er
kallað kalt hús og því ekki upphitað. Ég
byrja því ræktunina inn í bílskúr í febrúar
og svo yfirleitt í byrjun apríl þá fara sumarblómin út í gróðurhús. Það getur gert
kaldar nætur þannig að þá hita ég gróðurhúsið upp með hitablásara og held því
frostfríu. Yfirleitt er ég með 9-12 tegundir af
sumarblómum sem fara svo út í beðin í garðinum, í potta og ker og til gjafa. En mér finnst
mjög gaman að gefa blóm sem ég hef ræktað
sjálf. Ég er nokkuð sjálfbær með sumarblómin
en kaupi yfirleitt nokkrar aðrar tegundir
svona til þess að brjóta upp. Í júní þegar blómin eru komin út í beð breytist gróðurhúsið í
garðskála eða „she shed“. Þá eru ræktunarhillur teknar niður og stólar, borð og
hengiróla sett inn. Í fyrra áskotnaðist mér
skápur sem ég setti inn í gróðurhúsið. Skápurinn var notaður fyrir alls konar punt, spáspil
og rúnir sem gaman var að grípa í í góðum félagsskap. Ég er yfirleitt með kaffivél út í gróðurhúsinu yfir sumarmánuðina svo að það þurfi
ekki að fara inn eftir kaffibollanum. Það er
best í heimi að taka morgunbollann þarna inni.
Við erum með frekar stórt hringlaga borð í

Hver einasti
fermetri í garðinum er einstaklega vel nýttur. Á bak
við húsið er pallur fyrir
morgunsólina. Stétt sem
er íverusvæði með heitum
potti og garðhúsgögnum,
beðum, göngustíg og
lítlum pottaskúr.

Ég tel að útivist sé alltaf af hinu
góða. Það er misjafnt hvað
hentar fólki í þeim efnum.

gróðurhúsinu sem við borðum oft við. Í gróðurhúsinu er ég líka með vínvíð, fíkjutré, kirsuberjatré og hvíta clemantis sem klifrar um
húsið og býr til notalega stemming ásamt
hangandi bastljósi, borðlömpum og ljósaseríu.“
Á veturna nota þau gróðurhúsið sem grillskála.
„Fyrir jólin í fyrra skreytti ég gróðurhúsið í
fyrsta skipti með ljósaseríum, furugreinum,
eplum, könglum og öðru náttúrulegu jólaskrauti. Í kórónuveirufaraldrinum byrjaði ég á
því að hafa Jólaverkstæði Agnesar í bílskúrnum þar sem ég brasa ýmislegt tengt jólunum. Það var mjög gaman að bjóða gestum
og gangandi upp á heitt jólaglögg, kakó og
heitar eplaskífur með hindberjasultu í gróður-

húsinu. Að eiga gróðurhús er forréttindi. Ég
mæli mikið með fyrir þá sem hafa tök á því, að
koma sér upp slíku. Með því lengir þú sumarið
í báða enda, sem ekki veitir af hér á Íslandi. Að
geta setið út í hlýju gróðurhúsinu þegar kalt er
úti eða rigning er algjört æði.“
Yndislegt að liggja í hengirúmi
Er gott að vera með hengirúm og hvernig
notar þú það?
„Hengirúmið er hengt undir þvottasnúrurnar þegar ekki er verið að nota þær. Ég lét
bláa clemantis klifra upp við snúrurnar og hefur hann alveg skriðið yfir þær og niður hinum
megin. Það þarf að klippa plöntuna reglulega
svo að hægt sé að nota snúrunar. En það er
yndislegt að liggja í hengirúminu undir þessari
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himnasæng gróðurs, að njóta, glugga í bók og
jafnvel dotta aðeins.“
Hvað með að borða úti?
„Við erum með fjögur íverusvæði í kringum
húsið sem hægt er að borða á ef ég tel gróðurhúsið með. Ég hugsa að við nýtum mest
svæðið fyrir framan hús þar sem útieldhúsið
er. En við erum líka með grill bak við hús ef við
borðum þar. Mér finnst fátt skemmtilegra á
góðum degi en að leggja fallega á borð úti og
njóta matarins úti. Fyrir framan hús erum við
með heilsársgarðskála sem við setjum tjald á
fyrir sumarið en jólaseríu fyrir jólin.“
Svo ertu með aðstöðu við grillið. Er mikið
setið og borðað úti þar?
„Það hefur verið draumur minn í mörg ár að
eignast útieldhús. Við hjónin smíðuðum eitt
síðastliðið sumar úr gömlum garðhúsgögnum.
Það tókst vel til og er frábær vinnuaðstaða
þegar eldað er úti hvort sem þú ert að grilla,
henda pizzu í ofninn eða undirbúa matinn. Það
er svo gott að hafa pláss til þess að vinna með
og geta lagt frá sér hlutina.“
Lýsing býr til stemningu í garðinum
Skiptir lýsing úti miklu máli?
„Já mér finnst það. Lýsing skiptir miklu máli
þegar þú býrð til stemningu þegar farið er að
skyggja. Hvort sem þú ert með kastara til þess
að lýsa upp fallegt tré, veggljós eða staura til
þess að vísa veginn eða lýsa upp svæði, eða
luktir og kerti. Við erum líka með eldstæði fyrir framan hús sem notalegt er að kveikja upp í.
Eldstæðið er yfirleitt staðsett við tjörnina og
gosbrunninn. Það er eitthvað við það að stilla
þessum elementum saman. Einnig má ekki
gleyma að lýsing er ákveðið öryggisatriði til
þess að halda óboðnum gestum frá.“
Hvað með hitalampa og að halda hita á ykkur þegar þið eruð úti að næturlagi?
„Við eigum rafmagnshitalampa sem við getum notað ef það er farið að kula. Svo er líka
mjög hentugt að fara inn í gróðurhús í hlýjuna.
Þar hefur alveg verið setið og spjallað fram á
nótt.“

Hengirúmið er hengt
undir þvottasnúrurnar þegar ekki er
verið að nota þær.

Það eru fjögur íverusvæði í kringum húsið sem hægt er að
borða á ef gróðurhúsið er meðtalið.

Garðurinn er framlenging af húsinu og fjölmargir staðir þar sem hægt er að setjast niður og hafa það notalegt.

Fyrir þremur árum keyptu þau heitan pott í
garðinn.
„Heiti potturinn okkar er frá NormX. Potturinn er mikið notaður allt árið og ekki síst á
veturna. Það er hitalögn undir hellunum að
pottinum þannig að það er alltaf fært í hann.
Þó að allt sé á kafi í snjó.“
Garðurinn fyrir framan húsið hefur þróast
í gegnum árin. „Einhvern veginn fór það
þannig að við hjónin formklippum öll tré og
runna fyrir framan hús nema hlyninn. Við
erum með nokkra mjög stóra sýprusa sem
gerir svæðið kannski dálítið framandi en
þeir spretta mjög vel í skjóli við flétturnar í
skjólveggnum og umkringja tjörnina
fallega.“
Gott fyrir sálina að vera í garðinum
Er ekki gífuleg vinna fólgin í svona garði?
„Nei mér finnst þetta ekki mikil vinna. Ég
held að garðurinn sé þannig skipulagður og
viðhaldið að hann krefst ekki mikillar vinnu.
Við sláum grasið yfirleitt einu sinni í viku. En

flötin er mjög lítil og það er ekki lengi gert.
Hvað varðar beðin, þá fylgist ég bara með
þeim og fer með hrífuna yfir ef eitthvað íllgresi lætur á sér kræla. Ég held að það skipti
máli að láta illgresið ekki ná yfirhöndinni. Svo
er garðurinn líka áhugamál fyrir mér og alls
ekki kvöð eða streituvaldur. Ef það er gott
veður, þá er ég iðulega úti í garði. Eitthvað að
dunda mér.“
Er garðrækt eins og hugvekja?
„Ég tel að útivist sé alltaf af hinu góða. Það
er misjafnt hvað hentar fólki í þeim efnum.
En fyrir mig er garðurinn, ræktunin, að vera
úti í grænu umhverfi algjört jóga. Ég hef mikinn áhuga á því hvernig umhverfi okkar getur
aukið vellíðan og bætt heilsu fólks. Það á við
bæði innanhúss og utan. Á heimilinu og á
vinnustöðum. Það hljómar kannski undarlega
fyrir einhvern. En að handfjatla plöntur og
mold, hlú að og hlusta á þarfir gróðursins
veitir mér svo sannarlega þessa sálfræðilegu
endurheimt sem umhverfissálarfræðin snýst
meðal annars um.“

577-1515 •

Lýsingin skiptir
miklu máli úti.
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Tímarnir breytast og garðarnir með
Ása Jóhannsdóttir skrúðgarðyrkjufræðingur bendir
á mikilvægi þess að sérfræðingar komi að málum
þegar runnar eru klipptir til,
því ekki er gott að klippa í
kúlu þá runna sem
blómstra á sumrin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Á

sa Jóhannsdóttir útskrifaðist úr Garðyrkjuskóla
ríkisins árið 1992. Náminu
var þannig háttað að nemendur voru tvö ár í skólanum og síðan á samningi í átján mánuði.
„Á samningstímanum mínum
vann ég hjá Borgargörðum í
Laugardalnum þar sem ég tók þátt í
allri uppbyggingu á svæðinu. Meðal
annars að gera Húsdýragarðinn sem
var opnaður árið 1990. Á þessum
tíma voru Skrúðgarðurinn, Grasagarðurinn og Ræktunarstöðin en
restin var bara tún.
Ég er ákaflega stolt af þeim
verkefnum sem ég kom að á
þessum tíma. Meðal annars
því að setja niður aspirnar í
aspagöngunum sem vafalaust allir Reykvíkingar
þekkja,“ segir Ása þegar
hún er beðin að rifja upp
gamla tíma.

Ása Jóhannsdóttir skrúðgarðyrkjufræðingur hefur
unnið við fag sitt í þrjátíu ár.
Morgunblaðið/Hákon

Það er ekki sama
hvernig runnar
eru klipptir að
mati Ásu.

Margt breyst með
hækkandi hita
Að ýmsu þarf að huga þegar
kemur að garðrækt og eitt er
víst að tímarnir breytast og garðarnir með.
„Já, það hefur margt breyst með
árunum. Sem dæmi má nú finna
margar trjátegundir sem ekki þrifust hér almennilega fyrr en nú vegna
veðurs. Töfratré sem dæmi eru mjög
falleg tré sem fóru að gefa ber með
árunum. Þessi ber eru baneitruð.
Það þarf ekki mörg ber til að drepa
fólk en nú má finna þau í öllum görð-

Ása vann í Laugardalnum þegar hún var á samningi á sínum
tíma og kom að því að gera
Húsdýragarðinn og aspagöngin svo eitthvað sé nefnt.

um með svona trjám í. Ef börn eru
nálægt þarf að tína fræin strax af og
ekki leyfa berjunum að þroskast.

Þetta eru blómin sem oft eru klippt í
burtu þegar runnar sem blómstra á
sumrin eru klipptir í kúlu.

Þetta eru ofboðslega falleg tré sem
bera falleg fræ en ég man eftir einu
barni sem stakk upp í sig lúku af

JARÐGERÐARÍLÁT

Ekki nóg að vera
góður í að klippa

BÚÐU TIL ÞÍNA EIGIN MOLTU !

Jarðgerðarílátið er 310 lítra og er
hugsað fyrir þá sem vilja prófa sig áfram
við moltugerð.
Um það bil 30-35% af heildarmagni
heimilissorps er lífrænn úrgangur sem
má jarðgera. Afurð jarðgerðarinnar,
moltan, nýtist sem næringarríkur
áburður fyrir garðinn.

Jarðgerðarílátið er hægt að panta í
vefverslun okkar eða í síma 577 5757.

www.gamafelagid.is

berjum, skyrpti þeim svo út úr sér
en varð mjög mikið veikt. Barnið
jafnaði sig blessunarlega. En þetta
var fyrir mörgum árum og þá var
vitneskjan ekki eins og hún er nú.
Það er ýmislegt sem gerist með
hækkandi hitastigi í landinu sem við
trjágrúskarar viljum vita og skilja.“

577 5757

igf@igf.is

Hvað er vinsælt í görðum í ár?
„Fólk vill náttúrlega hafa lítið fyrir garðinum sínum en hafa hann
flottan. Pallarnir hafa stækkað og
grasið minnkað. Það er minna um
stór tré og aspir ekki eins vinsælar
nú og áður var.“
Hvað skiptir máli að fólk viti þegar á að klippa runna?
„Það er orðið rosalega mikið um
að stór fyrirtæki sjái um garðana hjá
fólki og að í slíkum fyrirtækjum séu
fáir faglærðir sem þekkja hvernig á
að klippa runna.
Þetta geta verið flinkir klipparar,
sem kunna að búa til kúlur og fleira,
en það eru margar tegundir sem
ekki hentar að kippa í kúlur. Plöntukunnáttan verður að vera fyrir hendi
því það er ekki æskilegt að klippa
blómstrandi runna í kúlur. Margir
runnar blómstra á fyrra árs greinum. Sem þýðir að greinin myndar
blómin árið á undan. Þegar klippt er
í kúlu um vorið, þá er öll blómgunin
klippt í burtu og þá nær greinin ekki
að blómstra og þá er helsta skraut
plöntunnar klippt í burtu. Sem dæmi
blómstra nær allir berjarunnar á
fyrra árs greinum. Flestir kaupa
þessa runna til að fá ber og ef þeir

eru rangt klipptir þá verður uppskeran lítil sem engin.“
Best að setja sér raunhæf markmið
Ása segir taka allt upp í fjögur ár
fyrir runna að jafna sig sem hafa
verið klipptir til á rangan hátt og að
sérfræðingar eins og hún komi oft að
slíkum málum í görðum hjá fólki sem
vill fá meiri blóm og hafa garðinn í
náttúrulegra formi.
„Ég get orðið rosalega hneyksluð
stundum. Ég viðurkenni það. Það
hentar að kúluklippa blátopp og í
raun marga toppa. Limgerðisplöntur henta einnig í svona klippingar því við ræktum þær ekki vegna
blóma.
Það sem ég segi við alla er að það
liggur ekkert á þegar kemur að
garðinum. Það þarf ekki að gera
hann einn, tveir og þrír.
Best er að taka garðinn hægt og
rólega í gegn. Sér í lagi garð sem er í
órækt.
Það tekur tíma að ná svæðum góðum og ég mæli með að velja lítil
svæði í garðinum og gera þau falleg í
stað þess að ráðast á allan garðinn í
einu. Það er eins með garðinn og
ræktina. Ef þú ákveður að fara í
ræktina alla daga vikunnar og mætir
svo bara þrisvar þá er þér að mistakast. Við þurfum að njóta okkar í
görðunum og skilja út á hvað garðrækt gengur. Ef fólk þarf aðstoð eða
hjálp þá ætti það heldur ekki að hika
við að fá fagfólk með sér í lið. Við Íslendingar eigum nóg af þannig sérfræðingum sem hafa unun af því að
fylgja görðunum eftir í einhvern
tíma,“ segir Ása.

Góðar
stundir
Perluskel
Þvermál: 2.3m
Rúmar: 8 manns

Eldstæði

Vönduð eldstæði
í þremur stærðum

Sána
Fullbúinn og fallegur
sánakleﬁ í garðinn

trefjar.is
Óseyrarbraut 29, Hafnarﬁrði

Komdu í heimsókn!

Opið alla virka daga frá 9 til 18
og á laugardögum frá 10 til 14
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Hinn fullkomni garður er ekki til
Garðurinn á að vera lifandi og þroskast með eigendum sínum.
Hugmyndin um hinn fullkomna garð á sér enga stoð í raunveruleikanum og er í andstöðu við náttúruna og fegurðina sem finna
má í ófullkomleikanum að mati Guðmundar Vernharðssonar,
garðyrkjufræðings hjá Gróðrarstöðinni Mörk.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ólk er að springa úr þrá í að fara að
gera eitthvað dramatískt í görðum
sínum núna en veðrið hefur sett strik
í reikninginn þó nú megi eiga von á
frostlausum nóttum. Þá má fara að
setja niður litrík og falleg blóm, en það hafa
ekki verið kjöraðstæður fyrir þau fyrr en
nú,“ segir Guðmundur sem er án efa einn
reynslumesti garðyrkjufræðingur landsins.
Þegar viðtalið er skrifað féllu létt snjókorn
á bíl blaðamanns. Grasið allt í kringum hús
miðborgarinnar er frekar gult á litinn og
myndir frá Norðurlandi sýna umhverfi sem
minnir á desembermánuð í fyrra.
Hvað með grasið? Er almenningur farinn
að slá garðinn sinn?
,,Já, það má búast við því að sumir séu farnir
að slá garðinn sinn. Einn félagi minn keypti sér
sem dæmi ,,sláttuvélarróbóta“, sem hann lætur
keyra um garðinn sinn reglulega en þá hverfur
mosinn sjálfkrafa og grasið verður fallega
grænt, sem er alltaf smart.
Það er mjög misjafnt eftir hverju fólk er að
leita en að vera í garðinum líkist því að fara út
að skokka ef þú spyrð mig. Það tekur smátíma
að koma sér af stað en þegar maður er kominn í
góða æfingu þá jafnast ekkert á við tilfinninguna sem maður upplifir innra með sér. Það
er ákveðin hugsleiðsla fólgin í því að vera í garðinum.“
Áhugi Guðmundar á garðrækt hefur breyst
með árunum. Nú reynir hann að hafa svæðið í
kringum plönturnar þannig að það þurfi sem
minnst viðhald. ,,Ég loka yfirborðinu til að
koma í veg fyrir að arfi nái að koma sér fyrir í
beðunum. Í dag er fólk með alls konar blóm og
jurtir í kingum húsin sín. Fjölærar plöntur og
alls konar gróður sem springur út á mismunandi tímum.
Það verður að vera gott og gaman að fara út í
garð og þangað á fólk að fara til að njóta meira
en til að fara þangað bara til að fara út að vinna.
Það er mín skoðun. Þá myndast tækifæri til að
stunda hugleiðslu úti í garðinum sem er staðurinn þar sem við tengjumst náttúrunni á mjög
einstakan hátt.“

F

Með kryddjurtir og salat í pottum
Guðmundur segir þróunina að undanförnu
þannig að nú sé fólk með minni svæði í garðinum sem það sinnir vel í stað þess að vera með
stóra garða eins og áður tíðkaðist.
,,Við leggjum áherslu á að fólk nostri við þau
svæði sem hvað mest er horft á. Sem dæmi staðinn í garðinum sem horft er á út um eldhús-

Garðyrkjufræðingarnir Sigríður Helga Sigurðardóttir og
Guðmundur Vernharðsson
eru hjón. Saman eiga þau
Gróðrarstöðina Mörk.
Lyklar eru falleg
blóm sem koma í
alls konar litum.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Af hverju ekki
að rækta vínber
í garðinum?

gluggann. Svæðið við innganginn og við pottinn
svo eitthvað sé nefnt.
Grasflöturinn er að minnka í kringum hús
landsmanna og nú er meira um palla og steypu
og svo plöntur í pottum.“
Hvað er fallegt að setja í blómabeð á góðum
stað í garðinum?
,,Til er flóra af runnum sem blómstra á mismunandi tímum, kvistir, fjölærar plöntur og
sumarblóm. Ég mæli með að finna eitthvað sem
gleður augað árið um kring.“
Hvaða tré eru að þínu mati fallegust?
,,Það fer eftir því í hvaða stærðarflokki við erum að tala um. Nú er fátíðara að fólk sækist eftir mjög stórum trjám í garðana sína. Ef verið er
að sækjast eftir einhverju nettu get ég mælt
með koparreyni eða bergreyni, og fyrir þá sem
vilja aðeins stærri tré þá er alpareynir góður
kostur. Hann er fallegur og vex frekar hægt.“
Hvað með þá sem vilja rækta eitthvað matarkyns í garðinum?
,,Það er vinsælt að vera með kryddjurtir og
salat í pottum við grillið þar sem auðvelt er að
sækja það þegar maturinn er eldaður. Ég mæli
með því að fólk byrji smátt og stækki svo við sig
í ræktun á matjurtumþegar reynsla er komin á
ræktunina. Að rækta það sem við borðum yfir
sumarið er góð byrjun í stað þess að rækta fyrir
allt árið tegundir sem þurfa geymslu og gefast
svo upp. Enda eru fáir í því að frysta þau matvæli sem koma úr garðinum og afgangs verða.
Það er svo gott að muna að garðurinn er lifandi fyrirbæri sem breytist með okkur mann-

Það þarf ekki að vera flókið að rækta blaðsalat. Það
þarf bjartan vaxtarstað og
frjósaman jarðveg.
Ljósmynd/Colourbox

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

fólkinu. Við þróumst og þroskumst með árunum
og garðurinn okkar á að endurspegla það.“

aldrei eins fallegur og þegar hann er fullur af
plöntum sem blómstra á mismunandi tíma.“
Hvaða fjölæru plöntur finnst þér fallegastar
núna?
,,Ég held mikið upp á sveipstjörnu, blágresi
og klettaroða og lyklar eru mjög vinsælir núna
en fræðiheiti þeirra er prímúlur. Lyklar eru
góðir fyrir íslenska veðráttu, enda breiða þeir út
blöð sín og blóm á móti kalda íslenska veðrinu
eins og við höfum verið að upplifa að undanförnu.“

Með fimmtíu ára reynslu í faginu
Hvað hefur þú starfað lengi í þínu fagi og
hvernig hefur garðurinn þinn breyst með árunum?
,,Ég þori varla að segja það upphátt en ég hef
starfað við garðrækt frá árinu 1978. Ég er alltaf
að fara í gegnum allskonar tímabil og áhugi
minn hefur breyst með tímanum.
Nú hef ég sem dæmi meiri áhuga á fjölærum
plöntum en ég áður gerði. Það eru plöntur sem
koma upp ár eftir ár en eru ekki lifandi ofanjarðar yfir veturinn. Fyrst var ég meira heillaður af trjám og runnum en nú spái ég meira í
fjölbreytt litaval og finnst mér garðurinn minn

Nú er vinsælla en áður
að setja tré, blóm og
annan gróður í potta á
þeim stöðum sem eru
áberandi við heimilin.

Hiti í bústaðinn
Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element),
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar
og flest annað til rafhitunar.
Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

Rafhitarar fyrir heita potta

Rafhitun

íslensk
framleiðsla
í 25 ár

Kaplahrauni 19 • Hafnarfirði • Sími: 565 3265 • ww.rafhitun.is
Ljósmynd/Colourbox

Ekki náttúrulegt að vilja fullkominn garð
Erum við Íslendingar nógu metnaðarfull þegar kemur að görðunum okkar núna?
,,Já, það finnst mér. Kórónuveiran fékk okkur til að fara meira inn á við og vera heima við.
Að setja athyglina á nærumhverfi okkar í ríkara
mæli. Almenningur hefur því verið duglegri en
oft áður að hugsa vel um garðinn sinn.
Lykilatriðið að mínu mati er að njóta sín í
garðinum og að hafa gaman þar. Garðurinn á
ekki að vera vinna eða kvöð, þá vex hann okkur
yfir höfuð.“
Í Gróðrarstöðinni Mörk leitast starfsfólk við
að svara einföldum spurningum um blóm og tré.
Þar er ekki verið að teikna upp eða skipuleggja
garða fyrir fólk.
,,Ég lít á mitt hlutverk í vinnunni að fá fólk til
að vera með heilbrigt viðhorf til garðsins og að
útskýra hvernig best er að sjá um garðinn.
Garðurinn þinn þarf ekki að vera ofurgarður.
Hann ætti mikið frekar að vera flottur garður
með skemmtilegum hugmyndum. Ég vil hvetja
alla til að forvitnast aðeins meira um garðana í
kringum sig og taka eftir því hvað fólk verður
oft feimið og hlédrægt við að tala um garðana
sína. Hugmyndin um ofurgarða er klemma sem
enginn vill vera í og í mótsögn við þá hugmynd
að tengjast náttúrunni á hennar forsendum. Við
ættum aldrei að vera með óraunhæfar væntingar þegar kemur að görðum okkar frekar en
einhverju öðru í lífinu,“ segir Guðmundur og
brosir.

SUMARTILBOÐ Á GARÐHÚSUM!
Garðhúsin okkar eru afar vinsæl og eru nú komin um allt land.
Á vef okkar er ýmiss fróðleikur varðandi húsin okkar, t.d. leiðbeiningar um undirstöður
og sérlausnir varðandi styrkingar ef hús eru reist á miklu veðurálagssvæði.
Vert er að benda á að skv. byggingareglugerð þarf ekki að sækja

VANTAR
ÞIG PLÁSS?
Fyrir grillið
Fyrir sláttuvélina
Fyrir garðhúsgögnin
Fyrir garðverkfærin
Fyrir dekkin
Sem vinnuaðstöðu

ATH! allar lagnir leyfðar
í 15 fm smáhýsum.

fm
NAUST - 14,44

30%

afsláttur

Verð 770.000 kr.

Tilboðsverð

539.000 kr.

34 mm
Húsið
er stílhreint og er mjög vinsælt sem geymsla og/eða
vinnuaðstaða í garðinn. Bjálkaþykkt er 34mm.
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Afar einfalt eekur aðeins einn dag
Uppsetning t

STAPI - 14,98 fm

25%

fm
BREKKA 34 - 9

afsláttur

.
Verð 1.039.000 kr

afsláttur

Verð 652.000 kr.

Tilboðsverð

779.000 kr.

Tilboðsverð

489.000 kr.

44 mm

Stapi er hugsað
sem gott garðhús og/eða tækjageymsla (lítill bílskúr). Húsið er
ílangt og getur því hentað vel þar sem landrými er takmarkað, t.d.
við hlið aðalhúss. Bjálkaþykkt er 44mm.

TÍGULL

25%

34 mm

Húsið er stílhreint
og er mjög vinsælt sem geymsla fyrir garðáhöldin, sláttuvélina og
grillið í garðinn. Bjálkaþykkt er 34mm.

NÝTT

Premium 15 fm einingahús
Tígull er 15-18,7 fm
garð-/gestahús fyrir vandláta.
Húsið er sterkbyggt fyrir
íslenskar aðstæður, hannað af
Landshúsum.

úsin
Ítarefni um h
má ﬁnna á igull
landshus.is/t

www.kofaroghus.is - sími 553 1545

ús - 15
TÍGULL grunnh

fm

Verð

1.995.000 kr.

KOFAROGHÚS
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Vertu til í veislu
á pallinum!

KUGGÖ/LINDÖJA
sólhlíf á standi

19.350,-

SJÄLLAND borð

31.900,SJÄLLAND stólar með örmum

11.950,-/stk.

Verslun opin 11-20 alla daga ̵ IKEA.is

