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[ il  balcone]  Det allra bästa med balkongen är morgonen. Man har med 
nöd och näppe vaknat och raglar ut med dagens första kopp kaffe. Att sitta där 
och vakna till liv när solens första värmande strålar tar sig över taken och träf-
far din kropp före alla andras är luxuöst. Egentligen borde man ha två balkong-
er. En liten i öster för den ensamma koppen kaffe i soluppgången och en större 
till kvällen när goda vänner forsar till för att äta och prata i mun på varandra. 
Har du en pytteliten balkong gör det ingenting. Du kan sitta där själv. Möblera 
med ett litet bord och EN stol. Enmansbalkongen blir då din egen retreat, din 
eremitkoja, där du kan dra dig undan verkligheten, skämma bort dig själv och 
strunta i konventionerna som styr där nere på marken. 

Att ha en stor balkong är naturligtvis trevligt, men inte alldeles nödvändigt 
för att skapa en grön oas. En liten balkong ställer dock större krav på uppfin-
ningsrikedom och kreativitet. 

Att ha en trädgård på en balkong är egentligen en gnutta befängt, men om 
man lyckas är det alldeles underbart. Det är inte heller ett modernt påfund 
även om balkongen just nu får allt större uppmärksamhet. Det har funnits 
överdådiga takterrasser och balkonger i alla tider. De hängande trädgårdarna  
i Babylon faktiskt var lite av en balkong. Eller mycket om man så vill. 

Självklart är det ur odlingssynpunkt alltid svårare uppe i skyn än på marken, 
men det finns en räcka odiskutabla plustecken. Det mest uppenbara är när-
heten till bostaden. Ingen annan uteplats nås så omedelbart som balkongen. 
Ett kliv över tröskeln och du sitter i din balkongträdgård. En annan fördel är 
utsikten. Den behöver ju inte vara enastående, men på balkongen betraktar 
du alltid din omvärld lite från ovan och ur trädgårdssynpunkt är det ovanligt. 
På marken tittar du upp i trädkronorna, på balkongen ner. Det kan nästan bli 
lite djungelkänsla när man sitter där som en apa högst upp och tittar ner på 
fåglarna som flyger över trädkronorna. 

Vidare är ju balkongträdgårdsmästaren befriad från tråkigheter som gräs-
klippning, rabattrensning på alla fyra och beskärningsjobb i större skala. 
Jovisst, du måste vattna hela tiden. Men något ska du väl göra. Jag tycker det 
är oerhört avkopplande att hälla ljummet, näringsberikat vatten på mina pelar-
goner under tiden som lammsteken fräser i ugnen några steg bort. 

 Balkongen

Färgstark fransk balkong i 
Italien. Blommor, plastkru-
kor och järnsmide i en salig 
blandning. 

< Maffig kaktusodling i full 
blom på liten balkong. Antag-
ligen ganska stickigt att äta 
frukost där, Scario Italien.



stilen 
För att både du och dina medelhavsväxter ska känna er som hemma på bal-
kongen bör du först och främst se över möblemanget. Det är ju inte så kul för 
den lilla fikonplantan från Spanien att stå på ett tyskt teakbord. Jag är övertygad 
om att den växer betydligt bättre på ett mosaikbord från grannlandet Marocko. 
Dessutom kommer ditt keramikfat från Provence mer till sin rätt på ett sådant 
underlag. För att inte tala om spaghetti con cozze som helst ska intas på ett bord 
av grova ekplankor. Vad det handlar om är att tillföra rekvisita från södern, inte 
överdrivet belamrande, utan trovärdigt, som om funktionen och slumpen har 
styrt dig under lång tid. Blanda som vanligt friskt: gammalt och nytt, slitet och 
slätt, vackert och fult. 

På samma sätt som du tänker på terrassen ska du tänka när det gäller bal-
kongen. Skriv en lista över saker du gör inomhus som du lika gärna kan göra 
på balkongen. Förutom alla dygnets måltider kan tuppluren i tevesoffan ersättas 
av siestan i hängmattan. Kryddburkarna på spisfläkten kan bytas ut mot bal-
kongens terrakottakrukor med färsk timjan, rosmarin och basilika. Har du en 
stor balkong kanske du får plats med ett badkar? Fundera själv. 

Eftersom balkongen är mer intimt privat till sin karaktär, till skillnad från 
terrassens mer exhibitionistiska läggning, tycker jag du ska hoppa över terras-
sens elegant ornamenterade terrakottakrukor och välja enkla, släta och patine-
rade krukor. Begagnade ektunnor som får en silvergrå patina passar också bra. 
Undvik moderna material och måla inte så där vansinnigt noggrant. Låt det  
se lite slitet ut. Och gammalt.  
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Klassiskt mosaikbord med 
vinglig pelargon. Mer än så 
behöver det inte vara. 

> Saknar du balkong kan du 
ta trappan istället. Det finns 
något påtagligt oplanerat 
över denna trappbalkong i 
Sorrento. Odlingsglädjen går 
heller inte att ta miste på. 





Fyra balkonger utan en enda 
växt. Kvinnan på gatan har 
ingen balkong så hon hänger 
tvätten på trottoaren. Fasader-
na är lika slitna som vackra. 
Camorrans kvarter i Neapel.  



Pasta con cozze är lättlagat. 
En nätkasse blåmusslor, lite 
olivolja, vitlök, lök, persilja 
och en skvätt vin. Fräs löken 
i oljan utan att den bränns. 
Häll på vinet och låt sjuda 
någon minut. Lägg i muss-
lorna och koka tills skalen 
öppnat sig. Plocka upp muss-
lorna, reducera buljongen till 
hälften och blanda musslor 
och spad med pastan. Gar-
nera med slätbladig persilja. 
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Gulvarmt tegel på balkongen 
är skönt för bara fötter, lätt-
städat och passar bra ihop 
med terrakottakrukor. Det 
svarta mosaikbordet med 
smidesstolar står i centrum 
för mat och umgänge. 

Odla luktärter för doftens skull. 
Förkultivera fröna inomhus 
i april, plantera om i djupa 
krukor. En armeringsmatta 
lutad mot balkongväggen är 
idealisk. 

< Odla vertikalt på balkongen. 
Körsbärstomater i trätråg 
spaljerade mot balkong- 
väggen smakar ljuvligare än 
de på marken konstigt nog. 



väggarna och golvet
Balkongens enda stora nackdel är blåsten. Hur många timmar det blåser under 
en sommar beror naturligtvis på läget, omgivande byggnader och om du har 
mer än en fasad som stoppar vinden. Om din balkong har ett snyggt smides-
räcke är detta inte mycket till vindskydd. Glasskivor på insidan är effektiva 
men allt för nordeuropeiska till karaktären. Välj istället korrugerad plast, även 
om det bär emot. Efter ett par år, när den bleknat i solen, blir den åtminstone 
vardagligt och fulsnyggt italiensk. En annan variant är att klä balkongstaketet 
med en matta av vass eller pil som du fäster med ståltråd. 

Den frihängande balkongen som inte är inbyggd i fasaden är extra utsatt 
eftersom vindarna träffar från tre håll: rakt framifrån och från varje sida. 
Denna pinade tillvaro kan mildras betydligt om du på den ena eller båda 
gavlarna bygger ett högt vindskydd, en gavelvägg som också kan användas 
för klätterväxter. Ytterligare en fördel med en sådan konstruktion är att man 
slipper insyn från nyfikna grannen eftersom det som regel finns en sådan på 
balkongen alldeles intill. 

Ett hyggligt vindskydd kan även utgöras av växter. En häck av bambu plante-
rad i ett avlångt och djupt tråg prasslar dessutom skönt i vinden. 

För att förstärka medelhavskänslan kan du på den befintliga fasaden, eller 
fasaderna om din balkong är inbyggd, addera lite extra rekvisita från södern. 
Keramiska plattor från Marrakech, Spanien eller Portugal kan limmas på väg-
gen ovanför kalkstensbordet, som i sin tur kan användas som serveringsbord 
på kvällen och planteringsbord på dagen. En grund smideshylla, som förankras 
i väggen, överlastad med allsköns krukor, svajiga kaktusar, keramikfat, träd-
gårdsredskap, en skål med roströda granatäpplen och en med solgula citroner 
kan också ge den där alldeles betagande känslan av slump och funktion som 
behövs för att förstå var man hamnat. En annan enkel åtgärd som höjer medel-
havskänslan är pärldraperiet som monteras i dörröppningen. Välj ett med 
skarpa färger så det syns från gatan. 

Många balkonggolv är av betong. Ett sådant golv är i kyligaste laget för både 
känsliga växter och barfotaliv, men det utgör ett bra underlag för att lägga ett 
nytt golv ovanpå. Ett varmare golv består av kakelplattor i terrakotta. Dessa är 
lätta att lägga på det spikrakt gjutna underlaget och definitivt mer sydländska i 
karaktären. Två saker: förvissa dig om att plattorna är frostsäkra och att hyres-
värden, om du bor i hyresrätt, samtycker till din medelhavsiver. Om inte så 
kan du bygga samma golv ovanpå en plywoodskiva som figursågats exakt efter 
balkonggolvets mått. 

min balkong 
För mig är min balkong min egentliga trädgård. Jag går sällan ner i Apotekarns 
Trädgård på kvällen eftersom jag arbetat där hela dagen. På så vis tvingas jag likt 
vilken balkongträdgårdsmästare som helst att lyfta in eller upp så många ljuv-
ligheter som möjligt för att få ett fullödigt medelhavsliv på balkongen. Man får 
sätta ner fötterna försiktigt så man inte sticker sig på någon liten agaveplanta. 
Balkongen ligger mellan två vindskyddade fasader och det sexton kvadratmeter 
långsmala tegelgolvet erbjuder plats för ett matsalsbord i mosaik, en gammal 
träskänk från Värmland, ett kalkstensbord för pelargonpyssel, en färggrann 
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Tre sjundedelar av familjen 
samlade på balkongen. De 
övriga kommer när lamm-
steken är klar. 

Yngsta dottern poserar med 
provensalska solrosor som 
vilken italienska som helst. 

> Vår balkong i Apotekarns 
Trädgård. Vaktad av palmer 
och fikonträd, garnerad av 
hängande pelargoner och 
tvätt. 

hängmatta och hejdlöst många krukor. Balkongen har ett tak av korrugerad 
plast och många har undrat varför jag inte bytt ut det mot något mer exklusivt. 
Svaret är att man måste tillåta sig lite fula skavanker för att kunna se allt det 
vackra. Mina druvlila petunior som hänger i amplar under det blekvågiga taket 
skulle aldrig briljera så hämningslöst om det inte vore för det genomfula taket. 

Balkongen är också sommarviste för allehanda inomhusväxter, där ett par 
ikea-palmer och en gigantisk porslinsblomma får glädjefnatt över sommarens 
uteliv bland alla medelhavscelebriteter. Framåt hösten åker de in i vardagsrum-
met och i balkonglivets kretslopp ersätts de av trädgårdens citronträd, nerium-
buskar och hibiskusar som under balkongens plasttak och värmande fasader 
får pusta lite innan de placeras i krukboden för vinterviste. 

Eftersom balkongen ligger nära köket och dessutom ska tjänstgöra som 
sommarens matrum har också ätliga växter sin självklara plats här. På balkong-
en odlar vi mängder av körsbärstomater, chili och basilika i alla möjliga krukor 
och ämbar. Rosmarinbuskar, timjan, slätbladig persilja och ruccola trängs 
också på varje upptänklig plats. Nästa år ska jag bygga ett trätråg och plantera 
sallad, mangold och zucchini i djup, näringsrik jord.

När jag tänker efter så vore jag ingen italienare utan min balkong. Paolo 
Roberto och alla andra riktiga italienare får ursäkta, men när jag sitter där på 
balkongen i den värmande kvällssolen, tillsammans med min familj, tar ett par 
glas vin och äter rosmarinmarinerade lammspett och tomatsallad så känner 
jag mig som en italienare. 





Nöjd balkongträdgårdsmäs-
tare fixar med tvättrekvisitan. 
Vit tvätt är alltid snyggast 
mot kulörta hängpelargoner. 



Min vy från balkongen i  
Apotekarns Trädgård. Allt 
ser annorlunda ut härifrån. 
Vackrare på något sätt.  
Man ser inte ens ogräset. 





Medelhavsbalkongens växter 
Man får ett annat förhållande till sina växter på balkongen. De kommer när-
mare på något sätt. Antagligen för att balkongodlingen alltid är mer vertikal 
än trädgårdens horisontella. Man odlar i amplar, balkonglådor, tripoder och 
spaljéer. Jag pratar mer med växterna på balkongen, väl medveten om att det 
alltid krävs lite extra pjosk i balkongens utsatta läge. 

Eftersom alla växter på balkongen lever sitt liv i krukor eller tråg är vatt-
ningen en kolossalt viktig arbetsuppgift för balkongträdgårdsmästaren. Likaså 
kräver växternas relativt små odlingskärl stora doser näring under hela växt-
säsongen. Balkongens växter kräver samma skötsel som terrassens fast lite till, 
eftersom mängden uttorkande vind ökar i relation till höjden. 

När det gäller urvalet av växter på balkongen kan man säga att nästan allt går 
att odla. De enda begränsningarna är utrymmet, odlingskärlets storlek, vinden, 
trädgårdsmästarens flit och fantasi. Du kan odla ditt eget persikoträd bara det 
får en tillräckligt stor kruka, näring och vatten i rätt mängd. Efter något år 
har näringen i jorden förbrukats och då måste trädet planteras om i en större 
kruka. Om du inte har plats för stora krukor kan du istället dra ut trädet ur 
krukan, klippa in rötterna och på så vis skapa utrymme för ny näringsrik jord. 
Glöm inte att samtidigt reducera grenverket för att behålla balansen mellan 
krona och rötter.

Medelhavsbalkongens växter är i stort desamma som på terrassen nedanför. 
Som vanligt blir det vackrast om du blandar det silvergrå med utpräglade färgex-
plosioner. Mina favoriter i amplar och balkonglådor är förutom pelargoner i alla 
färger, petunian ’Million Bells’. Den är som en eldsvåda i kvällssolen. Tänk på 
att denna superblommare är omättligt törstig och hungrig. Näringsvattna den 
ofta. Varva gärna med någon storblommig och doftande petunia. För den late är 
den vanliga kaskadpelargonen att föredra. Du behöver inte plocka bort utblom-
made blommor och den rasar inte ihop om du glömmer att vattna någon dag. 
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Citronträdet och den sling-
rande blomman för dagen 
bjuder på doft, smak och 
fägring. 

< Äkta kvitten är en favorit 
på balkongen. Blir inte för 
stor, har vackra frukter och 
mjuka blad som man inte 
kan hålla fingrarna ifrån. 
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Spaljerad italiensk Clematis 
viticella ’Emilia Plater’ och 
en krukodlad blyblomma 
som varje sommar tävlar  
om att vara blåast. 

> Ett osannolikt hopplock  
av balkongblomster. Häng-
pelargoner, liljor, riddarspor-
rar, rosor, nejlikor och för 
säkerhets skull en uråldrig 
trevåningars vinranka. 
Bergsbyn Pefki på Kreta. 

För att mildra dessa färgkanoners brinnande uppsyner bör balkongen också 
innehålla lite mer dämpande växter. En manshög dadelpalm i ena hörnan ska-
par både lugn och frodighet. Samma sak med kvittenträd, yuccapalm, fjärils-
buske och fikonträd som alla lummar till med exotiska bladverk. 

Klätterväxter har också sin givna plats på balkongen. Förutom klätterplatsen 
mot fasaden kan du faktiskt bygga en pergola. Sätt en stolpe eller allra helst ett 
grovt armeringsjärn i varje ytterhörn och en överliggare som sammanbinder de 
båda. Därefter två eller flera järn i nittio graders vinkel som fästs med lämpliga 
beslag i husfasaden. Plantera en vinranka i en riktigt stor kruka vid ena stolpen 
och låt den bli ditt gröna och välsmakande pergolatak. Andra takalternativ är 
trumpetrankan, clematis eller varför inte en doftande klätterros. Låt också  
den ettåriga himmelsblå blomman för dagen sno sig runt stolpar och bambu-
käppar, gärna i famntag med den orangegula, svartögda skönheten Thunbergia 
’Black-eyed Susan’ och någon parfymdoftande luktärt. Andra medelhavsmar-
körer av rang är den exotiskt slingrande passionsblomman, den vita rankande 
potatisblomman Solanum jasminoides ’Album’ och varför inte de rödskimrande 
borlottobönorna från Italien. 

Eftersom balkongen ligger nära köket och dessutom ska tjänstgöra som 
sommarens matrum har också ätliga växter sin självklara plats där. 

När du ska inreda och plantera din balkongträdgård tycker jag att du ska se 
till att den verkligen blir en medelhavsträdgård. Egentligen kan din balkong 
innehålla alla bokens kapitel, eftersom alla företeelser i medelhavsträdgården 
bokstavligen kan inrymmas på en tillräckligt stor balkong.





Akrobatisk arkitektur i 
Scario, Italien. Kul, vackert 
och lite överraskande. Jag 
är oerhört nyfiken på rum-
met under balkongen. Lägg 
märke till regnskydden i 
terrakotta ovanför dörrarna.



Uppstammad rosmarin 
i kruka, oumbärlig på 
balkongen, nära köket, 
nära lammsteken.



Jag känner mig som ett f ikon
[ Mi sento come un fico ]

Jag minns en sommarkväll för något år sedan på vår balkong. Inbjudna gäster 
skålade och pratade i munnen på varandra om hur vacker trädgården var just 
denna afton. Buxbomsparterrens madonnaliljor kråmade sig när människorna 
ovanför berömde deras väldoft och de ståtliga palmerna gjorde som vanligt allt 
de kunde för att imponera. Själv kom jag lite på efterkälken, efter att ha öst 
den rosmarinspäckade lammsteken som vi alla skulle hugga in på lite senare. 
I denna stund, med ett glas vin i handen och med det kvardröjande rosmarin-
doftande stekoset i näsan, kände jag en rent italiensk lust att röka en cigarrett. 
Man ska ju inte röka och jag gör det bara i Italien och möjligen när jag har 
en rosmarinspäckad stek i ugnen. Därför smög jag mig ut bakom ryggen på 
sällskapet och tände försiktigt en cigg, väl medveten om att den doft som jag 
skulle släppa ifrån mig inte kunde konkurrera med de kretensiska madonna-
liljornas. Jag var också förberedd på min hustrus ogillande, som vid den här 
typen av evenemang dock brukade inskränka sig till en rynka i pannan. 

Vad som hände var något helt annat. Innan jag ens hade andats ut detta 
första ljuvliga bloss exploderade balkongen i en glädjetirad som fick samtliga 
närvarande, både hängpelargoner, rankande körsbärstomater och människor 
att på olika sätt haja till. Det var hedersgästen, Amikam från Israel, tillika 
fikus och dokusåpastjärna från Tel Aviv, som först av alla noterat oset från min 
cigarrett:

”You are fantastic! You are smoking! I adore you! And it’s your balcony! So 
I can smoke! I am allowed to smoke! What is your name? ”

”Jag heter Peter. ”
”Listen to me Peter. This is fantastic. I don’t drink alcohol. I only drink 

Coca-Cola. But I like to smoke. People from Sweden say to me: ’Amikam, you 
shouldn’t smoke. It’s dangerous for you.’ And then they drink one million 
litres of wine. And then I say: ’I only smoke a little.’ Then they repeat. ’You 
shouldn’t smoke, Amikam, it is very dangerous for you.’ And then they drink 
another million litres of wine. I don’t understand. But you are smoking and 
then I think you are a really fantastic man. Do you like Coca-Cola?” 

Efter denna oväntade utgjutelse över min förträfflighet log Amikam med 
hela ansiktet som bara en israelisk dokusåpastjärna kan göra och stämningen 
på balkongen blev i ett huj så fantastisk att till och med mina torra agaveplan-
tor, som annars inte brukar göra så mycket väsen av sig, såg riktigt kalasiga 
ut. Nu flödade samtalen och vinet i kapp och längst bort vid andra bordsändan 
satt Amikam och mös över hur rolig han var, även i det lite konstiga landet 
Sverige. 

Ungefär mitt i lammsteken var det dags igen. Amikam fixerade mig med 
sitt mest älskvärda varggrin och hivade en fråga tvärsöver det stökiga bordet:

”Peter! Listen to me. I must ask you something. If you were a plant, which 
plant would you be?” 

Sorlet kring bordet avbröts tvärt och ett antal huvuden vreds förväntansfullt 
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mot mig. Den färgstarke Amikam log nöjt över att återigen ha allas uppmärk-
samhet. Samtidigt svepte en bleksiktig dimma över mina redan av vin ganska 
bedövade hjärnceller och försatte mig i den mentala blankhet som man inte 
ska ha när alla stirrar uppfordrande på en. Jag harklade mig och lät blicken 
svepa över trädgården i förhoppning om att det i allt det gröna skulle finnas 
ett någotsånär bra svar på denna lite märkliga fråga. Längst ner mot korsvirkes-
väggen i den sista kvällssolen fick jag syn på det silvergrågröna i en robust 
lavendelbuske. Varför inte?

“Well, then I think I would be a … lavender.”
Hustrun som mycket roat betraktat min vilsenhet brast ut i ett gapskratt 

och alla andra också, fast lite mer väluppfostrat. 
”Varför i all sin dar en lavendel? Hur tänker du då?” undrade hustrun. 
”Hardy, fragrant and beautiful”, försökte jag. Men innan jag hann utveckla 

mina teorier vaknade vår israeliske vän till liv igen och viftade avvärjande. 
”No, no, I didn’t mean a little flower.” Amikams ögon brann i kvällssolen 

när han fortsatte
”I mean a tree! A beautiful, big, strong tree.” 
Blicken fick återigen svepa över trädgården och nu fastnade den på det 

silvergrå och djupgröna i en Ficus carica – fikonet vid den varma tegelväggen. 
Utan att veta varför och var jag fick det ifrån levererade jag så det korthuggna 
svar som i alla fall avslutade bollandet:

”A fig.” 
Förväntansfulla leenden byttes efter det korthuggna svaret mot hjärtliga 

gapskratt. 
”What is so funny?” kom det från Amikam, som inte på något vis förstod 

kopplingen mellan det svenska ordet fikus och det engelska fig. Efter en rask 
översättning på hebreiska log Amikam nöjt och tände kvällens miljonte  
cigarrett. 

Dagen efter kom min nyvunna vän in i butiken och överlämnade en liten 
avskedsgåva. Det var en flaska lavendelvinäger med en röd rosett runt halsen. 
Här skulle denna lilla romans ha kunnat sluta, men det finns ytterligare en 
liten knorr som jag inte kan låta bli att berätta. 

Lite senare samma dag ringde nämligen Anja, god vän med Amikam, och 
berättade för mig att hon träffat honom på gatan utanför Apotekarns Trädgård. 
Han hade då vänt sig mot Anjas man Loffe och på sin brutna engelska sagt: 

”Loffe, it’s not you anymore. I am in love with Peter.” Loffe, som inte bara 
varit gift med Anja i en miljon år, utan också undervisar i retorik svarade 
lakoniskt:

”Well, you can have him.” 
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