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MOLINS är en hyllningsträdgård till Ulla Molin, skapad av en annan välkänd
profil inom trädgårdskretsar – Heidi Palmgren. Med sitt långvariga samarbete
och sin vänskap med Ulla Molin, är hon helt rätt person att föra Molins
estetiska arv vidare och samtidigt lyfta in den i vår tid.
År 1961 hölls utställningen Uterummet på Norrviken, fylld av inspiration att
ta med sig hem för trädgårdens besökare. Ulla Molin stod i centrum för denna
publiksuccé. Delar av utställningen permanentades, men under årens lopp
har trädgårdens strukturer förändrats.När det var dags att förnya kändes det
självklart att ge uppdraget till Ulla Molin-pristagaren Heidi Palmgren.
Ullas Molins relation till Norrvikens trädgårdar går långt bak i historien. Hon
började nämligen sin trädgårdsbana med att utbilda sig på Apelryd, Nordens
första trädgårdsmästarutbildning för kvinnor. En utbildning som Norrvikens
grundare Rudolf Abelin under decennier var starkt engagerad i.
Ulla Molins gärning och tankar om trädgård har varit mycket viktiga för
utvecklingen av den moderna svenska trädgårdskaraktären.Liksom Rudolf
Abelin hämtade hon mycket inspiration från den engelska Arts and Craftsrörelsen. Hon var en föregångare till den moderna, funktionalistiska
villaträdgården – välbekant för oss idag, men helt nyskapande på 60-talet.
Heidi Palmgrens blick för trädgårdens struktur och hennes signum med golv,
väggar och tak intresserade Ulla Molin. De kom att arbeta tillsammans i flera

projekt.
Trädgårdarna skulle ha olika rumsligheter som fyllde olika funktioner. De
skulle ha tydlig arkitektonisk karaktär med häckar och träd som bildade en
grönskande stomme som gjorde trädgården vacker året om. De inreddes med
en blandning av strikta, formklippta träd och buskar tillsammans med mer
yvig och frivuxen växtlighet som kontrast.
Molins på Norrviken har Ulla Molins filosofi och formspråk som sin ryggrad.
Den är uppbyggd med ett sparsmakat urval av tåliga växter, men med en
mångfald av var sort. Där finns dekorativa detaljer i form av stensättningar
och formklippt grönska. Men Heidi Palmgren har sedan gjort den till en del av
vår samtid.
Det finns ett hönshus med tillhörande hönsgård som ett dekorativt element,
eftersom just egna höns i trädgården tillhör det som många längtar efter
idag. Det går helt i linje med vår vilja att skapa en mer hållbar miljö och
dessutom ett fungerande kretslopp i den egna täppan. Hönsen äter inte bara
resterna från köket – de ger också snällt ägg tillbaka och gödsel till
trädgården.
Det är också en social trädgård! I en sådan ska det finnas flera sittplatser, så
att man kan välja om man vill ha sol eller skugga, sitta ensam eller
tillsammans med andra. Det finns även en alldeles speciell vrå för vår tids
stressade människor nedgrävd i Norrvikens mylla. En plats för återhämtning
där inte allt runt omkring pockar på.
I trädgården finns många idéer för besökarna att inspireras av och som de
sedan med enkla medel kan förverkliga hemma i sin egen trädgård.
-Min främsta ambition, menar Heidi Palmgren, har varit att alla som besöker
trädgården ska få med sig en tanke. En idé som de kan omvandla till något
eget där hemma.
Det tror vi att både Ulla Molin och vår egen grundare Rudolf Abelin skulle ha
tyckt om, som de ivriga spridarna av kunskap och trädgårdsinspiration de
båda var.
Motivering till Ulla Molins stipendium som 2018 delades ut till Heidi

Palmgren.
”Heidi Palmgren har fört vidare Ulla Molins estetiska arv med ett fast grepp
om trädgårdens struktur och hur den byggs upp med väggar, golv och tak.
Hon har fortsatt Ulla Molins arbete med att lära svenska trädgårdsägare att
aldrig glömma den gröna stommens betydelse och att spela med
sparsmakade kontraster i tuktat mot frisläppt, det ljusa och skira mot det
mörka och kraftfulla”.
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