kungligt
trädgård

Trådgården kring barockslottet
på den tyska ön Mainau är
magnefik. Slottet byggdes av
Tyska orden i början av 1700-talet.

Björn Bernadotte,
äldsta sonen till Sonja och
Lennart, tillsammans med
sin hustru Sandra i den
färgsprakande italienska
rosenträdgården.

Bernadottes

blomsterparadis
Mitt i vackra Bodensjön i södra Tyskland ligger blomsterön Mainau,
svenske greven Lennart Bernadottes livsverk. En hänförande plats som med
en blandning av rofylld natur, blomsterprakt och kunglig historia lockar
besökare från hela världen, inte minst vår egen kronprinsessa Victoria.
T e x t & F oto J o h n W er i c h
Trädgården har ständigt
något att erbjuda. Det finns
alltid någon del som är i blom.

38

39

trädgård

Med sina miljontals
blommor och träd
drar ön till sig
ett rikt djurliv.

I den italienska rosenträdgården möts besökaren
av hundratals olika sorter.
Statyn är en kopia i marmor
av en antik grekisk skultpur.

»Rabatterna prunkar och
vartenda träd är tuktat,
allt på Mainau är perfekt«
Den fantastiska italienska vattentrappan planteras om flera
gånger per år med säsongens blommor.

Kungliga släktingar
Lennart Bernadotte,
(1909–2004) var son till prins Wilhelm
och storfurstinnan Maria Pavlovna
av Ryssland. Lennart avstod från
arvsrätten till kronan när han gifte sig
med Karin Nissvandt 1932. Samma
år köpte Lennart Bernadotte godset
Mainau av sin far. 1972 gifte han om
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sig med Sonja Haunz och de
blev föräldrar till den syskonskara
som i dag driver Mainau.
För kronprinsesan Victoria var det
självklart att hylla sina släktingar
och hon var en av gästerna under
Björn och Sandra Bernadottes
romantiska bröllop 2009.

foto bernd weissbrod, DPA /NTB Scanpix

Kronprinsessan Victoria var
gäst under Sandra och Björn
Bernadottes bröllop.

D

et är överväldigande, i ordets rätta bemärkelse. Allt med
Mainau är överväldigande. Från det att man vandrar över
bron som förbinder fastlandet med ön i den hänförande
vackra Bodensjön förstår man att man är på ett alldeles extraordinärt ställe.
Den 45 hektar stora ön är en enda stor parkanläggning med tusentals inplanterade träd, över 20 000 rosbuskar, och på våren
blommar här inte mindre än en miljon tulpaner.
Mainau har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. På
700-talet övergick ön i ett klosters ägo och längre fram till familjen
von Langenstein. År 1271 skänkte familjen bort Mainau till riddarna i Tyska Orden. De var krigare och missionärer som hade utmärkt sig under korstågen och
fick med tiden ett allt större
inflytande runt Bodensjön. De
byggde en väldig borganläggning som dock inte stod emot
svenskarnas erövring 1647 under 30-åriga kriget.
När Tyska Orden återtog Mainau lät man under
1730-talet uppföra kyrkan och
det väldiga slottet i barockstil.
Efter att Tyska Orden upplöstes i början av 1800-talet bytte
ön ägare flera gånger innan
den 1853 övertogs av storher- Minnessten av den svenska
tigdömet Baden.
drottningen Victoria.
go d s & g å r d a r 5.2014
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De vackra rummen
på slottet visas
sällan upp för
allmänheten.
Slottets festvåning
ligger på andra
våningen. På bilden
ses trapphallen.
Det förgyllda
bordet utgör en
stilig kontrast mot
den färgstarka
äkta mattan.

Det unga paret Sandra
och Björn Bernadotte
är djupt engagerade
i verksamheten
på Mainau.

– Slottet och ön kom i min familjs ägo när den Badiska prinsregenten Fredrik I övertog ön 1853 och gjorde den till sitt sommarresidens. Hans dotter Victoria gifte sig sedermera med kung
Gustav V och blev då drottning av Sverige, berättar greve Björn
Bernadotte när han möter Gods & Gårdar tillsammans med sin fru
Sandra framför det väldiga slottet.
Björn och Sandra bor i dag på slottet och driver Mainau tillsammans med Björns syskon, Bettina som är VD för Mainau och Catherina och Christian som båda är medlemmar i styrelsen.
Sandr a o c h Björn visar oss den italienska rosenträdgården på slottets västra sida och här är rosenprakten överväldigande. Över 20 000
plantor av fler än 1 200 arter fyller rabatterna så långt ögat når.
– Vi har över 350 personer
som jobbar på ön, av vilka 60 är
trädgårdsmästare och fyra trädgårdsplanerare, säger Björn.
Det uppskattas, över 1,2
miljoner besökare hittar till
Mainau årligen, och över
20 000 av dem skaffar årskort.
Folk från hela världen kommer för att beundra greve Lennart Bernadottes livsverk. För
det är Lennart, barnbarn till
drottning Victoria och född
som prins av Sverige som skapat detta blomsterparadis. Ef1700-talskakelugnen står på
stiliserade lejon, typiskt för Tyskland.
ter att ha förlorat titlar och arvs-
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I den ljusa
festsalen hålls
gärna konserter.
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trädgård
I paradväningen ligger
sällskapsrummen som är
möblerade med barockmöbler.

»Slottet på Mainau har starka
kopplingar till det svenska kungahuset«
rätt när han 1932 gifte sig med Karin Nissvandt så köpte han Mainau
av sin far och efter kriget öppnade han parken för allmänheten.
naturen och trädgårdskonsten fick sitt utlopp på Mainau. Ön i Bodensjön har ett närmast
perfekt klimat för trädgårdsodling; milda vintrar och subtropisk
sommar med värme och perfekt fuktighet. Här trivs nästan allt.
Längs strandkanten finns en vacker promenadväg som går runt
hela ön, den börjar i den vackra rododendrondalen. Därefter tar
vildrosorna vid. Här finns fantastiska exemplar som är över fem
meter höga och täckta av blommor.
– Vi vill att Mainau ska kunna erbjuda något varje årstid, det finns i
princip alltid några delar av trädgården som är i blom när man än kommer, säger Sandra.
Under våren blommar de miljontals lökväxterna över hela ön, sedan
tar de tidigt blommande körsbärsträden och buskarna över innan rododendron och vildrosor börjar blomma.
Under sommaren blommar hela ön i alla regnbågens färger tack vare
de två miljoner sommarblommor
som planteras ut varje år. Och på
Sevärdheter
hösten tar de magnifika dahi parken
liaplanteringarna vid i gula och
FjärilshusET, Tysklands
största med över hundra arter.
roströda färger. Det finns mycket
SlottskyrkaN från 1732.
på ön som minner om det svensPalmhusET från 1889.
ka arvet.
Vatten- och blomsterfall
Nära slottet, vid den italienska
i italiensk stil.
rosenträdgården, finns en stor
kryddträdgården
lind som planterades till minne
Mer info på www.mainau.de.
av drottning Victoria.
Le nnar t b e rnad o t te s stor a intre sse för

Det finns 600
vildrossorter
representerade
i parken.
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