
Tulpanprakt  
på Villa I Tatti  

På kullarna norr om Florens ligger 
trädgårdsarkitekten Cecil Pinsents mästerverk. 

Varje vår blommar tusentals tulpaner i Villa I Tattis 
trädgård, precis som i början av förra seklet.

 Te x T oCh FoTo  John WerICh
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Varje höst planteras över 5 000 
tulpanlökar. Varje år i en ny  
färgkombination.

Historisk tr ädgård
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Man k an knapp t tro att Florens, med sina 
konstskatter och horder av turister, är 
mindre än tio minuter bort. Allt som hörs 
i Villa I Tattis trädgård är fåglarnas glada 
kvittrande och den lugna bäckens por-
lande. Sakta går solen upp bakom 
de stora cypresserna och värmer 
daggen så det ryker från häckarna. 
Allt är stilla, friskt och svalt. Det 
enda ljudet som stör är två av träd-
gårdsmästarna som mödosamt lyf-
ter en stor terrakottakruka med ett 
citronträd på plats. 

Det är fortfarande tidig morgon när jag 
kommer på besök. Det första man möts 
av innanför de stora grindarna är cypress- 
allén med sina välklippta gräsmattor. Al-
lén leder besökaren upp till villan som lig-
ger dold bakom en vägg av gröna cypres-
ser. Framför villan med sitt karakteristiska 
klocktorn ligger orangeriet – limonaia som 
det kallas på italienska. Här vinterförvaras 

alla de 40 citronträd som just nu mödosamt 
placeras ut av I Tattis trädgårdsmästare. 
För det är först nu, när alla de tusentals 
tulpanerna står i full blom, som man kan 
vara säker på att nätterna är frostfria.

 – Det är lika roligt varje år när vi ska 
bestämma vilka tulpaner vi ska plantera, 
säger trädgårdsmästaren Margit Freivogel. 
Utmaningen är att ha en ny ”show” för gäs-
terna varje vår. Det brukar vara ungefär 
20 olika sorter. Totalt planterar vi 5 000 
lökar varje höst.  Tulpanerna växer i den 
övre trädgården, de går i år i klara ljusa 
färger. Vitt, gult och rött breder ut sig över 

bäddarna vid orangeriet. Närmast huset 
har Margit valt liknande färger men bytt ut 
den vita mot en mörk, röd, nästan lila tul-
pan och här har hon även planterat mörkblå 
hyacinter. Villa I Tatti har en lång historia, 

men vi börjar vid förra sekelskiftet. 
Då köper Bernard Berenson, en av 
1900-talets riktigt stora konsthis-
toriker, den då ganska alldagliga 
villan och börjar tillsammans med 
sin fru Mary att skapa det kulturella 
centrum som I Tatti ska bli känt 
som. Till sin hjälp har de den unga 

och då fortfarande okända arkitektduon 
Geoffery Scott och Cecil Pincent.   Bernard 
Berenson föddes 1865 i Litauen men emi-
grerar som litet barn tillsammans med sin 
familj till Boston, USA. Där studerar han 
konsthistoria vid Bostons universitet, men 
när de inte kan erbjuda honom en kurs i 
sanskrit så flyttar han till Harvarduniversi-
tetet. Där träffar han Mary Smith, även hon 

Tulpanprakt på Villa I Tatti   Text och foto: John We-
rich 

Rubrik:

Ingress: Varje vår blommar på Villa I Tatti norr om 
Florens tusentals tulpaner. Här förvaltar Harvard Uni-
versity, med trädgårdsmästaren Margit Freivogel i spet-
sen, arvet efter konstsamlaren Bernard Berenson och 
hans fantastiska pärla till trädgård.   Text:

När frostnätterna är över kommer citronträden, planterade i stora krukor, åter ut på sina platser.

»Vitt, gult och rött breder 
ut sig över bäddarna  

vid orangeriet«
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Villa I Tattis symmetriska renässans-
fasad bildar en vacker fond mot träd-
gårdens grönska.

Villa I Tatti var engelsmannen Cecil Pinsents 
(1884-1963) första större trädgårdsuppdrag. 
Det öppnade för en lång karriär som träd-
gårdsarkitekt till den engelska societeten 
som bodde i Toscana på 1920-talet. Fram 
till andra världskriget gjorde han flera stora 
trädgårdar, bland annat La Foce och Villa Le 
Balze. Typiska stilelement hämtade han från 
den italienska renässansträdgården och 
engelska slottsparker.

SOCIETETENS  
TRÄDGÅRSARKTIEKT 

Cecil Pinsent.
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konsthistoriker, och de gifter sig år 1900.  
Berenson blir snabbt en stor auktoritet 
inom renässanskonst. Många amerikanska 
konsthandlare vid tiden lägger stor vikt vid 
hans utlåtanden om tavlors äkthet och vem 
som målat dem. Amerikanska storsamlare 
som Isabella Stewart Gardner – för övrigt 
porträtterad av Anders Zorn – behöver 
hjälp att navigera den svåra konstmarkna-
den kring renässanskonst och ingen kan 
den bättre än Berenson.  Han skapar på 
några få år en stor förmögenhet, framför 
allt genom den kommissionsavgift på fem 
procent han tar på alla köp han förmedlar. 
1905 är han så rik att han köper Villa I Tatti 
på kullarna norr om den stad han kommit 
att älska. Berenson var en man med starka 
åsikter och en klar vision om hur en träd-
gård och en villa skulle se ut. Många var 
ändringarna som han och Mary gjorde i 
arkitekternas planer. Vissa av ekonomiska 
skäl, andra rent utseendemässiga. Berenson 

De välklippta häckarna blir som teaterkulisser mot Toscanas böljande kullar.

Vallmo, anemoner och andra vild-
blommor trängs i gräset.

En häck av blåregn med knoppar nära att snart 
brista ut i blom.

Historisk tr ädgård

Tulpaner, formklippt buxbom, 
liguster och statyer - som sig bör
i en italiensk trädgård.
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älskade våren lade mycket energi på att varje 
år plantera och kultivera lökar och andra 
vårväxter.  Det vackra orangeriet fungerar 
inte bara som vinterförvaring för citronträ-
den. På somrarna hålls här konserter och fö-
reläsningar. För nu ägs villan av det anrika 
amerikanska Harvard University. Bernard 
Berenson donerade villan med sin omfat-
tande konstsamling och sitt stora bibliotek 
med över 160 000 volymer och 300 000 
fotografier till Harvard. Sedan 1969 driver 
universitetet I Tatti som sitt centrum för 
italienska renässansstudier. Här lever och 
forskar ett femtontal stipendiater.  Nedan-
för orangeriet klättrar den klassiska italien-
ska barockträdgården ner i terrasser längs 
sluttningen. Trädgården omgärdas av stora 
idegranshäckar och i de formklippta bux-
bomshäckarna glittrar morgondaggen i det 
tidiga solskenet.

 – Vi klipper endast våra buxbomshäck-
ar en gång om året, säger Margit. På kal-
lare breddgrader klipper man normalt två 

» På somrarna hålls här konserter och föreläsningar«
Statyerna är ofta nytillverkningar från 1920-talet. I olivlunden blommar årligen tusentals vilda blommor.

bESöK VIllA I TATTI
I TaTTI är i första hand ett aktivt forsk-
ningscentrum men trädgården är öppen för 
guidade besök tisdagar och torsdagar klockan 
tre. ring dagen innan och boka guidning,  
+39 055 603 251, www.itatti.it  

Alla tulpanlökarna importeras från Holland.
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Pincent skapade en dramatisk 
formklippt trädgård i parkens 
nedre del. I fjärran skymtar 
Florens.
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Florens flygplats

FLorenS

Fiesole

VIllA I TATTI

Settignano
Il Duomo

Palazzo Pitti
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lösa problemet grävde Pincent ner en stor 
undervattenscistern på trädgårdens högsta 
punkt. Sedan drogs bevattningsrör genom 
hela trädgården. Gräsmattorna var Beren-
sons stora stolthet och mycket möda lades 
ner på att hålla dem i perfekt skick.  Den 
vackra, geometriska och strikta barockträd-
gården skiljer sig väldigt lite från årstid till 
årstid tack vare de vintergröna häckarna 
som utgör dess struktur. Något som däre-
mot följer årstidernas växlingar är den vilda 
delen av trädgården, det ängsliknande om-
rådet väster om den formella trädgården. 
Här på sluttningen växer många fruktträd 
som nu på våren blommar i vitt, rött och 
rosa.   Tankarna när man vandrar genom 
den blåregnskantade gångstigen går osökt 
till vår gamla folkvisa ”Uti vår hage”. Den-
na tidiga morgon silar morgonljuset genom 
olivträdens mattgröna bladverk ner på mar-
ken som täcks av ängsblommor. Här växer 
anemoner, tulpaner, narcisser och otaliga 

gånger. Men när vårklippningen normalt 
sker är här redan 30 grader varmt. Så för att 
undvika att stressa häckarna klipper vi dem 
endast på hösten.

Gångar och trappsteg är lagda i natur-
stensmosaik, något som väckte stor för-
tjusning när de avtäcktes efter flera års ar-
bete. Arkitekten Cecil Pincent lekte med 
de gamla stilidealen och skapade på så sätt 
en oväntad och nyskapande mix av klassisk 
italiensk renässansträdgård och rådande 
engelska stilideal.  I Tatti blev arkitektduons 
första samarbete. Här lekte de med renäs-
sansens och barockens formspråk och pro-
vade nya idéer och tolkningar av den klas-
siska italienska trädgården. Villa Le Balze 
och Villa Medici, även de på kullarna norr 
om Florens, är andra kända exempel. I Villa 
I Tattis trädgård finns något för Italien så 
ovanligt som en klassisk engelsk gräsmatta. 
En perfekt klippt och skött grön matta är 
nästan omöjligt i Toscanas värme. För att 

Historisk tr ädgård

» Vi klipper våra buxbomshäckar endast en gång om året«

Den korgbärande hunden är en klassiker inom italiensk 
trädgårdsskulptur.

blå klockhyacinter ramar vackert in de guldgula 
tulpanerna i olika former.

ANDRA TRÄDGÅRDAR  
I FlORENS
VIlla GamberaIa 
otroligt vacker renässansträdgård på kullarna 
nära I Tatti. räknas som en av de finaste  
renässansträdgårdarna i Italien. 
www.villagamberaia.it

VIlla Peyron FonTe dI bosco lucenTe
Villa på kullarna upp mot Fiesole, har en 
vacker terrasserad trädgård med en så kallad 
”Bosco”, en vildare trädgårdsdel liknade en skog. 
www.bardinipeyron.it

VIlla medIcI dI casTello 
en av de största Medicivillorna i Florens utkant. 
här föddes den Italienska trädgården.   
www.uffizi.firenze.it

VIlla medIcI la PeTraIa 
Ännu en av de historiska Medicivillorna några 
minuter ifrån Villa Castello. Klassik italiensk 
trädgård med stora orangerier. 
www.uffizi.firenze.it

Cypressallén som 
leder upp till villan 
var bland det första 
som planterades.
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Villa I Tattis renässansfasad i morgonsol.

tingarna åt upp rotstockarna, säger Margit.
Här i den nedre delen har Margit under 

senare år planterat in olika sorters träd med 
vackra höstfärger. Här blommar nu deko-
rativa päron ”Chanticleer” och till hösten 
sprakar träd som lönn, ginko och paradis-
äpplen i höstens alla färger.  Alla dessa olika 
trädgårdsrum smälter ovanligt väl ihop och 
bildar en vacker helhet, något som inte alltid 
är så lätt med en trädgård i I Tattis storlek. 
Det är en stor trädgård, men den känns ändå 
överblickbar. Och det är det som Pincents 
trädgårdar är kända för. De har en ovanlig 
förmåga att dra in besökaren, att överraska 
och att välkomna. Pincents trädgårdar har 
mänskliga proportioner som gör dem väl-
digt behagliga att vistas i. Och detta stäm-
mer verkligen på Villa I Tatti.( 

vilda örter. – Det är viktigt att slå en sådan 
här äng först när alla blommor har blommat 
ut och hunnit fröa av sig. Annars riskerar 
man att de inte kommer tillbaka nästa år. 
Efter att vi slagit ängen första gången är det 
oftast för varmt här i Toscana för fullskalig 
återväxt. Vi slår en andra gång tidig höst för 
höga gräs och senblommande örter.

– Förekomsten av denna sorts ängar är 
mycket gammal och finns väl dokumente-
rad, säger Margit. Ett exempel är Botticellis 
Våren som hänger på Galleria degli Uffizi 
i Florens.

Längst ner i den vilda trädgården porlar 
en bäck som Pincent lät stensätta, den rin-
ner vackert mellan fruktträden och kantas 
av Florens symbol – irisen.

– Vi hade mer förut, men vildsvinskul-
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Genom olivlunden sträcker sig en gång kantad av blåregnshäckar 
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