
TRÄDGÅRD

50

Tornet reser sig mäktigt över ruinerna till 
Ninfas gamla borg. Längs muren väller  

kaskader av Rosa banksiae fram.

Vatten porlar fram i floden från en 
naturlig källa. I bakgrunden skymtar 

det gamla stadshuset som blev  
sommarbostad för familjen Caetani.
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GRÖN POESI
På Laterinaslätten söder om Rom ligger Ninfa, en  

hänförande trädgård anlagd på ruinerna av en medeltida  
stad som övergavs på 1300-talet. Det porlande vattnet,  

kaskaderna av klätterrosor och de drömska ruinerna gör att  
den brukar kallas för världens mest romantiska trädgård. 
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Det är tidig morgon när vi släpps in 
genom en sidogrind i det som ofta 
beskrivs som den mest romantiska 
trädgården i världen. Solen har 

precis gått upp, trädens kronor fylls av fågel-
sång och i fjärran hörs ljudet av porlande vat-
ten. Vi följer gången ner förbi en spegelblank 
damm och svänger in genom en medeltida 
kyrkport. På andra sidan ruinen öppnar sig 
parken. Böljande gröna ängar med rosbus-
kar, stora vackra träd och ruiner överväxta 
med klätterrosor och blåregn möter ögat vart 
man än vänder sig. 

HISTORIEN BAKOM trädgårdsparken är lika dra-
matisk som den är romantisk. Under medel-
tiden var Ninfa en blomstrande liten stad på 

vägen mellan Rom och Neapel, med kyrkor, 
kvarnar och en befolkning på flera tusen in-
vånare. Staden var till och med så viktig att på-
ven Alexander III lät kröna sig till påve här på 
1100-talet. 1171 lät påvens störste fiende, den tysk- 
romerske kejsaren Barbarossa, bränna ner  
staden på grund av dess koppling till påven. 

Ninfa togs då över av den mäktiga familjen 
Caetani som senare lät bygga upp den igen. 
Men den övergavs slutgiltigt under 1600- 
talet på grund av de utbredda sumpmarkerna 
i området där malaria frodades. Staden föll 
i glömska och byggnaderna förvandlades 
långsamt till ruiner. 

Det var först 1921 som Gelasio Caetani 
började intressera sig för familjens ruinstad. 
Han röjde undervegetationen och började 

» Böljande gröna ängar med rosbuskar 
och ruiner med klätterrosor och  
blåregn möter ögat vart man än går« 

Längs den eleganta gångbron över floden hänger ett vitt blåregn i full blom.

Tornet över borgen är en av få byggnader 
som är intakta i Ninfa.

Överst: I det kristallklara vattnet speglar sig ruinerna av det som  
en gång var staden Ninfa. Huset närmast är en kvarn. 
Till vänster: Eleganta stänglar av nästan utblommade blåregn 
hänger över vattnet.
Nedan: En skottkärra skvallrar om att det krävs ständigt arbete  
för att underhålla trädgården. Här finns inte mindre än sju  
heltidsanställda trädgårdsmästare.
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anlägga en trädgård i den engelska parkstilen 
bland ruinerna. Han lät renovera det gamla 
stadshuset till ett sommarresidens för famil-
jen och ägnade en stor del av sitt liv till att 
förvandla Ninfa till det paradis vi i dag kan 
besöka. Tillsammans med sin engelska mor 
Ada Wilbraham lät han i stor skala plantera 
träd och buskar. Arbetet fortsatte efter Ge-
lasios död under ledning av Ada och hennes 
amerikanskfödda svärdotter Marguerite 
Chapin. Hon kom att öppna trädgården för 
konstnärer och författare som hon lärt känna 
genom de litterära tidskrifter hon grundade i 
både Italien och Frankrike. 

MEN DEN ENORMA blomsterprakten i form av 
tusentals klätterrosor som böljar över rui-
nerna, blåregnen som klättrar över broarna 
och skogarna av bambu, kallaliljor och irisar 

är dock skapade av Leila Caetani, Margueri-
tes dotter. Leila, som var konstnär, använde 
trädgården som sin målarduk och det är tack 
vare henne som Ninfa fått den romantiska 
karaktär vi möter i dag. Och det är något att 
vara tacksam för.  

TRÄDGÅRDEN NINFA
Trädgården Giardino di Ninfa drivs i dag av  
Fondazione Roffredo Caetani efter att  
familjen dog ut på 1970-talet. Den består  
av 17 hektar parklandskap som ligger inom  
ett stort fågel- och naturskyddsområde  
och det är endast möjligt att besöka  
trädgården i förbokade grupper eller på  
någon av de fåtal dagar under året som  
den är öppen för allmänheten. Mer information  
på www.fondazionecaetani.org.

» Leila Caetani använde trädgården 
som sin målarduk och gav Ninfa den 
romantiska karaktär vi möter i dag« 

Överst: En skog av jättebambu växer runt en liten naturlig källa. 
Till höger: Solen går upp över det glittrande vattnet i floden som  
är Ninfas naturliga mittpunkt.
Nedan: Närmast den gamla borgen finns en muromgärdad  
fruktträdgård. Här växer citroner, apelsiner och andra frukter  
i buxbomskvarter runt en central fontän.

Trädgården är full av ruiner. Detta var en av de sju kyrkor som fanns i staden.

Överallt finns en ny vy, med majestätiska 
träd som det enorma pinjeträdet.
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