
TEXT OCH FOTO ANNA ÖRNBERG

Det där med ”inget ont som inte 
för något gott med sig” tänkte 
de knappast just då, när stor-
men dragit förbi.  

Paret Marie och Mitch Tkauc 
har en rejäl trädgård till huset 
utanför Varberg: flera tusen 
kvadratmeter, med olika typer 
av växtlighet och jordmån. Men 
precis bakom huset låg en ste-
nig kulle med ett skogsparti av 
mestadels resliga tallar.  Efter 
Gudruns besök låg tallarna 
som plockepinn på marken. 

– Det är enormt mycket ar-
bete med ta ner skog och bryta 
marken för att odla annat, så 

det hade vi inte ens övervägt, 
men plötsligt blev läget ett 
annat. Det var bara att sätta 
igång och röja, berättar Mitch.

Efter en ”storstädning” kunde 
de skönja själva markens form, 
där stora stenar och berget kom 
fram i dagern. Mitch ville för-
stärka det intrycket och fortsat-
te med en grundligare städning 
och ”ommöblering”. All gammal 
jord grävdes bort. Sprickor och 
skrevor frilades för att kunna bli 
slingrande gångar över berget. 
Andra håligheter i berget kunde 

KREATIVT Inget ont utan något gott… så småningom. Marie 
och Mitch skapade sin fridfulla skogsträdgård ur  
förödelsen som stormen Gudrun lämnat efter sig.

Mitch och Marie skapade 
en japansk oas

Lugnet  
efter stormen

TRÄDGÅRD

Ålder 64 och 58 år.
Bor Lilla Skapargården i Valinge 
utanför Varberg. 
Gör Snickare och trädgårds-
mästare. 
Trädgården Påbörjades för 13 år  
sedan för att bli en trädgård med  
woodlandkaraktär. Ligger i zon 
2 i sydvästlig riktning. 
Övrigt Lilla Skapargården har 
öppet för besök 25/5–21/7, 
www.lillaskapargarden.se

Mitch och  
Marie Tkauc

Fortsättning på nästa sida 

Rhododendron ’Wee Bee’ är en 
lågvuxen rhodendendron med klock- 
formade blommor – mörkt rosa  
utanpå och ljusrosa inuti. 

Japanskt gaffelolvon bjuder dig på 
flera härliga upplevelser, allt från 
blommor till höstfärger och bär åt 
fåglarna på vintern. 
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Stammar och grenverk ska få synas 
och komma till sin rätt! Därför är 

sällskapet av barrväxter omsorgs-
fullt valt från lågvuxna sorter 

– ädelcypress ’Glauca’, silvertall 
’Hagoromo’, koreagran ’Tundra’.     
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ge plats för nyplanteringar. Den 
sten han grävde fram kunde an-
vändas för kantsättning av nya, 
upphöjda planteringar. 

– Mitch älskar sten,  skrattar 
Marie. Han fick slita som en 
galning, men hade nog roligt 
också. Han lyckades forma om 
kullens struktur, så att den 
blev mer tillgänglig. Den fick en 
tydligare trädgårdskaraktär. 

Följt den naturliga formen
De har inte sprängt bort nå-
gonting, utan följt den natur-
liga formen och arbetat efter de 
förutsättningar som gavs. Det 
svåraste var att hitta en plats 
för att gräva damm, eftersom 
de gång på gång slog i berget. 
Det blev många försök innan 
de fann platsen där det gick att 
gräva stort och djupt nog för att 
ha näckrosor i dammen. 

Så småningom blev det Ma-
ries tur att ta över stafettpin-
nen. Hon är den växtkunniga 

av dem båda, med en förkärlek 
för träd. Hon talar varmt om 
stammar, bark, växtsätt, barr 
och bladverk. Snart glider sam-
talet in på en annan kärlek – 
rhododendron – som hon säger 
ungefär samma sak om. 

– Jag fastnar för helt andra 
saker hos växter än blommor-
na. Blomningen är bara grädde 
på moset. Det går att skapa en 
färg- och kontrastrik trädgård 
med bara blad och barr. Titta 
på de fantastiska japanska 
lönnarna! De sprakar av färg 
och har bladverk som bjuder 
på skönhetsupplevelser från 
vår till höst. Och på vintern vi-
sar de sitt vackra bågformade, 
hängande grenverk.  

 
Planterade ny skog

Det planterades ny skog på 
bergsknallen, men en mer ge-
nomtänkt och varierad sådan 
– en blandning av barr- och 
lövträd. Karaktären har tyd-

liga asiatiska influenser och 
flera växter har också sitt ur-
sprung i Japan. 

–  Jag tycker om den asia-
tiska stilen, ler Marie. Japan 
har också växtzoner som på-
minner mycket om våra, så 
det finns mycket därifrån som 
trivs här. Sedan är jag defini-
tivt en samlare och gillar ut-
maningar, så jag försöker få 
fatt i udda växter.  

Överraskningar runt hörnet
Skogsträdgården innehåller fle-
ra rariteter, varav en del är rik-
tigt sällsynta för Sverige. De 
är Maries juveler. De många 
träden är taket i skogsträdgår-
den. Under dem har hon främst 
planterat lågvuxna växter som 
trivs i surjord, mestadels rho-
dodendron i dvärgformat. 

– Jag försöker hålla under-
vegetationen rätt låg för att 
skogspartiet ska behålla sin 
luftighet och trädens stam-

mar få synas. De är de som har 
 huvudrollerna här.   

Luftighet är viktigt. Eller 
andrum, som Marie säger. När 
hon anlägger trädgård, är må-
let att man inte ska kunna se 
hela trädgården på en gång. 
Det ska vara slingrande gång-
ar, där det bjuds nya överrask-
ningar runt hörnet. 

Men samtidigt ska det finnas 
ytor där man får överblick. Dit 
hör den grusade vattenträd-
gården som utgör utsikten från 
husets uteplats. Här finns den 
klarröda, välvda bron över en 
stenig bäck, vars vatten rinner 
ner i dammen. Och växtlighe-
ten är överlag lite lägre så att 
man ska se vatten, stensätt-
ningar och de lockande gång-
arna in till skogsträdgården. 

”Lugnet efter stormen” – nog 
skulle den fridfulla och vackra 
platsen som Marie och Mitch 
Tkauc skapat kunna kallas 
just precis så. ¨

Koreagranen ‘Pinocchio’ är en långsamväxande dvärgvariant, där grenverket 
växer i en kompakt, tillplattad bollform.  

TRÄDGÅRD

En välvd röd bro är självklar i en japansk trädgård. Här bildar lönnarna  
’Koto-no-ito’ och ’Fireglow’ tak, flankerade av hängcypressen ’Dick Weeping’.  
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När praktmagnolian ’Alexandrina’ 
blommar vill man inte missa en minut.

Stora stenblock är skatter! De ger 
trädgården karaktär, lagrar värme 
och ger bra mikroklimat. Marie  
mellan hänglärken ’Stiff Weeping’ 
och blommande dvärgrhododendron.

Tuvalpros är en rhododendron av 
miniformat, som blommar i blålila. 

Buddan av sten sitter vänd mot öster, 
för att hälsa var ny dag välkommen. 

Bergbambun ’Jumbo’ grönskar året om. 
På bänken i huggen granit kan man 
sitta och lyssna till bladens rassel. 

Barrväxter
n kryptomeria
n mandaringran 
n solfjäderstall
n lärk 
n ceder
n sumpcypress

Bladträd
n japanskt prydnadskörsbär
n blomsterkornell 
n praktkatalpa 
n japanska lönnar 
n skenkamelia 
n snödroppsträd 
n magnolia 
n konvaljeträd

Undervegetation
n småväxta rhododendron som 
vaseyi (fjärilsazalea), keiskei 
(alpros), ’Rosebud’ och ’Otome’ 
n småväxta kryptomeria 
n småväxta granar, tallar och 
cypresser 
n orkidéer, trillium, vivor och 
ormbunkar

Växter som ger karaktär i skogsträdgården: 

n Växter i skogsmiljö vill inte 
ha för näringsrik jord. Marie 
gör egen jord av lövkom-
post, morän och grus. Ibland 
mer grus än jord, då en del 
växter vill ha riktigt magert 
och kargt, såsom de exotiska 
trädslagen och japansk lönn. 
Får de för näringsrikt, växer 
de för fort och tappar sin 
karaktäristiska form. 

n Genom att plocka fram 
berg och sten i dagern 
skapas ett mildare mikrokli-
mat, eftersom stenen lagrar 
värme. Men också trädkro-
norna skyddar och bidrar till 
ett mildare klimat. 

n Det blir skuggigt i en skogs-
trädgård, men många växter 
vill gärna ha just skugga och 
mer sparsamt med sol. 

Tkaucs favoriter
Vårblommande 
n treblad 
n guckosko
n rhododendron

Så skapar du 
skogsträdgården

Barrväxter
n kryptomeria
n hemlock 
n lärk
n tall – olika varianter
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