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Dammar finns det 
flera av på Lilla 
Skapargården.  
I Japan-delens  
vattenblänk speg-
lar sig koreansk 
blomsterkornell 
’Wolf Eyes’.



➙

➺ Mängder av vackra träd.
➺ Marktäckare förstärker 

skogskänslan.
➺ Mjuka gränser mellan  

skog och trädgård. 

gillar!

EN ALLDELES 
EGEN 

SAGOSKOG
Hemma hos Marie och Mitch får träden ta plats.  

Här är gränsen mellan natur och trädgård flytande, och  
japanska lönnar och rododendron smyger fram bland skogens 

höga gamla träd, vilket skapar spänning och mystik.
Text: ÅSA LANGEFORS  Foto: JOSEFIN WIDELL HULTGREN  Illustration: IANN EKLUND TINBÄCK

Marie och Mitch  
har en mängd olika  
korneller, som  
koreansk blomster-
kornell ’Eva’,  
med variegerade 
(brokiga) blad.
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 När våren kommer till Marie 
och Mitch Tkaucs Lilla Ska-
pargården utanför Varberg 

får de japanska lönnarna en ny skepnad. 
I trädgårdens Japan-del blir de till sirliga, 
majestätiska pelare i en ljuvlig vårtavla. 
Porlet från den lilla bäcken som rinner ner 
i dammen under den röda bron ackom-
panjerar ljuden från svartvit flugsnappare 
och koltrast, och det känns som en annan, 
vackrare värld. Löven susar, och de japan-
ska lönnarna skiftar från rött, rosa och 
ljusgult till grönt och nästan bronstonat  
i de nyutslagna lövverken.

Fortsätter man genom Japan-delen, ner 

mot samlingen av magnolior med stora 
blommor i rosa och gult, kommer man 
snart till skogen. Här smalnar gångarna av, 
och stenarna som kantar planteringarna 
blir större, ojämnare och mer mosstäckta. 
Mystiken som skapas av trädkronor och  
de mossiga stenarna tätnar inne i skogs-
delen. Fast ”skog” är kanske inte rätt ord 
när man har planterat in trädgårdsväxter 
mellan de höga träden, och huruvida man 
faktiskt besöker en trädgård, en skog eller 
en park är inte alldeles självklart. Stor som 
en mindre skog – eller större park – är i  
alla fall Lilla Skapargården, med sina tjugo- 
tusen kvadratmeter. Ordet ”lilla” kommer 

alltså inte av storleken, utan av att Marie 
och Mitch inte vill sticka ut. Och Skapar-
gården syftar förstås på att de har skapat 
en trädgård här. 

Växter som trivs i skogen
Stora delar av tomten vilar på ett berg, 
och borde därför vara tämligen omöjliga 
att anlägga trädgård på – eller åtminstone 
svårodlade. Här sprang Marie runt som 
barn och hoppade mellan klippblocken 
som sticker upp i dagen, snirklande mellan 
trädstammarna. Hennes farmor och farfar 
bodde i huset som då låg här, och hennes 
föräldrar bor på gården intill. På en del 

➙

1.
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TRÄDGÅRDSFAKTA
Här bor: Marie och Mitch Tkauc. Var: Utanför Varberg. Zon: 2.  
Marie menar dock att stora delar är zon 1, tack vare berget. 
Jordmån: Varierande mellan grus, berg och lövmull. Yta: 20 000 
kvm. Trädgårdens ålder: Marie och Mitch började anlägga den 
för 24 år sedan, 1998. Läge: På ett berg med vissa delar i skog, 
vissa delar på grusmark. Mest nöjd med: ”Japan-delen och rodo-
dendronskogen – de följer naturen så vackert.” Nästa projekt: 
Plantera magnolior i rododendronskogen och i arboretet. ”Rodo-
dendronskogen är absolut inte klar. Det tar tid innan allt har vuxit 
upp.” Drömmer om: Att få se träden utvecklas mot sin naturliga 
storlek. Besök Lilla Skapargården: Marie och Mitch tar emot  
besökare vissa dagar. Läs mer på lillaskapargarden.se. Följ Lilla 
Skapargården på Instagram: @lillaskapargarden

BOR DU I EN HÖGRE ZON?
➺ Visst går det att åstadkomma en  
sagoskog i landets alla zoner. Välj att 
plantera under högresta björkstammar, 
där du bygger upp marken under med  
organiskt material. För perenner (fler- 
åriga växter) i lunden är fältet ganska 
fritt, så länge du väljer växter som trivs  
i skuggiga lägen. Vitbrokig rysk kornell 
’Elegantissima’, zon 6, ger ett skimmer 
under björkarna. Istället för japanska 
lönnar kan du prova rödbladig smäll- 
spirea, zon 6,  eller finsk rödbjörk, zon 7, 
en korsning med rötterna i norra Finland.

2. 3.

1. Från trädgårdens 
högsta punkt har man 
en vacker utsikt över 
det omgivande land-
skapet. 2. Marie och 
Mitch har skapat en 
riktig sagoplats. Frå-
gan är bara om träd-
gården ligger i skogen 
eller om skogen ligger  
i trädgården. 3. Smala 
gångar väcker nyfiken-
het och skapar mystik.



1.
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av den gården har Marie och Mitch nu 
skapat en alldeles egen sagoskog. Rodo-
dendronskogen kallar de den, för det är 
främst rododendron de har planterat, samt 
ytterligare några japanska lönnar, magno-
lior och bambu här och där. Rododendron 
trivs i kemiskt sur, mullrik jord och vill 
gärna ha en del skugga, alltså just som det 
brukar vara i en skog. Ingen extra torv 
eller rododendronjord har behövts. Marie 
har planterat i myllan som lövträden byggt 
upp under åren. På våren fyller hon på 
med lite hönsgödsel och extra löv.

– Man måste bara se till att begränsa 
konkurrensen från de väletablerade, höga 
träden. Därför har vi främst tagit ner träd 
med stor, tät krona, förklarar hon.

Marken under träden och buskarna är 
täckt med naturligt växande blåbär och 

vitsippor, som blir vacker undervegetation 
till rododendron och trivs under samma 
förhållanden (i jord med lågt pH-värde). 

Fick tips om spännande träd 
Trädgården på Lilla Skapargården består 
av flera olika delar – de flesta dominerade 
av träd och buskar. Lönn, magnolia och 
kornell samsas med många andra arter, 
bland annat ovanliga barrträd, som skapar 
spännande kontraster till lövträden. 

Marie har älskat träd i många år. Själva 
urvalet har dock påverkats av andra, till 
exempel av Lindhults plantskola, där hon 
köpt många av dem och fått en hel del 
förslag och tips. Flera träd har hon också 
köpt på Träslövs trädgård, där hon en dag 
fick kontakt med en man vid namn Bertil, 
en trädälskare av rang.

– Bertil är en otroligt kunnig, äldre man 
som älskar träd, men som har alldeles för 
liten trädgård för alla vackra, spännande 
arter han vill ha. Istället köper han några 
varje år, sätter ut dem i trädgården ett tag 
för att ”känna på dem” och njuta av dem, 
och sedan får jag köpa dem av honom,  
berättar Marie. Många av mina träd kom- 
mer från honom, bland annat en damm- 
cypress, som jag tror är det enda exempla-
ret i Sverige.

Den vackra dammen, som speglar de 
nyutslagna lönnarna i Japan-delen, är bara  
en av flera dammar på Lilla Skapargården. 
Det var faktiskt med den stora dammen 
intill huset på baksidan som hela trädgårds- 
äventyret började. Då hade Marie och 
Mitch redan hunnit bo här i sjutton år, men 
inte förrän de tre barnen vuxit upp fanns 

➙

” Man måste bara se till att begränsa 
konkurrensen från de väletablerade, 
höga träden.”

1. Den stora dammen utanför huset 
var bland det första paret anlade.  

2. Hur sugen blir man inte på att ta sig 
uppför den mossiga trappan, som 

Mitch har byggt, och ta reda på vad 
som finns där ovanför? 

2.

➙
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det tid och ork att ta itu med trädgården. 
Drömmar och idéer hade dock legat och 
grott under alla år, så redan när paret lät 
bygga huset såg de till att inkorporera det 
i trädgården. Från det stora uterummet 
med rejäla glaspartier har man därför en 
fantastisk utsikt över Japan-delen. 

Andas in och känna träden
Den största dammen är hela sextusen 
kvadratmeter och två meter som djupast. 
Den är nästan som en liten sjö, där den 
ligger mellan rododendronskogen, huset 
och Japan-delen.

– Man kan faktiskt bada i den, men vi har 

inte gjort det sedan jag såg blodigel där för 
några år sedan, berättar Marie. 

Idag njuter hon och Mitch av mångfal-
den och mängden av träd på tomten. 

– Jag älskar att gå ut på kvällen och bara 
andas in syre från träden. Att gå en runda. 
Dofta, känna, lyssna, säger Marie och 
fortsätter:

– Innan Mitch gick i pension jobbade 
han i Norge tio dagar och var hemma fem 
dagar. När han kom hem sent på kvällen 
tog han ett glas vin, gick ut i mörkret och 
kände på träden. På taggarna, bladen, 
stammarna.

De båda delarna av tomten samsas med 

” Jag älskar att gå  
ut på kvällen och 
bara andas in syre 
från träden. Att  
gå en runda. Dofta, 
känna, lyssna.”

➙

1. 2.

3. 4.

5.
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➙

varandra, men används på olika sätt. I den 
ena delen ber Marie om ursäkt för ett par 
ogräsplantor som hon inte hunnit rensa 
bort ur grusgången. Här är rabatterna 
raka, välrensade och tuktade. I den andra 
delen har hon bett skogen om lov att låna 
en del av dess mark till sina växter. 

– Du ser gärdesgården där borta, säger 
Marie och pekar in mot skogen. Där går 
min gräns för hur långt jag får plantera.  
Än så länge. Men det blir säkert några 
plantor där bortanför också.

Steget är aldrig långt mellan de två de-
larna – den lätt kontrollerade skogen och 
den tuktade trädgården. l

1. Pärlbusken med kritvita blommor har  
Marie fått av vännen Bertil. 2. Intill en  
mosstäckt sten blommar ett fyllt treblad. 
3. Jättetreblad ’Snow Queen’ doftar härligt. 
Treblad är ljuvliga vårblommor, men kan vara 
svåra att få tag i. Paret har hittat lite ovanli-
gare, roliga sorter via sitt medlemskap i 
Trädgårdsamatörerna. 4. De långa, vackra 
barren på solfjäderstall ’Gold Star’ blir fina 
mot de rosa bladen på japansk lönn ’Kasa-
giyama’. 5. Merparten av tomten ligger  
på ett berg, vilket gör grönskan än mer  
imponerande. 6. Blommor blir nästan över-
flödiga när bladverket är så färgstarkt som 
hos japansk lönn ’Fireglow’ och flikbladig 
japansk lönn ’Baldsmith’.

6.

Att Marie älskar 
träd är inte att  
ta miste på. 
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Marie har suddat ut gränsen mellan skog och trädgård och 
skapat en vacker kombination av naturligt och odlat.

SKOG OCH TRÄDGÅRD  
I SÖMLÖS FÖRENING

➺ Att Marie överhuvudta-
get började göra trädgård 
av skogen är faktiskt stor-
men Gudruns förtjänst.  
När stormen hade dragit 
fram 2005 och fällt en hel 
del träd på tomten tog  
rotvältorna med sig så 
mycket av jorden att ber-
get blottades. Plötsligt  
såg Marie hur vackert det 
skulle bli om man tog bort 
några fler träd och utnytt-
jade skogen som duk för en 

helt ny trädgårdstavla.  
Det blev starten på Japan- 
delen.

– Sedan förflyttade jag 
mig ju längre och längre  
ut, och så kom turen till 
skogen, berättar hon. 

Hon insåg att en utgle-
sad skog skulle vara den 
optimala planteringsplat-
sen för rododendron, men 
hon har också planterat  
in andra växter, bland an-
nat bambu, korneller och 

japanska lönnar.
Marie har sparat mycket 

av det ursprungliga och  
naturliga, som träd med 
smala kronor – rönn, tall 
och björk – för att få ner 
ljus till marken, samt en- 
staka exemplar av bok och 
ek. Hon har även låtit mark-
täckare som blåbär och 
vitsippor vara kvar och  
förstärka skogskänslan.

– Jag kallar det skogs- 
trädgård, säger Marie. 

MARIE VÄLJER: 
5 VÅRBLOMMANDE 
TRÄD OCH BUSKAR
➺ Praktmagnolia Magnolia x soulangeana, 
zon 2. ”Magnolia är ändå nummer ett! Prakt-
magnolia hör till favoriterna, med sina stora, 
styva blommor, som växer upprätt och står 
emot regn och vind bättre.”
➺ Japanskt prydnadskörsbär Prunus Sato- 
zakura-gruppen ’Royal Burgundy’, zon 2.  
”Den har allt: Mörkt bladverk och stora,  
fyllda, rosa blommor. Vacker stam och dess-
utom lång blomtid.”
➺ Koreansk blomsterkornell Cornus kousa, 
zon 3. ”Väldigt lång blomtid, vackra höst- 
färger, och den trivs i skugga.”
➺ Rododendron Rhododendron, zon 6.  
”Förstås! Griffithianum-rododendron ’Lem’s 
Monarch’ med sina gigantiska blommor är 
väldigt intressant. Sedan har rododendron 
ett spännande bladverk som är snyggt året 
om, med indument (en vacker beläggning av 
hår, reds anm) som varierar från brunt till  
silver. Det finns även brokbladiga sorter.”
➺ Snödroppsträd Halesia carolina, zon 3. 
”Fantastiskt på våren!”

1. Skog och trädgård flätas samman. 2. Ljuvliga tid när magnolia och körsbär blom-
mar! Här är praktmagnolia ’Alexandrina’ och japanskt prydnadskörsbär ’Royal 
Burgundy’. 3. Marie har planterat in rododendron i den skogiga delen. 4. Den fina, 
lilla tallen är en solfjäderstall ’Gold Star’, och bredvid står en intressant japansk 
lönn ’Kasagiyama’. 5. Finns det något vårigare än en magnolia i full blom?

1.

Wardii-rododendron 
’Virginia Richards’.
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2. 3.

5.4.

➙
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VÄXTFAVORITER HOS  
MARIE OCH MITCH
Perenners härdighet anges med A–D,  
se sidan 97.

  Doftrododendron Rhododendron fortunei, 
zon 2 (ev 3).

  Flikbladig japansk lönn Acer palmatum 
Dissectum-gruppen ’Baldsmith’, zon 3.
  Hassel Corylus avellana ’Red Majestic’,  
zon 4.
  Japansk lönn Acer palmatum ’Fireglow’, 
’Kasagiyama’, ’Koto-no-ito’, ’Shirazz’,  
’Shishigashira’, zon 3.
  Japanskt prydnadskörsbär Prunus  
Sato-zakura-gruppen ’Ama-no-gawa’,  
’Royal Burgundy’, zon 2 (ev 3).
  Jättetreblad Trillium chloropetalum  
’Snow Queen’, C.
  Koreansk blomsterkornell Cornus kousa 
’Eva’, ’Wolf Eyes’, zon 2.

  Paraplyrododendron Rhododendron  
calophytum, zon 4.
  Praktmagnolia Magnolia x soulangeana 
’Alexandrina’, zon 2.

 Pärlbuske Exochorda giraldii, zon 3 (ev 4).
  Solfjäderstall Sciadopitys verticillata  
’Gold Star’, zon 2 (ev 3). 
  Stort treblad Trillium grandiflorum  
’Flore Pleno’, C.
  Tidig rosenrododendron Rhododendron 
oreodoxa, zon 3.
  Vitsippa Anemone nemorosa, C.
  Wardii-rododendron Rhododendron  
Wardii-gruppen ’Virginia Richards’, zon 2.
  Weymouthtall Pinus strobus ’Louie’,  
zon 4.
  Öronrododendron Rhododendron  
auriculatum, zon 4.

Skogskänsla

Yta: 20 000 kvm. Zon: 2.

 Finns på bild i reportaget.

1. Lund.  
2. Rosarium.  
3. Damm.  
4. Lilla Hantverksboden.  
5. Hönsgård.  
6. Rododendronskogen.  
7. Japan-delen.  
8. Damm.  
9. Utställningsrum.  
10. Arboretum.  
11. Odlingsbädd.  
12. Sjön.  
13. Bikupor.

IBLAND MISSLYCKAS DET …
➺ Som alla odlare vet går det inte alltid 
som man har tänkt sig – men det kan 
också vara ett sätt att lära sig mer.

– När jag inte lyckas med någon växt är 
det för att jag har planterat i fel jord eller 
fel väderstreck, säger Marie. Men då har 
jag tagit reda på hur växten vill ha det 
och provat igen – och då har det funkat!

Hon berättar att hon, sedan hon miss-
lyckats med sin första kamelia, planterat 
en annan kamelia under en mandaringran 
för att ge den lite skydd. Och nu funkar 
det utmärkt – kamelian står ute hela året. 

– Jag har också haft ihjäl säkert tio 
cedrar, men skam den som ger sig.  
Nu, när de står i morän och grus, fun-
kar det. Även japanska lönnar miss-
lyckades jag med först, men jag har 
lärt mig att de vill ha mager jord 
kring halsroten, annars blir det  
för blött. Helst vill de stå i grus.

Psst!  
På sidan 74  

berättar  
AoT-redaktionen  

om sina egna  
odlingsmisstag. I Japan-delen på Lilla Skapar-

gården står flera olika japan-
ska lönnar med nyutslagna 

blad i olika nyanser. Japanska 
körsbärsträd och magnolior 

står för vårblomningen.

Husets uterum har stora 
glaspartier med utsikt  
över Japan-delen.
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Bostad.


