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Marie och Mitch Tkauc har 
skapat en sagoskog utanför 

knuten. Här bjuder en 
mångfald av träd och buskar 
på en kavalkad av blommor, 

blad och stammar i alla 
upptänkliga färger och former.

D et är den sista dagen i maj och 
Lilla Skapargården är så försom-
marfräsch som man bara kan tän-

ka sig. Än har varken larver eller väder satt sina 
spår, än har bladen inte mättats med klorofyll. 
De gamla ekarna vid entrén har späda, ljusgrö-
na löv [2]. De rödbladiga japanska lönnarna är 
nästan självlysande. De många barrträden har 
mjuka och gyllene årsskott.

Staphylea colchica kaukasisk pimpernöt, 
Prunus serotina glanshägg, Exochorda giraldii 
pärlbuske och Fothergilla major stor häxal bildar 
fluffiga, vita moln av blommor. Magnoliorna 
bidrar med gula och rosa färgklickar i blad-
verkens flimrande lek mellan sol och skugga. I 
Rododendronskogen lyser starka färger mellan 
de ljusa björkstammarna. Japanska prydnads-
körsbär och prydnads aplar blommar i djupare 
rosa och tillsammans med de rödbladiga träden 
och buskarna bildar de en motpol till de många 
gröna nyanserna.

Mot allt detta nya och oförstörda är prakt-
katalpans nakna grenar med fjolårets torra 
baljor en skarp kontrast [4]. Tillsammans med 
två mörka barrskepnader, Sequoiadendron gi-
ganteum ’Barabits Requiem’ mammutträd och 
Thuja plicata ’Pendula’ jättetuja, utgör den en 
melankolisk och ödesmättad trio som denna 
strålande dag än mer understryker den pånytt-
födda gröns kan och de nyutslagna blommorna.

Men katalpan är förstås inte död utan bidar sin 
tid för att tillsammans med Clerodendrum tricho-

tomum frilandsklerodendrum och andra sen-
blommande skönheter förgylla högsommaren.

Det är Marie som väljer, placerar ut och plan-
terar träd och buskar. 

– Jag gillar färger och tycker om att kombine-
ra träd med olika bladfärg, barrväxter och annat 
vintergrönt med träd som har vackra stammar, 
säger hon. 

Mitch är anläggaren som grävt dammar, gjort 
stenarbeten och snickrat nästan allt från huset 
de bor i till binas kupor [1].

– Vi kompletterar varandra, säger Marie.

Väl rotad på platsen
Som barn sprang Marie ofta genom skogen 
från föräldrahemmet till platsen hon och Mitch 
förvandlat till Lilla Skapargården. Huset som 
de byggde 1981 står i hennes farföräldrars forna 
trädgård. Den var prydlig och prunkande och i 
synnerhet farfars pioner gjorde intryck på den lil-
la flickan Marie. Men plocka dem fick hon inte. 
Farfar tyckte att de gjorde sig bäst där de stod. 

– Då tänkte jag att när jag blir stor ska jag ha 
egna pioner som jag får plocka hur mycket jag 
vill av, säger Marie.

Och så blev det. Marie fyllde trädgården med 
fler pioner, dagliljor och andra stora perenner. 
Hon odlade grönsaker och blev förälskad i 
alpiner. Men så träffade hon Bertil Andersson, 
trädnörd och gammal trädgårdsamatör, och fick 
inspiration att fördjupa sig i lignosernas fascine-
rande värd.

4. FÖRSOMMARFÄRGER
Med sina nakna grenar ger Catalpa 
speciosa praktkatalpa ett lite spöklikt 
intryck i kontrast till de andra lövträdens 
fräscha bladverk. I förgrunden en 
Acer palmatum (Dissectum-Gruppen) 
’Baldsmith’ flikbladig japansk lönn.

1. Marie och Mitch på den välvda bron 
i den Japaninspirerade delen.

2. Två pampiga ekar välkomnar vid 
entrén. Till höger skymtar en Larix 
decidua ’Puli’, en hängande form av 

europeisk lärk, och rosablommande 
Malus toringo ’Freja’ rönnbärsapel.

3. Liriodendron tulipifera 
’Aureomarginatum’ tulpanträd.
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Älskar träd & bin
Här bor: Marie och Mitch 
Tkauc.
Var: Valinge, utanför Varberg.
Trädgård: Parkliknande 
trädgård eller arboretum 
anlagt i en uppvuxen träd-
gård, på skogsmark och åker. 
Mycket berg och sten men 
även näringsrik mylla och grus. 
Yta: Cirka 2 hektar.
Ålder: Byggde huset 1981. 
Arboretet har byggts upp 
sedan 1998.
Odlingszon: 2. 

Marie lärde känna Bertil när hon köpte ett träd 
och plantskolan inte visste vilken art det var. Då 
tillkallades Bertil som löste problemet. 

– Bertil älskade träd redan som barn och han 
har provat massor av arter och sorter i sin träd-
gård. Men den är nog inte mer än 800 kvadrat-
meter stor så han fick inte plats med så mycket 
som han skulle vilja, berättar Marie.

Maries växtintresse fokuserades mer och mer 
på träd och Bertil hjälpte till med att leta upp 
och köpa ovanliga och speciella arter.

 – Träden ger så mycket och jag känner i 
hela kroppen hur bra jag mår när jag har dem 
omkring mig, men hade det inte varit för Ber-
til hade jag aldrig hunnit med att plantera så 
många olika träd som det blivit, säger Marie.

Trädsamlingen började utvecklas 1998 och 
det dröjde inte länge innan den ursprungliga 
tomtens 2 000 kvadratmeter var fyllda och 
planteringarna började breda ut sig i angränsande 
marker, som ägs av Maries föräldrar. I dag är 
trädgården snarast förvandlad till ett arboretum, 
om än med inslag av blommande perenner och 
ormbunkar. Hur många olika arter och sorter av 
träd som finns här vågar Marie inte ens gissa.

– Men jag vet att när jag besöker en plantskola 
går jag oftast ut tomhänt eftersom jag redan har 
de träd de erbjuder, berättar hon.

Mest stolt är Marie kanske över en sju år gam-
mal och omkring fem meter hög Taxodium dis-
tichum var. imbricarium ’Nutans’ dammcypress 
(tidigare namn Taxodium ascendens) som står på 
en skyddad och fuktig plats i den Japaninspire-
rade delen.

– I Göteborgs botaniska trädgård finns en 
Taxodium distichum sumpcypress, men så vitt 
jag vet är vi de enda i Sverige som har varieteten 
imbricarium dammcypress, säger Marie.

Annars är hennes favoriter japansk lönn, släk-
tena magnolia, kornell och rododendron samt 
barr- och andra vintergröna växter.

Mitch är också förtjust i korneller, till favori-
terna hör också praktkatalpan samt de exotiska 
barrväxterna Metasequoia glyptostroboides kine-
sisk sekvoja [9] som de har flera sorter av.

Men det är bina som är Mitchs särskilda 
skyddslingar. Sedan han gick i pension för ett 
par år sedan har bina och produktionen av ho-
nung tagit en stor del av hans tid.

– Jag tror att trädens blommor ger vår honung 
en speciell och extra god smak, säger Marie.

Gudrun gav plats för Japan
Praktkatalpan är det ståtligaste trädet i den 
Japaninspirerade delen och ett av få träd som 
stod där innan först stormen Gudrun 2005 och 
sedan uppföljaren Per i januari 2007 blåste ner 
den tallskog som tidigare växte på en bergs-
knalle bakom boningshuset – som har en stor 
uteplats med utsikt åt det hållet.

Marie och Mitch hade inte haft en tanke på 
att göra trädgård av tallskogen men när de bör-
jade röja upp såg de möjligheterna.

– Rotvältorna avslöjade berget och Mitch satte 
igång att frilägga delar av det, berättar Marie.

Stenarna och jorden som grävdes upp sorte-
rades och blev till kanter och upphöjda bäddar. 
Efter mycket letande fann de platsen för att göra 
en damm med tillräckligt djup för näckrosor. 
Marken kring dammen täcktes med grus och 
Marie satte igång att plantera träd, inte minst 
de japanska lönnar som ger mycket av platsens 
karaktär.

Pricken över i blev den välvda bro som Maries 
bror har byggt och som de fått i present. Japan-
delen av arboretet var fött [6].

5. Skira Cornus controversa ’Variegata’ 
pagodkornell med karaktäristiskt 
horisontella grenar och Thuja 
occidentalis ’Fastigiata’ pelartuja hör till 
arboretets mer skulpturala växter.

6. Den Japaninspirerade trädgården 
med rödbladiga Acer palmatum 
(Dissectum-Gruppen) ’Baldsmith’ 
flikbladig japansk lönn till vänster. I 
mitten ståtar Acer palmatum ’Koto-no-
ito’ och till höger rödbladiga ’Yuba-e’. 

7. Davidia involucrata var. vilmoriniana 
näsduksträd.

8. Acer x conspicuum ’Phoenix’ 
parkstrimlönn har iögonfallande bark 
som skiftar i gulrött.

9. Metasequoia glyptostroboides ’White 
Spot’ kinesisk sekvoja med nyutslagna 
barr.

10. Cryptomeria japonica kryptomeria 
barkas varje år av ekorrar. Resultatet 
är att det undre, färgstarka skiktet 
framträder.

11. Magnolia ’Yellow Lantern’ och 
Magnolia x soulangeana ’Alexandrina’ 
praktmagnolia blommar i gult och 
rosa.

12. Magnolia (Liliiflora-Gruppen) 
’Susan’ rosenmagnolia.

13. Magnolia (Liliiflora-Gruppen) 
’Galaxy’ rosenmagnolia.

Öppen trädgård
Söndag 29 maj.
Söndag 5 juni: Växtmarknad.
Måndag 6 juni.
Söndag 3 juli: Tusen Träd-
gårdar.
www.lillaskapargarden.se
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11 12 13Bi-syssla. Sedan pensionen 
har Mitch börjat med biodling.

Systerskap. Arbetsbin vårdar 
sin småsystrar – larverna.

”Träd är dyra i 
inköp men står 
kvar när annat 

försvinner”
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”Trädens blommor ger vår honung speciell smak”14. I Rododendronskogen blommar 
det under vårskira lövkronor. Här 
Rhododendron (Griffithianum-
Gruppen) ’Lem’s Monarch’.

15. Rhododendron (Wardii-Gruppen) 
'Virginia Richards' skiftar i aprikosa 
och laxrosa toner.

16. Rhododendron degronianum 
japansk rododendron tillsammans 
med Adiantum och en av de många 
stenar som kantar gångarna.

17. Marie brevid en överdådigt 
blommande Exochorda giraldii 
pärlbuske.

18. Staphylea colchica kaukasisk 
pimpernöt vittjas av ett av trädgårdens 
många flitiga bin. 

19. Den stora dammen lockar 
mängder av fåglar och groddjur.

20–21. Malus ’Laura’ prydnadsapel 
har ett smalt, pelarformat växtsätt.

22. Enkianthus campanulatus 
klockbuske får besök av en humla.

23. Exochorda giraldii pärlbuske.

– Träden bildar ett tak som ger ett varmare 
mikroklimat. Tack vare att vi grävde fram delar 
av berget och stenarna lagrar de värme så att kli-
matet blir ännu mildare, berättar Marie.

Marie beskär normalt inte träden. Här finns 
gott om plats och hon vill se hur de utvecklas i 
sitt naturliga växtsätt.

– Men jag lyfter ibland kronorna, särskilt på 
de japanska lönnarna, för att framhäva stam-
marna och ge ett luftigare intryck, berättar hon. 

Rododendronskogen
Bortom Japandelen ligger Rododendronsko-
gen [14–15]. Där har, förutom rododendron 
och azaleor, en hel del magnolior och japanska 
lönnar planterats mellan skira björkar och en 
och annan ek och tall. Det är ett projekt under 
utveckling och en hel del plantor står på tillväxt 
och väntar på att få flytta ut i skogen.

– Vi förberedde genom att ta bort skogslönn 
och bok. Deras kronor är så täta att det blir för 
mörkt för rododendron under dem, säger Marie.

Björkarna tycks däremot gå bra ihop med ro-
dodendron.

– Även om de dricker mycket vatten tänker 
jag att deras rötter går på djupet medan rodo-
dendrons rotsystem är ytligt och att de inte bor-
de konkurrera, säger Marie.

De exakta växtplatserna väljer hon med hjälp 
av fötterna. Hon känner efter var marken är 
hård och stum och var den sviktar.

– Där den är hård är det nära till berget men 
där den är mjuk och sviktande är jordlagret 
tillräckligt tjockt för att det ska gå att gräva och 
plantera, förklarar hon.

Hon tillför ingen köpejord eller kompost utan 
planterar i den befintliga jorden.

– Här växer blåbärsris och vitsippor naturligt 

och jag tänker att jorden borde passa rododen-
dron också, säger Marie.

Varje höst fyller hon och Mitch på med löv 
som de räfsat från gångarna kring buskarna. 
Ett par gånger har Marie också gödslat med 
lite hönsgödsel för att ge extra näring – de hade 
tidigare höns.

Vattensjuk åker blev fågelsjö
Intill Maries och Mitchs ursprungliga tomt låg 
tidigare en åker i träda. Marken var blöt och 
hade börjat växa igen.

En bekant tipsade om att man kan söka 
bidrag för att anlägga våtmarker som gynnar 
groddjur och inseker. Efter att ha fått hjälp att 
provgräva med grävskopa såg de att vattnet inte 
sjönk undan och 2014 gjorde de slag i saken.

I dag är åkern förvandlad till en 6 000 kvad-
rat meter stor damm där grodor och salamand-
rar gjort sig hemmastadda. Förstås trivs även 
fåglar – bland annat knipor, smådopping, grå-
gås och tranor häckade här i somras. 

– När en tjänsteman från länsstyrelsen var 
här för att inspektera resultatet upptäckte han 
många fågelarter vi inte hade sett, bland annat 
flera sångare och sommargylling. Vi har också 
massor av fladdermöss, berättar Marie.

Runt dammen löper en bred gräsbevuxen 
remsa och bakom den tar ett skogsparti med 
gran och europeisk lärk vid. I kanten har Marie 
planterat rododendron, ännu små men redan 
effektfulla färgklickar mot fonden av barrträd.

– Här hade vi växtmarknad i höstas och säl-
jarna stod utspridda runt hela sjön så det fanns 
gott om plats att hålla avstånd, säger Marie – 
som förstås passade på att handla från alla som 
var på plats...B
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