
DÅ ÖPPNAS TRÄDGÅRDEN 
FÖR BESÖKARE
HÄR BOR: Marie, 61, och Miroslav ”Mitch” 
Tkauc, 67 år. 
FAMILJ: Varandra, tre vuxna söner med 
respektive samt fem barnbarn. 
VAR: På landet i byn Valinge nordost  
om Varberg. 
TOMTENS STORLEK: Cirka två hektar,  
varav rhododendronskogen sträcker sig  
över 3 000 kvadratmeter. 
LÄGE: På ett berg med omgivande skog,  
en mil in från kusten 
ZON: 2. Men berget hjälper till att skapa  
ett ännu mildare mikroklimat. 
ÖPPET: I år kommer Marie och Mitch hålla 
trädgården öppen för allmänheten vid  
fyra tillfällen. På mors dag, i samband med 
en växtmarknad 5 juni, på nationaldagen  
och vid Tusen trädgårdar 3 juli. Övrig tid  
tas grupper emot efter beställning.
LÄS MER: lillaskapargarden.se

Från mars till juni flammar skogen nedanför Marie och Mitch Tkaucs villa  
av rhododendronblom i lila, rött, gult, orange, rosa och vitt. Men det  
finns något som är ännu finare, tycker rhododendronfantasten Marie:

– Det är ju bladen som ger skönhet året om.
Av K A R I N  H Y L A N D E R  Foto A N N I K A  K A R L B O M 

Färgprakt i
blomsterskogen

TRÄDGÅRD

Blommorna hos ’Queen Bee’,  
Rhododendron tsariense ’Queen 
Bee’, blir nästan självlysande  
i dunklet under träden. Sorten  
bildar en välformad, kompakt 
buske, som pryder sin plats  
även när blomningen är över.

Knopparna är ofta mer 
färgstarka än de utslagna 
blommorna, som sedan 
bleknar efter hand.  
På Lilla Skapargården  
har Mitch och Marie  
rhododendron och  
azaleor, som blommar 
från mars till midsommar.
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Sedan barnsben har Marie Tkauc varit 
trädgårdsintresserad. Då sprang hon 
på stigen genom blandskogen upp 
till farmors och farfars hus på berget 

och njöt av naturen.
– Det är faktiskt samma stig som går här 

än i dag, säger Marie medan hon snirklar sig 
fram mellan blommande buskar och träd.

Runt 400 plantor, från krypande små bus-
kar till flera meter höga träd, har det blivit 
hittills i den rhododendronskog och azalea- 
dal, som växer fram hemma hos henne och 
maken Mitch.

1980 tog de över farföräldrarnas tomt, rev 
det gamla huset och byggde ett nytt. Tre sö-
ner kom till världen i rask takt och det dröjde 
några år innan paret hade tid att börja ägna sig 
åt trädgården med någon större reda. Men när 
de väl satte spaden i jorden hände det grejer!

– Det var då intresset för träd och buskar 
grep mig, berättar Marie, som nu har ett 
helt arboretum med rariteter på tomten, en 

japaninspirerad trädgård närmast huset, ett 
rosarium, ett woodland och en 6 000 kva-
dratmeter stor, konstgjord sjö med flera öar i.

Rhododendronen var en favorit redan från 
start.

– Jag har alltid tyckt om dem och började 
handla vanliga, lila parkrhododendron ti-
digt. När vi sedan var klara med den japan-
ska delen av trädgården och skulle gå vidare 
var det inte svårt att se vad som skulle passa i 
skogsmiljön där nere, säger Marie.

DE STORA LÖNNARNA röjdes bort för att släppa 
ner mer ljus bland björkar, rönnar och tallar. 
Snart kunde Marie och Mitch plantera de 
första små rhododendronen och azaleorna i 
den här delen av trädgården. Och snart hände 
något som gjorde en större satsning möjlig. 

Tre mil söderut i Halland, på Lindhults 
säteri, hade Marie sin favoritplantskola. Den 
startades av godsherren själv, Carl Johan Lil-
liehöök, redan på 1800-talet som Sveriges 

första, kommersiella plantskola där. De sis-
ta plantskolisterna på Lindhult var Magnus 
och Eva Carlström, som drev plantskolan 
under många år.

Det breda sortiment och specialkunska-
perna hos Eva och Magnus lockade Marie. 
Hon kunde gott förstå parets drivkraft. Som 
Magnus Carlström själv uttryckte saken, 
”Jag är egentligen mer intresserad av växter-
na än av att sälja dem”.

När de skulle lägga ner plantskolan fråga-
de Marie om hon kunde få köpa alla de stora, 
gamla rhododendron som växte där. En del 
var tre–fyra meter höga och hade åtskilliga 
år på nacken.

– Vi åkte ner hela familjen – pappa, Mitch, 
alla tre pojkarna och jag – med varsin spade.

Väl hemma i Valinge grävdes bjässarna ner 
i skogens goda lövmylla, en efter en.

– Allihop klarade sig. Rhododendron har 
inga stora rotsystem utan kompakta rotklum-
par, säger Marie.

Marie och Mitch Tkauc började plantera 
rhododendron i skogen mellan huset och 
den konstgjorda sjön för nio år sedan. 
”Många frågar hur vi kan sätta dem 
bland alla törstiga björkar, men det  
funkar bra” säger Marie.

Hos ’Goldflimmer’, Rhododendron  
(Ponticum-Gruppen) är blommorna 
klassiskt gredelina medan bladverket  
är marmorerat med ljusgula mönster 
mot en mörkgrön botten.

Hybridrhododendronen ’Lem’s Monarch’ 
bjuder på rubinröda knoppar, som  
skiftar till blekrosa allt eftersom  
blomningen framskrider.

Tanken är att de blommande  
buskarna ska få skogen och  
området runt sjön att med  
tiden flyta ihop till en enhet.  
Den rosa kaprifolazalean,  
Rhododendron periclymenoides, 
har redan börjat ta för sig.

Lekvänlig växt. Barnbarnen Sigrid  
och Henri har en perfekt plats för 
kurragömma. Under överinseende 
förstås, med tanke på allt vatten  
i den spännande trädgården hos  
farmor och farfar.

PLANERA, PLANTERA  
OCH VATTNA!
EN GLES SKOG, som hemma hos Mitch och  
Marie, är en perfekt växtplats för rhododendron. 
Den klarar dock även andra förhållanden så 
länge den får stå någorlunda skyddat och inte 
torkar ut. Särskilt viktigt är det under vårvintern, 
när den skarpa solen får bladen att avdunsta  
vatten medan jorden ännu är frusen, så att  
växten inte kan suga upp fukt ur marken. Tjältorka  
kan döda en buske. Står den soligt – täck med 
säckväv eller odlingsväv under vårvintern.

När det kommer till jordmån är rhododendron  
är en surjordsväxt, som gillar en väldränerad, 
porös jord med lågt pH-värde. Särskild  
rhododendronjord finns att köpa. Rotsystemet 
är grunt, så plantera inte för djupt.

Direkt efter planteringen bör man vattna  
rikligt och fortsätta med det under hela den 
första säsongen. En rejäl rotblöta i veckan kan 
vara lagom. Är det en krukodlad planta man 
har satt bör den vattnas oftare. När plantan  
väl har etablerat sig på växtplatsen är den 
lättskött och tålig. Då behövs vattning endast 
under långvariga torkperioder samt i september 
och oktober om hösten är torr.

Rhododendron växer sakta. Därmed behöver de  
varken särskilt mycket gödsling eller beskärning.  
Krattar man in lite löv och barr under buskarna 
om hösten, som får ligga där och multna samtidigt  
som de skyddar mot kylan, krävs knappt annan 
gödsling. På våren kan man fylla på med  
rhododendrongödsel om jorden sjunkit.

Blir plantan gles och kal kan den föryngrings- 
beskäras. Eller så gör man tvärtom och stammar  
upp den och låter det knotiga grenverket bli 
som ett konstverk. Plockar man bort de torra 
blomställningarna direkt efter blomningen 
gynnar det knoppsättningen. Men blommar gör 
rhododendronen ändå, även om blomningen 
blir något mindre riklig. 

Rhododendron drabbas sällan av ohyra och 
sjukdomar.

» När plantskolan lades 
ner köpte jag alla  
deras rhododendron«

Det är inte de vita 
blommorna som fängslar 
Marie mest hos kanel-
rododendronen ’Hydon 
Velvet’, Rhododendron 
bureavii ’Hydron Velvet’, 
utan den meterhöga 
buskens blad. Översidan 
är blankt mörkgröna, på 
undersidan täcks de av 
ett indument, som går 
från vitt till kanelbrunt.
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Karmosinrött är en färg som  
lyser upp hela trädgården och 

som många av rhododendronen 
och azaleorna ståtar med.

En blomknopp vars fjäll täcks av ett 
mjölkigt indument. Det är värt att 
titta närmare på varenda del av  
rhododendronen, från det knotiga 
grenverket till blad och blommor.

Taiwanazalean, Rhododendron  
nakaharae, glöder i orangerött  
som kontrast till rosblommande  
koreansk azalea, Rhododendron  
schlippenbachii, och park- 
rhododendronen, Rhododendron  
catawbiense ’Grandiflorum’,  
i bakgrunden.

Det första året efter plantering vattnar 
hon. Sedan får buskarna sköta sig på egen 
hand om det inte blir en lång torkperiod. 
Gödslar och jordförbättrar gör hon inte hel-
ler i någon stor utsträckning; det kan bli en 
giva hönsgödsel med några års mellanrum.

Däremot brukar Mitch och Marie köra ner 
skottkärrorna med löv och sprida ut dem un-
der rhododendronbuskarna när de har krattat 
i gångarna i den övriga trädgården om hösten.

– Jag beskär aldrig mina rhododendron. 
De får växa och bli så stora de vill, säger 
trädälskaren Marie.

Under de åtta år som har gått sedan plan-
torna från Lindhult kom på plats har hon 
även handlat intressanta hybrider från bland 
andra specialplantskolan Klöva Naturträd-
gård i Bohuslän och olika halländska rhodo-
dendronentusiaster.

Favoriten är förstås ’Halland’, som togs 
fram men aldrig namnskyddades av Tor Nit-
zelius (dendrolog, trädsamlare och intendent 

vid Göteborgs botaniska trädgård, reds an-
märkning). 

– Sedan är ju ’Lem’s Monarch’ med sina 
gigantiska blommor väldigt fin också, säger 
Marie.

Ändå finns det något som i hennes ögon 
nästan överglänser blomprakten: Bladen.

– Det finns så många varianter! De kan 
vara silvriga eller brunaktiga. På undersidan 
eller på ovansidan eller både och.

Denna gråsilvriga eller kanelbruna hår-
beläggning kallas indument. Det finns även 
sorter med blad som drar år daggblått och va-
riegerade (brokbladiga) sorter.

Marie har satt en hel del mindre plantor på 
uppväxt för att kunna utöka rhododendron-
skogen med tiden.

– Det tar ju många år för dem att växa upp 
så vår rhododendrondel av trädgården är inte 
klar på långa vägar än, säger Marie.

Dessutom har hon börjat plantera aza-
leor och rhododendron längs kanten av den 

konstgjorda sjön. En promenad längs strand-
promenaden en vacker majdag i framtiden 
kommer att slå det mesta. Den synen tål att 
väntas på! 

Utmed grusgången passar 
lågväxande sorter bra. Här ses 

Rhododendron nakaharae  
och Forrestii-rhododendron,  

Rhododendron ’Scarlet Wonder’.

RHODODENDRON  
ELLER AZALEA?
SÅVÄL RHODODENDRON som azaleor tillhör 
rhododendronsläktet. Det finns små, botaniska  
skillnader, som kan vara svåra att avgöra för en  
lekman. Då kan man i stället gå efter tumregeln  
att rhododendron är städsegröna medan azaleor  
vanligtvis fäller löven även om undantag finns. 
Många azaleasorter bjuder på en god doft  
under blomningen och fantastiska höstfärger.

Rhododendron trivs bäst i halvskugga medan 
azaleor kräver ett soligare läge. De passar fint 
att plantera tillsammans så länge man inte 
placerar azaleorna så att de hamnar i skuggan 
av stora rhododendron.

Det finns enormt många olika sorter att välja 
på, från små dvärgbuskar till sådana som blir 
flera meter höga träd eller buskar. Det finns en  
del känsliga sorter men också azaleor, som klarar  
sig upp till zon 5, och rhododendron för zon 7.

» Jag beskär aldrig  
mina rhododendron.  
De får växa och  
bli så stora de vill«
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