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fakta
Göran och
Monica
Hermanson

Bor: På gården Alen på
Tjörn.
Familj: Två barn, ett barnbarn och tre Heliga Birmakatter.
Intressen: Trädgård.
Gör mer: Göran är ordförande i Rhododendronsällskapet Västsvenska
kretsen och i Sällskapet
Trädgårdsamatörerna, STA
Bohuslän och Dalsland.
Monica är medlemmar i
STA.
Hemsida: alentradgard.se,
rhododendron.se
Blogg: alentradgard.blogspot.com

Trädgårdstips

■■Gå med i en trädgårds-

förening.

■■Knyt kontakter.
■■Sätt växter rätt, ta reda

på söderläge och jordmån.

■■Kolla på nätet.
■■Skapa olika mikroklimat

för olika växter.

■■Stamma upp växter.
■■Gör växtskyltar.
■■Använd LED-belysning

”Efter tusen sorter
slutade vi att räkna”
De har 300 sorters rhododendron. Mängder av
fuchsior, dagliljor och
hostor.
Hos trädgårdsamatörerna Monica och Göran
Hermanson på Tjörn är
mångfalden stor.

Med hav och berg som närmaste grannar bor Göran
och Monica Hermanson på
gården Alen. Deras stora gemensamma intresse är trädgård.
I det gamla häststallet växer sticklingar under
blårött sken. Hundratal
fuchsior och rhododendron
i olika färger och former.
Här har de stått sedan i
höstas.
– Så fort tjälen släpper
planterar vi ut, säger
Monica.

Nördiga samlare

Hennes specialitet är fuchsia, hosta (funkia) och he-

merocallis (daglilja) men
även klematis och pion.
Maken Görans stora intresse är rhododendron.
– Jag har väl 300 olika
namnsorters hostor, ett par
hundra sorters dagliljor,
60 olika klematis, 30–40
sorters pioner. Vi är nördiga
samlare, säger Monica.
Det började med att hon
satte några fuchsior i en
rabatt och tyckte att det
var synd att slänga dem på
hösten.
– De övervintrade och då

började jag köpa på mig. Sedan lärde jag mig att ta sticklingar. Du måste ha ljuset på
vintern om du ska ha sticklingar. Det är A och O.
På frågan om hur många
olika sorters växter de har,
svarar hon:

Våldsamt oväder

– Ingen aning. Förr katalogiserade jag men slutade efter 1 000. Det är mer än fem,
som kineserna säger. Så behöver man inte ljuga.
Alen är en liten jordbruks-

fastighet på fyra hektar. En
del av markerna är utarrenderade men trädgården växer och tar mer yta för varje år.
– Vi har fördelen att ha
mycket mark och ett stall
där vi kan förvara sticklingar och krukor, säger Göran.
För tio år sedan ödelades
trädgården efter ett våldsamt oväder med skyfall och
översvämning. Ett stort dike
som delar av trädgården anlades för att förhindra framtida naturkatastrofer.

Nya projekt

Gården ligger på
gammal havsbotten och består av ren
blålera. Trädgården
har därför upphöjda rabatter fyllda
med jord. Här är
fullt aktivitet.
– Det är hela tiden
nya projekt, vi håller på med allt på en
gång. Vi anlägger en
damm, vi gräver,
planterar och ren-

sar ogräs. Vi har drömmar
och visioner och har bollat
många idéer genom åren.
Det ena ger det andra. Så
jobbar vi. Man somnar gott
på kvällen och mår så himla
bra. Trädgården är en plats
för oss att umgås i, leka med
färg och form och att njuta
av resultatet av vad vi planterat, säger Monica.
Uppdragna och överblivna plantor säljs på växtmarknader för finansiera
nyinköp av jord och växter.
Ett par gånger
om året har de
öppen trädgård
men det går även
att besöka dem efter
överenskommelse.
– Det är en privat
trädgård
men det händer
att folk spatserar rakt in. En gång
frågade en dam om jag
var trädgårdsguide, säger
Göran.
Charlotte Gad

till sticklingar och frösådder. Plantorna blir fina och
el-räkningen lägre.
■■Lär dig lite växtlatin.
Växtnamn är internationella och det underlättar när
man handlar via Internet.
■■Använd kameran att dokumentera rabatterna, det
är lätt att på våren hitta
utrymmen att plantera på.
■■Välj växter och planera
rabatterna så att trädgården kan njutas under så
lång tid som möjligt.
■■Ta dig tid att bara gå
runt i trädgården, känn
doften, se blomman och
de vackra bladen. Låt
drömmar skapas och nya
projekt ta form.

Öppen trädgård
på Alen 2012
Söndag 27 maj
Onsdag 6 juni
Onsdag 8 augusti
Söndag 12 augusti

Tänkvärt om
trädgårdsfolk

”Vi trädgårdsmänniskor
lever liksom i framtiden.
Blommar våra rosor, så
tänker vi på att de kommer
att blomma ändå bättre
nästa år. Och så där om tio
år har det blivit ett träd av
den där lilla tallruskan –
om bara de tio åren vore
tillryggalagda! Jag skulle
vilja se, hur de där björkarna artar sig om femtio
år. Hur sant är det inte att
det bästa ligger framför
oss. Varje nytt år skänker
större växt och skönhet.
Gudskelov att vi nu är
komna ett år längre!”
(Karel Capek)

