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Måttfullhet – hur stavas det?
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När man åker över Tjörnbron reser man verkli-
gen. Väl över på andra sidan känner man tydligt 
att här börjar något annat. Från att ha varit vid 
kusten är man på en ö. Det är skillnad det. Vi 
åker vidare på väg 160 och tappar kontakten 
med vattnet en stund. När vi hittar den igen är 
vi framme hos Göran och Monica.
Med berget tryggt i ryggen ligger deras gård 
och trädgård precis på tröskeln till en vik av 
västerhavet. Fast med näsan i backen och rum-
pan i vädret på trädgårdsamatörers vanliga vis 
är det nog lätt att tidvis glömma att havet finns 
där. Men det är alltid ett stråk av fukt och sälta 
i luften. Och när man rätar på ryggen och lå-
ter blicken svepa över häcken och vidare över 
ängen, vägen och ytterligare ett fält så glittrar 
vattnet där och berättar exakt var man är.
Om det inte vore för vägen skulle läget vara 
fridfullt på gränsen till ödsligt. Nu hörs bruset 
av bilar som rullar förbi mot sommarens strand-

liv. Vintertid, när både trafiken och grönskan 
glesnar, kryper havet och stillheten närmare.
Men det finns fördelar med att bo så här nära 
vägen. Under de senaste åren har många träd-
gårdsnördar tryckt på bromsen vid skylten i 
vägkanten med texten ”Alen”. För hos Göran 
och Monica händer det saker hela tiden. Växt-
marknader och trädgårdsvisningar. I det gamla 
stallet har det hållits kurser i sticklingsförök-
ning, betonggjutning, loppmarknader mm. 
Tidigare höll Göran på med hästar. Men nu är 
stallet en plats för förökning och vinterförvaring 
av växter. Här går Monica och Göran i ide på 
vintern. Eller det är vad man tror när man hör 
dem säga att de tillbringar väldigt mycket tid i 
”sovrummet”. Tills man inser att man hört fel 
och att det är sårummet de pratar om. Ett stort 
härligt rum med lågt hängande belysningsar-
maturer, bord och hyllor överallt för frösådder 
och sticklingar.
Vid rundvandringen genom stallet öppnar Mo-
nica dörr efter dörr och visar förutom sårummet 
även fuchsiarummet och pelargonrummet – det 
senare numera rododendronrum sedan pelargo-
nerna i Monicas samling fallit ifrån den ena ef-
ter den andra. Göran myser förnöjt när det nya 
användningsområdet kommer på tal. Sedan han 
för snart tio år sedan, mest som ett infall, sådde 
en näve frön från en guldazalea och såg dem gro 
och växa till sig är han helt fast i en riktig lidelse 
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för rododendron. Han frösår, sticklingsförökar 
och skaffar särskilt åtråvärda sorter utomlands. 
Genom Svenska Rhododendronsällskapet har 
han hittat både själsfränder, kunskaper, frön 
och plantor.
Och det är inte den enda föreningen Göran och 
Monica är med i. De är inbitna föreningsmän-
niskor. När ett nytt intresse vaknar går de med 
i en ny förening och oftast dröjer det inte länge 
innan de blir engagerade i något funktionärs-
uppdrag. Ibland leder till och med en förening 
vidare till en annan. Det var en av Görans vän-
ner i släktforskarföreningen som, när han såg 
Monicas och Görans spirande trädgårdsintresse, 
tipsade dem om STA. Först var de med i TAG, 
Trädgårdsamatörerna i Göteborg, men så små-
ningom hittade de även till sin ”hemmakrets” 
Bohus-Dal. Deras första uppdrag där blev som 
materialansvariga. Ett rum i stallet rymmer 
krukor, etiketter och annat som köps in i större 
partier och säljs till kretsmedlemmarna. Göran 
är dessutom med i styrelsen och har gjort kret-
sens nya hemsida.
Framför stallet, mot vägen, finns en generös 
plantering med storvuxna hostor och rododend-
ron. De tampas lite om utrymmet och Monica 
pekar ut alla hostor som borde delas och flyttas. 
Hon har alltid ett litet block i fickan där hon 
antecknar sådant. Det ska jag nog ta efter, för 
när tiden är den rätta för grävning, beskärning 
eller flytt av växter har jag totalt glömt bort vad 
det var jag skulle göra.
Rabatten har faktiskt lite äktenskapstycke. Ro-
dodendron och hosta. Göran och Monica. För 
hostor är en av Monicas alla passioner. Hosta är 
ju ett av H:na i STA:s HIH-grupp där Monica 
är väldigt aktiv. Titta där – en förening till! 
Även Iris och Hemerocallis (dagliljor), de övriga 
växterna som gruppen ägnar sig åt, tillhör Mo-
nicas favoritväxter.
Men också en samlare med hundratals hostor 
har faktiskt varit nybörjare en gång. Monica 
berättar att när hon var ny på det här med 
trädgård besökte hon en granne som frikostigt 
brukade dela med sig av sina växter. När de gick 
där i trädgården frågade grannen plötsligt om 
Monica hade hosta.
– Nej, inte nu, svarade hon glatt, men jag har 
varit fruktansvärt förkyld!
Med sig hem den gången fick hon en liten bit 
av den storvuxna blåbladiga Hosta sieboldiana 
var. elegans, som har vuxit till sig och delats 
många, många gånger sedan dess och nu växer 
längs hela stallväggen [9] som en imponerande 
”häck”.
Mellan stallet och den branta bergväggen 
bakom bildas en naturligt avgränsad del som 
fungerar som en liten plantskola. På ett hop-
plock av backar, bockbord och en charmig gam-
mal flakvagn står välväxta plantor i generöst 

1. En av de vackra utblickarna  
från trädgården mot vattnet och ön 
Mjörn.

2. Alen heter gården. Skylten visar 
vägen.

3. Göran och Monica Hermanson

4. Jordgubbshallon, Rubus 
illecebrosus

5. Bakom stallet kan man botanisera 
bland spännande växter.

tilltagna krukor [5]. En blossande eldröd dag-
lilja får mig att tappa fokus på rundvandringen, 
men jag sliter mig loss och vi kan gå vidare. Ett 
par timmar senare är just den krukan borta. 
Några damer på spontant trädgårdsbesök fick 
med sig den hem. Det brukar bli ganska många 
besökare under en trädgårdssäsong. De kommer 
både på organiserade bussturer och som enstaka 
strögäster.
Lite besvärligt är det att hålla isär växter för 
eget bruk som fortfarande står i kruka, eller inte 
har vuxit till sig tillräckligt än, och de växter 
som faktiskt är till salu, men det problemet ska 
snart vara löst. Bakom ett skyddande plank på 
andra sidan stallet håller Göran på och bygger 
en separat avdelning för sådant som ska plante-
ras ut i trädgården eller som står på tillväxt.
– Det där är en skojig växt, säger Monica och 
pekar på en björnbärslik buske med stora vita 
blommor som växer i en ficka mot bergväggen, 
väl avskilt från allt annat. Jordgubbshallon, 
Rubus illecebrosus [4]! Får enorma röda bär, som 
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jättelika hallon. Smakar inte mycket men är rik-
tigt fräcka just för att de är så stora.
Monica berättar att sedan hon för flera år se-
dan skrev om jordgubbshallonet på Allt om 
Trädgårds forum droppar det in mail från folk 
överallt ifrån som frågar om hon har plantor av 
den. Med hjälp av växtens egen obändiga sprid-
ningsförmåga (lite ogräsvarning!) och Monicas 
postpaket sprider den sig nu hos allt fler träd-
gårdsodlare.
Strax ovanför stallet har Göran gjort ett nytt 
parti med nästan bara rododendron. Eftersom 
de är nyplanterade är det fortfarande lite glest 
mellan buskarna, men man kan ändå ana att 
det kommer bli en magnifik syn när de har vux-
it till sig. Och inte bara under blomningstiden 
på våren, för där finns många sorter med vacker 
bladform, fint ludet indument (ett tjockt lurvigt 
skikt på de nya bladen) eller avvikande bladfärg.
Vi vandrar vidare, passerar ett stort område 
med nysatta buskar och Göran föreslår att vi ska 
titta lite i trädgården också. Plötsligt inser vi att 
över en timme har gått och vi har bara rört oss 
kring stallet. Men odlingsytorna där är större 
än de flesta villaägare har totalt. Och det händer 
att bussresenärer försiktigt frågar om de kan få 
titta i den trädgården också – och pekar mot 
portalen övervuxen med bokharabinda, Fallopia 
baldschuanica, som tydligt markerar gränsen till 
den egentliga trädgården.
Väl där innanför häckar och buskage är man 
till slut helt omsluten av frodig grönska. Husets 
gavel skymtar bakom kraftiga spaljéer täckta av 
rosor och klematis. Vinden kommer inte åt på 
samma burdusa vis och den fina utsikten mot 
ängarna och vattnet portioneras ut i behändiga 
glimtar inramade av grenverk och blommor. 
Det porlar och droppar. En skogsfaun vid ett 
skuggigt vattenhål hälsar välkommen [1]. Runt 
honom har Monica och Göran planterat ännu 
fler hostor och sirligt kontrasterande prydnads-
gräs. Det är grönt och ännu mera grönt – i ny-
anser av lime, citron, silver och blågrönt.
Tvärs igenom trädgården går ett stenigt dike – 
eller är det en bäck [7]? Just nu är det inget vat-
ten där i alla fall. Vi blir stående vid diket där 
hostor (vad annars?) bäddar in kanterna och ger 
en känsla av vatten och frodighet trots att det är 
mitt i sommaren och alldeles torrt.
– Det var här alltihop började, säger Göran 
dramatiskt och berättar hur det kom sig att han 
och Monica plötsligt blev så bitna av trädgård.
De har bott i sitt hus sedan 1979 och hade skött 
sin trädgård så där vanemässigt som man gör. I 
augusti 2002 öppnade sig himlen i ett enormt 
skyfall som fick den naturliga dammen uppe på 
berget ovanför huset att svämma över. Vattnet 
forsade ner och spolade bort nästan hela träd-
gården. Förödelsen var total.
För att det inte skulle hända igen grävdes ett re-

6. Göran verkar trivas i sin traktor.

7. Diket som är en bäck på våren. 
Planer finns på att skaffa dammduk 
och pump och alltid låta lite vatten 

rinna här.

8. Fuchsiasamlingen på altanen 
brukar övervintra i stallet.

9. Av en enda liten bit av Hosta 
sieboldiana var. elegans har det blivit 

en hel ”häck” längs stallväggen.
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jält dike genom hela trädgården. Meningen var 
att vattentrycket uppifrån skulle ha någonstans 
att ta vägen; samlas upp i diket och ledas genom 
trädgården och ut på andra sidan – istället för 
att skölja bort växtligheten och översvämma 
källaren. Och det har faktiskt fungerat. På 
våren forsar vattnet längs diket på väg ner mot 
mer låglänta områden.
Det var i arbetet med att återställa trädgården 
efter översvämningen, eller snarare nyanlägg-
ningen, som Monica och Göran upptäckte hur 
roligt det är med trädgård. Sanslöst roligt. Och 
sedan har frestelserna kommit slag i slag; hostor, 
rododendron, iris och dagliljor – och naturligt-
vis en massa andra perenner, buskar och träd.
Just Hemerocallis, dagliljor, har blivit en riktig 
samlarmani för Monica. Allra helst de spindel-
formade med långa sirliga kronblad.
– Men, säger Monica, de är nästan omöjliga att 
få tag på i Sverige. Så vad gör en blomtok som 
jag? Importerar själv förstås.
Monica har beställt både från Tyskland och 
Frankrike. Går man ihop några stycken och de-
lar på frakten blir det inte alldeles oöverkomligt, 
även om det är lätt att drabbas av häftig kärlek 
till alla läckra nya sorter när man surfar runt 
på nätet. Men säsongen startar mycket tidigare 
längre ner i Europa, så man får vara beredd på 
att de skickar beställningarna när det fortfa-
rande är full vinter i Sverige. Men då kommer 
stallet åter väl till pass. Där får krukorna plats i 

10. Vid Kärleksstigen flätas natur 
och  trädgård ihop. Stensötan fyller 
ut bergsskrevorna helt på eget bevåg.

11. Mjukt formade grusgångar 
känns som ett bra val i en stor lantlig 
trädgård. De både binder samman 
och kontrasterar mot de frodiga 
rabatterna.

väntan på våren.
Trots att jag själv inte drabbats av den svårbe-
mästrade dagliljefebern kommer hjärtslagen i 
otakt när Monica visar sorter som den glödröda 
’Campfire Embers’ [12] och ’Marse Connell’ 
[16] med makalösa blommor i flödiga toner av 
rött, gult och orange.
Många plantor är fortfarande ganska nyplan-
terade med en enda lite vek blomstängel. De får 
mycket grövre stjälkar med åren. Intill diket 
står en riktigt stor rugge med Hemerocallis 
’Chicago Apache’ [15]. Den är orangeröd och 
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har fler blommor än jag kan räkna. I sällskap 
med hostorna lyser den som en brandfackla.
– Vill man ha riktigt pålitliga och rikblommiga 
dagliljor ska man leta efter sorter med just ”Chi-
cago” i namnet, säger Monica.
Själv har hon ganska många, och har hört att 
andra odlarvänner också upplever dem som bra 
och lättodlade. Chicago-sorterna kommer från 
USA och har tagits fram av James Marsh/Char-
les Klehm.
Vi blir stående vid en härlig gul daglilja utan 
namnskylt. Annars är nästan allting i trädgår-
den prydligt märkt med diskreta svarta skyltar 
med vit text. Visserligen hade dagliljan ett 
namn när den köptes, men det visade sig vara 
helt fel. Det irriterar Monica. Hon vill ha ord-
ning på namnen. Trädgårdsbekanta på besök 
brukar kunna hjälpa till. När Lotta Bernler 
kommer och går en runda i trädgården pekar 
hon än hit, än dit och korrigerar eller lägger till 
namn. Monica försöker inte ens komma ihåg 
namnen utan säger till Lotta:
– Det får du maila till mig när du kommer hem, 
för du vet att jag har minne som en guldfisk!
– Ja, säger Göran, det är tur att man har sina 
trädgårdsvänner att nörda ihop med. Byta väx-
ter, byta namn, byta odlingsråd.
Och trädgårdsvänner har Monica och Göran 
verkligen överallt. Via datorn har de suddat ut 
gränsen mellan långt borta och nära. De har en 
egen hemsida, men det är framförallt på Moni-
cas blogg, Alen Trädgård, som de öppnar dör-
ren mot världen. Men vännerna (ofta samma) 
dyker upp överallt på nätet; på bloggar, forum, 
Facebook. Och när det händer något roligt i 
Trädgårdssverige går djungeltelegrafen (den 
moderna virtuella) och Monica och Göran ser 
till att vara där. På riktigt. Och tur är det, för 
deras munterhet, värme, rappa kommentarer 
och gapflabb sätter verkligen guldkant på vilken 
tillställning som helst.
Vi strövar runt och njuter av trädgårdens vackra 
perennrabatter. Allt är högrest och välmående, 
på något vis en storlek större än samma växter 
brukar vara på andra ställen. Tankarna rör sig 
mot jordmån och gödsling.
– Det är lerjord här, säger Göran, men vi har 
förstås förbättrat den. Och de flesta av odlings-
bäddarna är upphöjda. Det har sina fördelar att 
bo på landet. Brorsan har en gård i närheten där 
han har inackorderade hästar som står på torv. 
Där har jag en kärra stående som de fyller på 
efterhand. När den är full åker jag bara dit och 
hämtar hem den.
Det förklarar ju en del. Massor av torvblandad 
hästgödsel ger förstås växtkraft. På våren när 
det är färdigrensat toppdressar de dessutom 
rabatterna med ett lager kogödsel på påse. Dels 
för att fylla på med näring.
– Men så blir det så fint också! säger Monica.

Här och där i trädgården händer något extra. 
Konstverk, keramik och gamla bruksföremål 
är insmugna i grönskan. Inte ett överflöd, bara 
så att man får med sig ett litet leende på vägen. 
Monica är full av kreativitet och kan göra något 
roligt av nästan vilket material som helst. I en 
portal i änden av trädgården (jag tror i alla fall 
att det är här den tar slut) hänger en skylt med 
texten ”Kärleksstigen”. En sådan stig är natur-
ligtvis oemotståndlig. Och här blir jag faktiskt 

kär på riktigt! För partiet på andra sidan por-
talen är bland de finaste jag har sett. Stigen går 
längs bergväggen där stensötan hänger som 
gröna spetsgardiner i skrevorna. Mellan rodo-
dendron makar hostor och ormbunkar sig tätt 
intill varandra. Svensk natur kryddad med sti-
liserad asiatisk skogsdunge. Det är skuggigt och 
grönt och tyst, förutom ett ensamt fågelkvitter. 
Så vackert att tiden stannar.
Men inte ens här tar trädgården slut. För Mo-
nica och Göran är verkligen oemotståndligt och 
vettlöst engagerade, helt utan begränsningar 
både i verkligheten och fantasin. Lite längre 
ner är Göran i full färd med att med handkraft 
gräva en stor damm. Med så mycket mark kan 
de ju utöka trädgården nästan hur mycket som 
helst. Ivern är medryckande. De släpper ut 
idéer och hugskott som glittrande såpbubblor 
mot sommarhimlen. En brygga vid dammen 
där man kan sitta i skuggan. En omslutande 
rododendronvall. Ett växthus bakom stallet, 
där Monicas före detta presentbod ligger. En 
rododendronplantering runt dammen uppe på 
berget. Kanske en tunnel under vägen till en 
trädgård på andra sidan – vid stranden. Eller en 
bro över vägen är kanske bättre. Jag tror att det 
sista nog bara är en fantasi. Men helt säker kan 
man inte vara!

12. Hemerocallis ’Campfire Embers’

13. Hemerocallis ’Little Cobbler’

14. Hemerocallis ’Chicago 
Weathermaster’

15. Hemerocallis ’Chicago Apache’

16. Hemerocallis ’Marse Connell’

17. Hemerocallis ’Cosmopolitan’

18. Rhododendron ’Wine and Roses’

19. Rhododendron pachysanthum

20. Rhododendron ’Irish Mist’

www
Görans & Monicas hemsida:
www.alentradgard.se
Monicas blogg: 
alentradgard.blogspot.com
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