
10 DN. BOSTAD

TRÄDGÅRD 

BENGT CARLSSONS ODLINGSTIPS FÖR EN NATURTRÄDGÅRD

1.  Använd tomtens natur-
liga linjer och bygg upp 
partier med ”torvblock”. 
Fyll upp med naturtorv 
och barkmull.
2.  Sätt ”likasinnade” 
växter i sammanhäng-
ande rabatter eller partier. 

Gärna höga växter  
i bakgrunden och låga  
i förgrunden.
3.  Undvik grälla färger, 
satsa på naturliga  
växter som smälter in  
i miljön.
4.  Kombinera gärna med 

andra surjordsväxter 
som vivor, treblad och 
ormkallor.

Mer växttips och informa-
tion om rhododendron-
skogen i Klöva:  
www.rhododendron.nu

En vanlig villaägare har kanske två, 
möjligen tre spretiga rhododendronbus-
kar i sin trädgård. Bengt Carlsson, uni-
versitetslektor och lärare i socialt arbete 
vid Göteborgs universitet, har närmare 
ettusen plantor i sin. Vid den här tiden 
på året formligen exploderar skogen i 
blomsterprakt runt det lilla sommartor-
pet Klöva vid Idefjorden, inte långt från 
platsen där han själv växte upp.

Lite större än en vanlig villaträdgård 
är den förstås. Den ursprungliga tom-

ten på drygt två tusen kvadratmeter, 
köpt på 1970-talet, har tack vare en 
välvillig granne kunnat utvidgats till 
en och en halv hektar. Typisk svensk 
skogsmark med uppvuxna höga tallar, 
bohuslänska berghällar, och blåbär, 
lingon och ljung som undervegetation. 
Och så rhododendron. 

– Först intresserade jag mig mest för 
träd, inte minst exotiska träd. Rhodo-
dendron tyckte jag mest var en trist 
växt, innan en god vän i slutet av 80-
talet skänkte några plantor till mig, 
berättar Bengt Carlsson.

Sedan var han såld. Nu växer 700–
800 olika rhododendronsorter i skogs-
sluttningarna, många som vanligen 
återfinns på sina naturliga växtplatser 
i bergstrakter i Asien, men också en 
del egna hybrider. Bengt Carlsson har 
numera en egen plantskola – en ”rejäl 
tomteverkstad” – där han korsar och 

Snart blommar skogen i norra 
Bohuslän igen. Vid ett gammalt 
stenhuggarboställe har en hän-
given amatörodlare skapat ett 
rhododendronparadis.

driver fram ett tusental nya rhododen-
dronplantor varje år.
Varför rhododendron?

– Många stirrar sig blinda på blom-
mor och inser inte att även blad har 
skönhetsvärde. Rhododendron är en 
arkitektonisk växt med vackra blad som 
fyller ut och ger skönhet året runt, även 
när andra växter är överblommade. 
Hur har du hunnit?

– Ofta har jag hållit på mellan klock-
an fem och nio på morgonen i semes-
tertid. Visst har det varit hårt arbete 
ibland, men samtidigt det roligaste 
som finns. Jag kan fortfarande falla 
på knä och förundras över skönheten i 
små plantor, vilka underverk de är. Och 
vilken glädje de skapar. 
B O  W E ST M A R

bo.westmar@dn.se  08-738 12 96

Skogen full av rhododendron
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