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Bengt Schibbye

Avkopplande med 
woodland och bäck

Ångermanland

Bengt Schibbyes norrländska  relax-
avdelning – en liten damm som det går att 
doppa sig i, mellan sandytan och trädäcket. 



26 27

BENGT SCHIBBYE KÖPTE en del av en äldre gård på  
13 000 kvadratmeter där marken ”mest bestod av sly 
och sopor” samt ett förfallet boningshus. Men platsen 
hade potential genom sitt höga söderläge och en vacker 
dalgång nedanför.

Här på Härnön, i Gånsvik, en halvmil öster om 
Härnösand, byggde Bengt 1986 ett parhus och bosatte 
sig med sin familj i den ena av de två lägenheterna. 
Sammanlagt har sju barn vuxit upp i huset sedan dess.

– Du ser att aktivitetsytorna är många här med de 
stora gräsmattorna och volleybollplanen där borta, 
säger Bengt och pekar på en plan, häckomgärdad gräs-
matta intill vägen.

Det är en pastoral utsikt här uppifrån bergssluttning-
en. Vi ser ett par hästar som rör sig långsamt längre ner 
i dalgången, några hundra meter bort.

– Efter husbygget ville jag på 1990-talet göra en träd-
gård och skapa några goa platser, säger Bengt och tar 
mig med till ett hörn av fastigheten som har bearbetats 
framgångsrikt just i detta syfte.

Här ligger ett badparadis i miniatyr, omgärdat av ett 
uthus med trädäck i ena änden, och en skogsremsa i 
den andra.

– Jodå, här brukar jag lägga mig och bada, säger den 
gänglige Bengt.

Han sätter på cirkulationen av vattnet som pumpas 
upp till skogsremsan och därifrån, via en liten bäck, 

söker sig ett tiotal meter ner mot dammen som är cirka 
tio kvadratmeter och knappt en meter djup. Det var 
lite knepigt att få den rätta vattenvolymen att röra sig i 
detta system berättar han.

– Ja, frågan var hur många liter per minut som man 
skulle pumpa igenom. Man vill ju inte att det ska låta 
som om man står och pinkar – och samtidigt ska det 
ju inte heller vara som en fors. Jag fick helt enkelt låta 
ungarna springa med hinkar och lyssna på ljudet för att 
kunna avgöra hur stor pumpen skulle vara.

Bengt har verkligen bemödat sig om att skapa en 
liten fjällbäcksravin. Stenar i stor mängd är hämtade 

VÄNSTER SIDA Norrländsk  
försommaräng. Vy över det  
pastorala landskapet från  
gästhusets stenlagda  
terrass i söderläge.

HÖGER Skiss över trädgården 
med woodland och trädäck samt 
uthus och gästhus till vänster. 

NEDAN Gräsplanen omgärdad av 
häck är en populär plats för lek 
och volleyboll. I parhuset, byggt 
1986, har sju barn vuxit upp.
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Vid dammen växer fuktighetsälskande växter som 
vattenklöver, fackelblomster, iris och älgört. De samsas 
med gräs och halvgräs. Med sin grusbotten och sitt  
rena vatten fungerar dammen också som lekplats.  
I sandkanten söker sig en rännil med vatten ner till  
dammen mellan stenarna, likt en liten fjällbäck.
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från fjällen. Både skiffer och kalksten har hängt med  
i bilen den relativt långa sträckan därifrån.

– Flera av växterna i trädgården har sitt ursprung i 
fjällfloran, som fjällviol, fjällbrud och rosling, berättar 
han. 

Men också det vilda, traktens flora, är välkommet att 
slå sig ner i rimlig mängd.

– Det kommer det som kommer. Jag gillar att det är 
lite rörligt. Se, här kommer fackelblomster, säger Bengt 
och pekar på en växt som blommar längre fram under 
högsommaren som ljuslila utropstecken.

Ett trädäck skjuter delvis ut över dammen. I ena 
änden finns en bekväm möbel för två med inbyggt bord 
och dynor till fåtöljerna. Längre bort på det stora trä-
däcket slår vi oss ner på en liten utematplats.

Åt ena hållet ser jag ett woodland bestående av en 
gles skogsdunge med stigar och marktäckande pryd-
nadsväxter. Här blommar ormöga, näva och myskmad-
ran som bildar ett underbart bolster. Ur blomsterhavet 
reser sig tre olika sorter magnolior – Bengts test av vad 
som klarar sig i denna nordliga trakt.

– Buskmagnolian blommar fint medan den vårblom-
mande japanska magnolian ännu inte visat sitt flor – 
den måste bli några år först. ’Wadas Memory’ har klarat 
sig bra i två år.

VÄNSTER SIDA En stenbumling 
får sticka upp ur trädäcket. 

VÄNSTER Trädgårdsmöblemang 
i morgonsol med gästhuset  
till vänster i bakgrunden.

NEDAN En gigantisk  
klematis skiljer de båda  
ingångarna till parhuset åt.
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Al, hägg, rönn och björk är träd som alltid har fun-
nits här, medan eken och asken kommer från Roslagen.

– De små alarna där bakom får bilda ryggen på detta 
woodland, förklarar Bengt som särskilt bemödat sig om 
att låta trädens stammar framträda när han planterade 
marktäckarna.

– Man kan säga att grundidén när jag byggde upp vårt 
woodland var att få ljuset att spela här mellan stam-
marna, säger han och antyder att det i framtidsplanerna 
även ska utvecklas med en rhododendrondal.

En träspaljé, eller egentligen flera, som är lite för-
skjutna i sidled med öppningar, bildar fond till den här 
delen av trädgården. Spaljén skiljer det anlagda från 
det vilda bakom. Fast vilda och vilda – det handlar mer 
om gammal ängsmark som håller på att växa igen på 
grannens sida.

– Jag har försökt att göra gränsdragningen lite ambi-
valent genom öppningarna i spaljén. Det kan upplevas 
som att trädgården tar slut här – men ändå inte.

OVAN En stenmur avgränsar tomten 
mot ängen. Den skiffertäckta söder-
vända platsen är ett fint fikaställe 
med utsikt över dalen.  

HÖGER En vedhög som ligger på 
tork i försommaren mellan uthuset 
och gästhuset.

NEDAN Dammen med klappersten i 
förgrunden och växter som sandkörs 
och strandråg. 

Ekens skira grönska silar ljuset fram  för 
gästhuset. Där växer vårkrage och   
marktäckare av penningblad, och på 
soliga platser smultron. Sensommar-
blommande stjärnflocka, astilbe och till 
höger rodgersia.
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Behaglig plats i halvskugga under träden,  
med en matta av ljuvlig myskmadra.
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Åt andra hållet ligger ett relativt nytt gästhus som 
också används som studio. Det är ritat av Bengts goda 
vän Birgitta Larsson.

– Tanken var att huset skulle platsa in i trädgården, 
förklarar han.

Byggnaden placerades lite längre ned på tomten. 
Gästhusets ena gavel pekar mot dalgången och den 
andra mot trädgården.

Den första entrén kan nås via en svängd gång och 
ett trädäck. Grusgången har huggna trampstenar i två 
olika storlekar i mitten. Den andra entrégaveln med ett 
uppglasat parti vetter ut mot dalen. Där kan man även 
njuta av utsikten över landskapet från en skiffertäckt 
altan.

OVAN Tidigt på säsongen gör 
plasten över trädgårdslandet 
nytta. Den fungerar som en 
drivbänk och utgör skydd mot 
vissa växtskadegörare. Rönnen 
är på väg att slå ut ovanför 
ingången till den gröna tunneln 
– stigen till grannen omgärdad 
av rönn, hägg och hassel.

VÄNSTER Bäcken har blivit en 
naturlig samlingsplats för fossi-
ler och stenar som barnen 
hämtat hem från olika stränder.

Hängmatta i woodlandets sköna skugga.




