
Anna jobbar genom
gående med båg
former för att mjuka 
upp. I de frodiga rabat
terna står torktåliga 
perenner som skuggas 
av träd för att inte torka 
ut mer än nödvändigt. 
Tomtgränsen mot havet - ,,,........., •. =
har fått ett högt och 
glest spaljestaket som 
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Ett stenkast från havet i norra Halland har 

Anna Wiebe Fasth skapat en trädgård med 

härligt mjuka former och skön grönska. 

Med smarta växtval och praktiska knep 

överlistar hon tomtens tuffa förutsättningar. 

Text MARIE ONÄNG Foto THERESE A SVENSSON, IBL 

L
iksom för många andra ny
blivna villaägare stod husre
novering i centrum under de 
första åren vi bodde här, be

rättar Anna.Trädgården som bestod 
av några uttorkade rabatter och ett 
par gigantiska tallar såddes snabbt 
igen med gräsmatta. 

Så småningom fick Anna upp 
ögonen för grannens vackra plante
ringar och blev sugen på att göra nå
got mer av den egna gräsplanen som 
till största delen var torr och gul. 

På den tiden var Anna en glad ny
börjare som utan vidare funderingar 
köpte plantskolans frodiga och fina 
växter och grävde ned dem hemma 
i den egna magra jorden vid havet. 

- Jag funderade inte så mycket
över det där med vatten och närings-

behov, och varenda gång blev jag be
sviken. Växterna som var gröna och 
välmående i plantskolan ville inte 
alls förbli så fina i trädgården hem
ma i Åsa, säger Anna. 

ANNA BÖRJADE LÄSA på och förstod 
snart varför. På den kustnära tomten 
är det naturliga matjordslagret bara 
ett par centimeter djupt och under 
är det ren sand som dränerar bort 
allt vatten. Växterna lämnas utan 
både näring och fukt. Dessutom 
måste växterna stå emot de tuffa 
havsvi ndarna. 

-Jag insåg att jag behövde anpas-
sa mig efter platsens förutsättningar 
istället för att kämpa i motvind, 
skrattar Anna. Till viss del kan jag 
jordförbättra genom att fylla på med » 

Det stora trädgårdsintresset blev så småningom 
även Annas jobb. Numera driver hon eget företag 
inom trädgårdsdesign. 
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