
Mora–Skåne, tur och retur, 
för en trädgårdsdröm
Caroline och Per är paret som for till Skåne för att utbilda 
sig till trädgårdsmästare. Nu öppnar de Mora Trädgård 
med växtförsäljning, trädgårds planering och rådgivning, 
men erbjuder även anläggningsjobb och naturligtvis 
beskärning. Trädgårdsutbildningen fick de på Hvilan i lilla 
Kabbarp utanför Lund, några växtzoner annorlunda än 
hemma i Mora.

– Det har faktiskt varit lite tråkigt med alla växter vi 
studerat som inte fungerar i Dalarna, säger Caroline. Men 
vi har pressat lärarna på sorter och vari-
anter eller alternativ som går bra hemma. 
Vi känner oss väl förberedda, men har 
naturligtvis knutit till oss lokal erfarenhet.

Utbildningen är på två år. Efter en 
gemensam basutbildning valde Caroline 
inriktning odling (integrerad produk-
tion, växthus, plantskolekunskap osv) medan Per valde 
anläggning (bland annat stenläggning, murar, trappor och 
träarbeten) och fortsatte med de gemensamma ämnena 
växt kunskap, växtsjukdomar och skadedjur men även 
ekonomi och marklära.

Det ingick även utbildning på och genomgång av ma-
skiner och diverse redskap; allt från traktor och grävma-
skin till sekatör och »portugis«.

– Särskilt intressant var vår huvudlärares engagerade 
sekatör- och såglektion. Ungefär som »TV-Sverker« med 
soptunnan ratades allt som inte var topp. Det är högsta 
möjliga kvalitet som gäller, både för växternas del och för 
den som hanterar redskapet. Inte oväntat för Per slutade 
Silky som överlägsen vinnare bland sågarna.

– Jag kände till Silky sen tidigare och vet att de har 
vad som krävs. Vassa, precisa och trevliga att arbeta med. 
Dessutom finns de ju i alla tänkbara storlekar och utföran-

den. Jag skaffade omedelbart en Silky Zubat och en Silky 
Super-Accel. De flesta i klassen köpte faktiskt en eller flera 
Silkysågar.

Båda är bra på beskärning. Caroline jobbar gärna från 
stege med sin älsklingssekatör Golden Star Mini. Medan 
Per, som också studerar till arborist, bejakar apan i sig och 
med lämplig Silkysåg svingar sig upp i kronorna. Vilka 
sågar jag tar med mig beror på vad det är för träd och 
för typ av beskärning. Vid fällning av större träd blir det 

motorsåg, men Silky räcker för det mesta 
uppe bland grenarna.

– Jag gillar snitten och sågarna är lätta 
att jobba och klättra med, säger Per.

– Nu hoppas vi få många spännande 
beskärningsuppdrag, intresserade och 
utmanande kunder som vi kan diskutera 

växter med, önskar Caroline, och jag vill hinna med lite 
snygg stenläggning också säger Per.

– Vi är redo. Det var verkligen en grundlig utbildning, 
tycker Caroline. Ner på molekylnivå, men ständigt prak-
tiskt kopplat. Man förstår hur viktigt det är med ett korrekt 
snitt vid beskärning eller varför ståndort är A och O vid 
växtval.

– Vikten av kvalitet och respekt för alla moment som 
har med växter att göra, har vi verkligen tagit till oss 
menar Per. Och kvalitet är det som gäller på Mora träd-
gård, inflikar Caroline, både vad gäller växtmaterial och 
anläggningsjobb till att enbart saluföra kvalitetsredskap, 
som till exempel Silky.

– Vi har en kursare som öppnat Trädgårdsmästarfirma i 
Skanör, nästan zon 0 så han får lite andra träd att beskära. 
Han är förresten också Silkyfrälst och otroligt duktig, säger 
Per.
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