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Svenska Slagruteförbundet
   info@slagruta.org
   Plusgiro: 472895 - 2
   www.slagruta.org
   Organisationsnummer: 874001-1195

För 2019/2020 gäller
Medlemsavgift: 325:-/år
Ungdomar under 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 100:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 425:-/år

                             Styrelse och funktionärer
Ordförande: Bengt Norberg, ordf@slagruta.org
Kassör: Christina Eliasson, kassor@slagruta.org
Sekreterare: Dan Nyström, sekr@slagruta.org
Ledamot/medlemsregisteransvarig: Anita Elmerfeldt medlemsregister@slagruta.org
Ledamot/redaktör: Magnus Lundström, redaktor@slagruta.org
Suppleant/Webmaster: Roland Karlsson, webmaster@slagruta.org
Valberedare (2 vakanta platser):
Ann Henemo
valberedning@slagruta.org

Skicka material till Slagrutan !  redaktor@slagruta.org

Manusstopp 2019: 
•	 september 25/8
•	 december 25/11

Ansvarig utgivare: Bengt Norberg, ordf@slagruta.org



6

Under konventet fick vi nys på att vår egen trädgårdsmästare Josef Vincze visat upp sin trädgård i 
Svenljunga Tranemo Tidning (STT). Vi som deltagit på konventen har ju hört Josef berätta om träd-
gården och här får vi ta del av artikeln där han avslöjar hemligheten bakom det lyckade projektet...

Artikel godkänd för reproducering i Slagrutan av artikelförfattarinnan, STT och Josef.
/Red.

Träd och buskar har precis börjat få knop-
par när STT besöker Josef och Zita Vincze 
utanför Ambjörnarp. Inte mycket vittnar om 
den blomsterprakt som råder här under årets 
varma månader. De senaste tio åren har Josef 
samlat träd och buskar som egentligen inte 
alls skulle trivas i denna växtzon. 

– Trädgården är mer än en hobby, utbrister han, den 
är mitt liv!
Josef tillbringar nästan hela sin vakna tid i sin träd-
gård.	Alltid	finns	något	ogräs	att	plocka	eller	en	växt	
att	plantera.	Men	när	han	och	hustrun	Zita	flyttade	
hit för 17 år sedan, fanns bara sly, ogräs och brän-
nässlor. Bit för bit har Josef återerövrat marken och 
skapat en trädgård som idag lockar besökare från 
såväl Strömstad som Skåne. 

Växter från zon 1
Josef pekar upp i slänten där slingrande gångar låter 
besökare (och honom själv) ströva omkring för att 
beundra det som växer. Just nu ser här kanske lite 
kargt ut och Josef har tagit undan fjolårslöven från 
de sexton ekarna som legat som skyddande täcke 
över rötter och växtlighet. Katten Raphaelo slår sig 
ner i solen och tvättar lite lojt sin tass. 
– Vi har zon 4 här, säger Josef och pekar på en 
utehibiskus som blir alldeles full av blommor under 
sommaren.
Det är en växt vi vanligen ser runt Medelhavet och 
här	i	Josefs	trädgård	finns	mängder	av	exempel	på	
växter från zon 1–3. Josef pekar vidare:
–	Där	i	hörnet	ett	fikonträd	som	ger	massa	fikon	
varje år. Vi brukar hinna äta några stycken. 
Bakom ett grönt buskage står ett tulpanträd vars blad 
blir jättestora och knallgula på hösten. Bredvid den 
finns	en	av	trädgårdens	elva	japanska	lönnar	och	i	
en	av	rabatterna	finns	en	vildcitron.	Bakom	garaget	
finns	fruktträdgården.
– Här var helt igenväxt, man kunde inte se marken.

Träd och buskar från hela världen
Under årens lopp har Josef samlat på sig växter 
– främst buskar och träd – från jordens alla hörn. 
Han pekar ut en sudbok från Chile, två plataner, en 
kopparlön från Kina, en himalayabjörk, en vacker 
amerikansk lönn med grågrönstrimmig bark och 
en korkalm. I år har han redan planterat två rhodo-
dendron och han har också tio–tolv olika typer av 
azaleor. Han och hustrun Zita har specialiserat sig 
på lite ovanliga träd och buskar och Josef har också 
ett ganska ovanligt förhållningssätt när det kommer 
till hur han får dessa ömtåliga växter att trivas i den 
kalla Norden.
– Växten bestämmer själv var den vill vara, säger 
han och det glittrar i de pigga ögonen.
Sedan förklarar han att han lärt sig gå med slagruta 
och använder sina pekare för att fråga var i trädgår-
den växten vill vara för att få den bästa energin. 
– Det har alltid blivit bra. Hittar man bara rätt plats, 
så. Vi har skydd från norr och stenen i trädgården 
jämnar ut temperaturer och energier.

Är som terapi
Växterna hittar paret Vincze antingen i kataloger el-
ler på sina färder runt om i Sverige.
–	Vi	åker	till	trädgårdshandlare	som	har	fina	växter	
och så är vi med i Trädgårdsamatörernas riksfören-
ing där vi också får tips.
Sammanlagt	finns	nog	flera	hundra	växter	i	Josef	och	
Zitas	trädgård.	Och	fler	lär	det	bli.
– Jag utökar lite varje år. Jag älskar naturen, träd och 
buskar och tillbringar all min fritid här, det är som 
terapi, jag glömmer världen utanför när jag jobbar i 
trädgården.
 
Tina Hjorth Svensson
tina@stthuset.com
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