
Take a trip to Scoraig 



”Take a trip to Scoraig” är rubriken på en serie bilder som 

jag visade för Trädgårdssällskapet någon gång 2012. De 

fungerade som stöd för min berättelse om mina 

trädgårdsäventyr på den skotska västkusten. Scoraig är en 

halvö som ligger 10 mil rakt västerut från högländernas 

huvudstad Inverness. Klimatet är milt, speciellt vintrarna, 

medan tempen på sommaren sällan överstiger 25 grader. 

Det är ovanligt med frost under – 4 vilket gör att växter från 

Nya Zeeland och Sydamerikas västkust anpassar sig lätt. 

Scoraig omgärdas av höga berg i öster och Atlanten i 

väster. Little Loch Broom heter viken som skiljer Scoraig 

från fastlandet. 



Samtliga bilder är tagna före 2012 och det är märkbart att 

bildkvaliteten har förbättras sedan dess. 

En del av växterna finns inte längre men flera har vuxit till 

träd och buskar. Fler sorter har tillkommit sedan 2012 som 

inte syns här. Två gånger om året har min man och jag 

ägnat åt att putsa på detaljerna och hålla den vilda taggiga 

buskfloran stången men i år får trädgården klara sig själv. 

Med vänlig hälsning 

Åsa Lindquist Bush 



Scoraig är en halvö. Lila linje – vandringsled 7 km. Röd linje är stora vägen från 

Inverness – Dundonnell. Gul linje leder ner till piren vid Badluachrach. Där väntar 

båten till Scoraig. Överfart c:a 10-30 minuter beroende på vind och tidvatten. 



Välj båt. Den här eller… 



…den här 



Äntligen på torra land 





Redskapsbod vid piren 



På väg till Gregor’s 



 Ronas får 



 Ett foto av ev ett foto.Gregor,s 1983 



Bengt och jag före trädgårdsplaner 



Mjölka kan jag åtminstone 



…och binda upp min ’Iceberg’på Billy’s shed 



Första röjningsfasen.Gorsen måste bort 

men ush vad den sticks!Och så knotten!! 



Taket måste lagas. Det gör Ewan. 



30 år senare.Nytt tak och nytt skjul. 



Från köksfönstret.Tjocka väggar ger plats för 

grejer. 



Gorse brinner bra 



…ibland lite för bra. 



Vandring norrut till Carnderag 



Samma promenad 





Från toppen på backen.Första snön. An Teallach 

längst bak. 



En afton i juni 



Den gamla grinden mot heden samma 

kväll 



Gorse i blom 



Halvvägs ner för sluttningen 



På väg ner. Gregor’s skymtar. 



Huset från väster 



Lite närmre. Vad gör Bengt? 



Det syns väl? 



Snart slut 





Out West 



Kanske var det bättre förr? 



Fuchsia riccartonii. Häck och rabatt framför 

huset 





Bondpion från Mary Macrae’s tid 





Ceanothus impressus 





Okänd skönhet 



Näva ’Ibericum’ 



Crinodendron Hookerianum och strandiris 



Humle ’aurea’ vid väggen 



Skafferi i skuggan av häcken 



Självporträtt 



Torka 2009 





Rosa Iceberg på hösten 



’Sunshine’ och okänd röd ros 





Buddleja ’Black Night’ 



Monkeypuzzle 



Firapple potatis 





Olearia macrodonta – vita busken 






























































