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■■ HEMMA HOS  Författaren Susanna Widlundhs trädgård

Höstfavoriter
i rabatten
HEJ KOMPIS!

VI HAR ETT NYTT HYGGLIGT
ELBJUDANDE TILL DIG.
Välj elavtal med vårt nya VÄNSKAPSTILLÄGG
och stöd kampen mot mobbning. Är du beredd att lägga 10 kr
extra i månaden, så är vi det också. Ring Kundservice direkt på 042-490 32 00 eller läs mer på oresundskraft.se
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■■ Hemma hos  Susanna Widlundhs trädgård
■■ tio i topp  Författaren väljer höstperenner
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Prydnadsgräs: till exempel glans- Höstanemone, som den vita
älväxing, miskantus och tåtel.
’Honorine Jobert’.

3
Fläck- och rosenflockel.

4
Alunrot finns i allt från purpur och koppar till starka limegröna färger.

Mitt bland frukträden. Det finns flera gamla knotiga äppelträd i Susanna Widlundhs trädgård. Den lilla husbyn ligger i en gammal övergiven äppelodling och träden bär frukt varje höst.

Höstprakt som varar år efter år
Tryde. Höst i trädgården är temat för författaren
Susanna Widlundhs senaste bok. Själv håller hon på
att designa och anlägga en ny trädgård med gott om
plats för höstprakt.
Det känns lite som att komma till
amerikanska Mellanvästern när man
svänger in till Susanna Widlundh i
Tryde utanför Tomelilla. Den lilla husbyn Äppelodlingen – som ligger i en
gammal äppelodling – består av ljusa,
rymliga hus med generösa verandor
under utdragna plåttak. På en husfasad har någon målat en indian. Vem
vet, kanske sitter det någon i en gungstol på det patinerade trädäcket och
spelar banjo?
Susanna Widlundh och hennes

man Per flyttade hit för drygt två år
sedan, sommaren 2010. De kom på
husvisning mitt i värsta snöstormen
och hade då så smått börjat fundera
på att sälja sin stora hästgård Kvarngården utanför Skurup.
– Det var vitt överallt och vi kunde
bara gissa hur tomten såg ut under all
snö, berättar Susanna Widlundh som
blev stormförtjust i det luftiga huset
och de öppna (vita) vidderna.
Tomten visade sig framåt vårkanten mest bestå av gräs på torr sand-

Statyn kallas
Johanna och
hamnade framför
körbärsträdet när
familjen var nyinflyttad.

jord. Något som Susanna Widlundh
utgått ifrån när hon började designa den drygt 1800 kvadratmeter stora trädgården. På västsidan är det än
så länge mest kortklippt gräs där en
sträng med högt gräs har sparats ut
och fått bli ”äng”. Mot sydsidan ståtar
ett nybyggt växthus som snabbt blivit en favoritplats. Här frodas en rejäl
gurkplanta där en av de sista gurkorna väntar på att skördas, tomater, en
robust fikonplanta och en yvig kumkatbuske med början till små frukter.
Längs staketet mot ena granntomten
har Susanna Widlundh planterat rosor, mest New Dawn, som är tänkta
att med tiden bli en friväxande rosenhäck. Några av favoritväxterna från
Kvarngårdens trädgård fick följa med,

bland annat två holländska varianter
av blodormrot och alunrot.
Susanna Widlundh gillar höstfärgerna i trädgården. Efter att ha skrivit
ett antal trädgårdsböcker på olika teman bestämde hon sig för att skriva
om höstprakten i trädgården. Mycket
av inspirationen kommer från Drömparken i Enköping.
– Trots att hösten utgör nästan
halva trädgårdssäsongen, handlar de
flesta trädgårdsböcker om vår- och
sommarodling.
Egna höstfavoriter är rudbeckia,
flox, astrar och kärleksört som hon
planterat i tre rabatter som löper
längs med husets grusgång. Bakom
har gräset fått växa fritt mellan höga
björkar och man har klippt gångar

som leder till olika trädgårdsrum. Ett
rum har fått ett antal ”buxbomsbollar” och en liten skulptur i mitten. I
de andra, ja det återstår att se.
– Även om jag har en plan för trädgården, måste det finnas plats för improvisation. Sedan ska man inte vara
rädd för att flytta på växter. Med tiden
har jag lärt mig att försöka satsa på växter som trivs med förutsättningarna
här i trädgården – men ibland får man
chansa lite också, sammanfattar hon.
text: lena
forsfält
lena.forsfalt
@sydsvenskan.se

Foto: lisbeth
westerlund
lisbeth.westerlund
@sydsvenskan.se
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Kärleksört, här en "Matrona".

6
Röd rudbeckia, i alla färger, som
vit "Alba", "Swan" eller "Jade’’.

7
Aster, gärna höstaster eller den
vita skogsastern.

fakta
Sjunde trädgårdsboken

Namn: Susanna Widlundh.
Aktuell: Har precis kommit ut med sin
sjunde trädgårdsbok: ”Härliga höst” med
foto av Lina Karna Kippel (Norstedts).
Verksam: författare, trädgårdsskribent,
nybliven fil kand i litteraturvetenskap
våren 2012. Tidigare förlagsredaktör på
Skandinavisk Press i Malmö.
Bor: I Tryde. Äppelodlingen består av ett
femtontal hus och byggdes som en bomässa 2007. Arkitekt: Per-Olof Kippel.
Familj: Maken Per Widlundh, två utflyttade döttrar.
Intressen: trädgård, hästar, ridning,
hundar. Familjens två hundar är en dogo
argentino och en vorsteh.

8
Blodormrot, sorten ’Tauru s’
eller den vita ’’Alba’.

9
Dahlia: för blomningen, trots besväret att gräva upp knölarna.

10
Jätteverbena, även om den fungerar bäst som sommarblomma.

