håll dörren
till trädgården
öppen
Vänta med att bomma igen trädgården
för säsongen. Nöj dig inte med en kruka
på förstutrappen – eller några pumpor.
Perukbuske, kvitten, benved, vildvin
och kärleksört får din trädgård att
glöda långt, långt in på hösten.
Av lisa ising Foto pernilla bergdahl
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D

et är morgonen efter höstens
första nattfrost. På Lödde
köpinge plantskola är stäm
ningen lite upplivad och luften klar
och ren. Nu inleds en ny säsong i mätt
ade färger – med fokus på vackra bär,
bladverk och sorter som står pall för
några minusgrader.
Från ingångens pergola hänger gir
langer av höstfärgat vildvin. Knall
orange rönnbär blir nästan självlysan
de mot en svart brädvägg. Överallt ser
vi tecknen. Det är höst!
Löddeköpinge plantskola är en egen
fascinerande värld, fast den ligger ut
slängd mitt på den skånska slätten
mell
an Lund och Landskrona. Här
började den numera så välkända träd
gårdsformgivaren Heidi Palmgren att
anlägga en plantskola för över trettio
år sedan. I dag är det smått ofattbart
att denna skyddade oas en gång varit
ett blåsigt åkerstycke utmed E 6:an.
Besökaren vandrar i stilla ro under
höga träd i skuggan av skyddande
plank och häckar. Vindspel pinglar.
Vatten porlar. Det mörka gruset
knastrar dovt under skorna. Numera
är det sonen Jonte Schlenz som driver
plantskolan tillsammans med sin
bror Daniel Reinthaler.
Jonte Schlenz är inte bara trädgårds

mästare. Han är också krukmakare och
det märks tydligt i plantskolan. Över
allt syns Jontes krukor och föremål
i svart oglaserat lergods: fågelbad,
trädgårdspynt, figurer, urnor, fat …
– Jag saknade helt enkelt rätt krukor
för de olika växterna och det tog också
irriterande lång tid för de vanliga kru
korna att få den rätta patinan. Så jag
lärde mig att dreja själv och tillverka
våra egna krukor, berättar han.
Efter ett prövoår hos den danska
blomsterkonstnären Tage Andersen i
början av 2000-talet, har formgivningen

Överst t v: Höstens
dova färgskala:
skimmia, vaktelbär,
verbena, kvitten …
Överst t h: Skimmia
skimrar i brons.
Ovan t v: Vackert
ihop: Grå pumpa
och vit ljung.
Ovan: Olika gräs
fångar höstsolen.
T v: Kvitten med
sina dramatiska
frukter.
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Kottarna och
andra objekt ur
Jontes produktion,
här i sällskap av
japanska lönnlöv.

Den som bjuder in de vackraste
höstfärgerna har mycket kvar
att glädja sig åt

Vildvinet får dramatiska
girlanger i höstfärg.

HÖSTENS växter:
Bär & frukter
Benved – orange/cerise frukter
Kvitten – stora citronlika frukter
Rönnbär – ’Carmencita’ (gul),
ullungrönn, pärlrönn
Vaktelbär – röda, sitter länge
Fina bladverk
Alunrot – mörkt plommon
färgade blad, ’Plum Pudding’
Ambraträd – fina höstfärger
Fikon – gyllengula blad
Japansk lönn – fantastiska
färger i alla skiftningar
Katsura – fina höstfärger
Korstörne – knallgula små blad
Perukbuske – får eldröda blad
Vildvin – rådhusvin, klättrar
eller hänger, s kiftar i alla färger.
Blommor
Jätteverbena – mörkviolett
Kärleksört – tålig och fin länge
Skimmia – spännande växt med
bronsfärgade blomknoppar
Stormhatt – vackert blå
Törnrosas kjortel – klockor
i mörkt cerise
Vanliga hortensior – bleknar,
men mycket dekorativa.

Törnrosas kjortel,
en tacksam växt
som blommar länge.

breddats och Jonte designar numera
allt hårt på plantskolan, även spaljéer,
eldkorgar och fågelbad – ofta av rostig
metall eller betong.
– Men någon skrivbordsdesigner blir
jag aldrig, bedyrar Jonte. Inspirationen
får han i trädgårdsarbetet och det är
bland växterna han får sina idéer.
Hösten är en lite bortglömd årstid
i trädgården, tycker Jonte när vi
vandrar runt bland allt det höstfagra.
Han pekar på hortensiorna, härligt
dekadenta efter sommarens egentliga
blomning, men fortfarande med färg
och form i behåll.
– Och perukbusken, den får grym
höstfärg!
Det är lätt hänt att dörren till träd
gården stängs lite för tidigt. Till nöds
åker en kruka ut på förstutrappan –
eller några pumpor. Men genom att
välja rätt sorts växter kan man förlänga
säsongen betydligt och ha glädje av sin
trädgård många veckor in på hösten.
– Det gäller bara att man håller sig
kvar i trädgården – och tittar lite mer
närsynt. Höstens skiftningar är ibland
finstämda.
Den som bjuder in de allra vackraste
höstfärgerna har mycket kvar att gläd
jas åt och längta efter, fast sommaren är
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Benveden har de häftigaste färgerna.
Som Tricia Guilds – fast bättre.
slut. Katsura, japansk lönn, ambraträd,
perukbuske och vildvin är alla kända
för sina blossande höstlöv.
Vackra bär och frukter är också en
given prydnad i höstträdgården. Hos
släktet rönn exempelvis finns det
många dekorativa arter.
– Ullungrönnen har de vackraste bä
ren, alldeles orange, tipsar Jonte men
nämner också sorter som ’Carmencita’,
med gula bär, och pärlrönn.
Sedan drar han iväg till ett särskilt
hörn av trädgården. Där finns benveden,
den som har de allra häftigaste färgerna.
Det lilla orange bäret omges av ett hölje
i cerise – en oslagbar färgkombination.
Som Tricia Guilds – fast bättre.
En annan karaktärshöjare är kvitten,
även kallad Nordens citroner. De stora
frukterna är gula och knotiga, och till
formen faktiskt påminnande om citrus.
De sitter kvar tills långt in på hösten.
En del gör marmelad på dem, andra
låter dem sitta kvar som dekoration.
Många av Heidi Palmgrens tankar
och idéer lever kvar på plantskolan.
Hennes förkärlek för prydnadsgräs ex

empelvis känns igen, liksom den svala
färgskalan där blått, indigo och violett
med inslag av grått och vitt dominerar.
Det märks även bland höstblommorna. Kärleksört, jätteverbena och
ljung drar alla åt det rödlila hållet och
de är sena växter som klarar kylan fint.
Den knallblå stormhatten är ett bra
komplement. Den är egentligen ingen
höstblomma men håller långt efter
sommaren.
Hos trädgårdsmästaren och formgi
varen Jonte Schlenz bildar bladverk och
grenar, blommor och gräs tillsammans
med olika accessoarer en färgsprakande
höstsonat. Han låter korstörnets knall
gula små blad ligga kvar i fågelbadets
vatten. Han hänger levande ljus i träden
och han låter pionens och funkiornas
bladverk åldras med behag – utan att
klippa bort dem i förtid.
Till sist bjuder han in till ett verkligt
crescendo innan vintern står för dörren
– en ljuskväll med levande eldar och
hängande marschaller där sommarens
krukor och fågelbad förvandlas till lyk
tor och eldkorgar. 
n

Överst t v: Rost
färgat och plantor
som kärleksört
och silvergirland
– en tacksam
kombination.
Överst t h:
Härligt dekadenta
hortensior
i höstskrud.
Ovan: Gula höstlöv
i fågelbadet är
effektfullt.
T v: Höstanemon
och kärleksört
klarar frosten fint.
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