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Weines trädgård – en 
plats med ”extra allt” 

Vackra blommor från Sydamerika, flitiga bin från Östeuropa och glupska 

sniglar från Spanien. I Weine Arvidssons trädgård trängs inslag från hela 

världen. 

 

I helgen hade Weine Arvidsson öppen trädgård. Många besökare tog chansen 
att titta på den stora samlingen fuchsiablommor. 
Foto: Samuel Slättman 

Vid en grusväg mitt ute i skogen, bara några kilometer från gränsen till Blekinge, ligger en 

undangömd oas. Weine Arvidssons trädgård har under de senaste åren utvecklats till ett 

potpurri av exotiska blommor, vilda växter och bikupor. Huvudpersonen själv kommer knappt 

ihåg hur intresset för odling uppstod. 

– Det är nog lite medfött och så är det kvinnorna som är skyldiga till en del, både hon innan 

och hon här, säger Weine Arvidsson och nickar mot särbon Anne Johansson samtidigt som 

han skrattar. 

– Sedan vi skaffade bin har det blivit fler ”biväxter”, i och med att de också ska vara 

intresserade av trädgården. Så nu räcker det inte med att bara vara snygg, nu måste man göra 

nytta också för att som växt komma in här, säger Anne Johansson, och berättar att rosor, 

blåeld, malva och dahlia är krainerbinas pollenfavoriter. 

 



 

Anne Johansson och Weine Arvidsson är särbos. Tillsammans sköter de om 

trädgården. 
Foto: Samuel Slättman 

Har ni någon plan för trädgården? 
– Nä, planen är obefintligt. Ofta flyttar växterna sig självmant, säger Weine Arvidsson. 

– Vissa som kommer hit tycker det skönt när det är lite mer avslappnat medans andra vill ha 

knivskarpa kanter, inget ogräs och bara renrasiga växter. Alla är olika och det är det som är så 

roligt att gå och titta på trädgårdar; att man vidgar sina vyer, säger Anne Johansson. 

Trädgården präglas framför allt av det stora antalet fuchsior. Fuchsian härstammar från 

Sydamerika och har ett buskigt eller hängande växtsätt. Blommorna är hängande eller 

kjolliknande. 

– Vi har väl mellan 70-80 olika sorters fuchsia här. De behöver vatten, vatten och vatten, de 

får inte torka ut, säger Weine Arvidsson. 

 

 

Fuchsiablomma.  Foto: Samuel Slättman 



Trots att trädgården just nu står i sin fulla, till synes obekymrade, prakt, finns det ett hot som 

konstant måste motas bort; den spanska mördarsnigeln. 

– Sniglarna är det som tar tid nu för tiden. Snigeljakten tar minst en timme varje kväll, och så 

närmare en timme på morgonen också. Jag har plockat 150 stycken som mest, annars brukar 

det väl vara ett 40-tal per kväll, säger Weine Arvidsson. 

– De äter allt, särskilt dahlior, jordgubbar och tagetes, fyller Anne Johansson i. 

 

 
I trädgården trängs både odlade och vilda växter. 
Foto: Samuel Slättman 

 

Weine Arvidsson är med i föreningen Trädgårdsamatörerna. Det är även Arnold Nilsson och 

Christin Franzen som var två av dagens besökare. 

– Han har otroligt många fina fuchsior och pelargoner. Jag är otroligt imponerad över honom. 

Tyvärr blommar inte dahliorna ännu, men snart slår de också ut, säger Christin Franzen, vars 

egen trädgård finns i Fulvik utanför Söderåkra. 

 

Vad är så härligt med att odla? 
– Det börjar redan på våren när man går ut och tittar i rabatterna; ”nu kommer det lite och nu 

kommer det lite mer”. Och så den här tiden på året står allt i blom, och det doftar och ja, då 

bara känns det... Det är häftigt, säger Arnold Nilsson. 

Nästa gång Weine Arvidsson har öppen trädgård är helgen 25-26 juli. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


