"Ser jag ogräs måste jag rycka det"
ÄNGELHOLM

Hjärnarp.

Från snöiga Östersund till gröna Öresund. Trädgårdsingenjören Richard Sundien har hittat hem i skogen utanför
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Bland rhododendronbuskar och magnolior hittar jag honom i full färd med att rycka ogräs ur jorden.
– Kolla! Det här är kvickrot. Hittar man en sådan ska man dra upp den direkt, de förökar sig något enormt, säger Richard Sundien och håller upp en sorglig liten
växt.
– Jag är lite sjuk, ser jag ogräs måste jag rycka det.
Richard Sundien har tidigare varit chefsträdgårdsmästare på Sofiero och odlingsansvarig på Splendor, en av Sveriges största plantskolor. Nu driver han det
egna företaget Timjan och Träd.
– Man kan inte vara cowboy när man jobbar för en kommun. Allting är planerat och ska ske inom vissa mallar, vilket vissa trivs med men inte jag. Jag skjuter
hellre från höften.
Från början var det bara han själv med en sekatör och en häcksax. Idag har han ett företag med sex anställda och ett nytt kontor håller på att byggas bredvid
Richard Sundiens bostad.
– Kvalitet är viktigast, det gäller att växa med förstånd. Stabilisera först - väx sen. Men nästa år hoppas jag att vi växer ännu mer, då behöver vi en bil till och några
fler personer.
Att arbeta med trädgård och växter insåg han var ett kall när reste runt i Indien.
– Som oftast när man reser söker man efter något och funderar mycket, det var precis det jag gjorde och kom fram till detta.
Redan som ung hade Richard ett litet rehab i sin studentlägenhet där han vårdade plantor som de andra studenterna hade misskött.
– Mitt rum var fullt av halvdöda växter, säger han och skrattar.
Den senaste tiden har han också utvecklat en fascination för natursten.
– Ta granit till exempel som är en magmatisk bergart. Kombinationen av levande växter och sten som är miljontals år gammal är världsbäst.
Dialekten avslöjar att Skåne inte är Richards ursprungshem. Han är uppvuxen i Östersund men flyttade söderut när han kom in på lantbruksuniversitetet i
Alnarp. Där träffande han sin fru och idag bor de med sina två barn i skogen utanför Hjärnarp.
– Vi tog en Sverigekarta och satte poäng på vart vi ville bo. Det här området fick högst poäng. Jag ville till berg och till skog, gärna nära en sjö. Jag ville bort från
slätten.
Skogen på åsen var given.
– Dessutom kan man inte jobba med trädgård i Östersund. Då får man jobba med snö en stor del av året.
Under våren och sommaren har han som mest att göra. På vintern händer inte mycket.
– Det är synd att det inte är varmt året om. Från januari till april vill ingen prata trädgård, sedan när våren kommer är det rusning.
Själv föredrar han just den här tiden på året.
– Folk kommer tillbaka från semestrar och livet börjar återgå till det normala. Det är lugnet efter stormen och innan stormen.

Nära till jobbet är bäst

"Detta betyder väldigt mycket för mig, när mina barn hälsar på mig på mitt jobb (som ligger alldeles bredvid vårt bostadshus) och leker
trädgårdsmästare för en kort stund. De brukar tycka det är roligt i ungefär tre minuter sen är det andra lekar som gäller. Att bygga Lego är en annan
storfavorit."
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Favoritväxt: "Varenda växt är en favorit - så länge den är på rätt plats."

