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HEMMA HOS

Arild

Det vitputsade huset stod klart
redan 2006 och då planterades ock-
så de 900 vinstockarna på husets
södra och västra sida. Först efter fy-
ra år var det dags för första skörden.

– Vi fick ju ingen drömstart pre-
cis med den värsta vintern på 17 år,
men 300 liter blev det ändå. Nu
känns det som det bara kan bli bätt-
re, så vi är mycket hoppfulla, säger
Carl-Magnus.

Att Carl-Magnus och Marie-Loui-
se hamnade här på Kullahalvön är
ingen slump. Marie-Louise har dju-
pa rötter i den skånska myllan visar
det sig. Hon är född i trakten och
hennes släktträd kan uppvisa sju ge-
nerationer som bott i byarna här

runtomkring. Och vingården har fått
namn efter en kär farmor – Villa
Mathilda. 

– Det är fantastiskt här, tycker
Marie-Louise. Jag gillar det öppna
landskapet och vidderna.

Huset liggervid vägen ner till sam-
hället. Framifrån ser det ut som en
skånelänga, men det vrider sig runt
hörnet i vinkel. Inomhus har man
valt en öppen planlösning där kök,
vardagsrum och arbetsrum smälter
ihop till ett stort härligt utrymme.
Köket avgränsas med en frukostmat-
plats. Tv:n på väggen mittemot sitter
så att man kan vrida den mot köket
eller mot soffgruppen. 

– Vi gillar att laga mat så därför är

köket väl tilltaget, säger Marie-Loui-
se. Och för övrigt när det gäller in-
redning så gillar jag en klassisk,
stram och enkel stil.

– Vi blandar och ger. Vi förenar
nytt med sådant vi ärvt, det är trev-
ligt med saker som har en historia,
tillägger Carl-Magnus.

En inbjudande röd soffa lyser
upp rummet och därtill en pösig få-
tölj med fotpall. Carl-Magnus fram-
håller genast att det är hans sittplats.
För att ytterligare förstärka trevna-
den finns en kamin. Vintrarna kan
vara kalla här, det har de bistert fått
erfara. Bakom soffgruppen ligger
Marie-Louises arbetsplats och så

RENT Vi har kommit till Skånes Toscana. Solen lyser, landskapet böljar och
vinstockarna står i räta led. Allt är på plats med andra ord. Och det är även
Carl-Magnus och Marie-Louise Hedin sen drygt ett år tillbaka. Då bytte de
storstaden och livet där mot en vingård i Arild. En utmaning helt i deras stil.
TEXT EVA DANDANELLE FOTO JÖRGEN JOHANSSON

Familj: Carl-
Magnus (kallas
C-M) och Marie-
Louise, två söner
samt vingårds-
hunden Bacchus
Schnauzer, 2 år. 
Ålder: 61 resp 58
år. 
Bakgrund: C-M
har jobbat med
reklam, informa-
tion och PR.
Marie-Louise är
sjukgymnast
sedan 25 år.  
Nuvarande sys-
selsättningar:
vinbönder och
livsnjutare, plus
en del konsult-
uppdrag.
Gemensamma
intressen: vin,

matlagning, hun-
dar, släktforsk-
ning och resor. 
Andra hobbies:
Marie-Louise –
trädgårdsland
och växthus, 
C-M – jakt och
golf.
Ogillar: trång-
synthet och för-
mynderi i alla de
former.
Drömmer om: att
gårdsförsäljning
av vin tillåts .
Viktigt i hem-
met:
Modernt
utrustat
kök och en
blandning
av nytt
och gam-

malt i inredningen 
Det bästa med
Arild: De vackra
omgivningarna,
närheten till
Kullaberg och
mångfalden av
lokalproducenter
av kött och grön-
saker.
Det sämsta med
Arild: De senaste
två stränga vint-
rarna. Svårt att få
tag i färska räkor!

Vinbönderna

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG

h Profiler

Bacchi tempel står det på dörren till vinkällaren. Och här visar Carl-Magnus upp några av dyrgriparna i det allra heligaste rummet på Vingården Villa Mathilda.
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finns där två sovrum och ett bad-
rum. Ovanvåningen kallar man gäst-
våning, eftersom det är mest släkt
och vänner som huserar där bortsett
från Carl-Magnus som har sin ar-
betsplats i ett hörn. 

– Jag är en riktigt teknikfantast,
apparater är min grej, tillägger Carl-
Magnus och visar på den trådlösa
väderstationen som står i fönstret
nedanför datorn och ger allehanda
information om vädret. 

I trädgården nedanför är en vind-
mätare monterad. Givetvis har Carl-
Magnus kopplat alltihop till datorn
så att han har örnkoll på vädrets
makter. Vilket kan ha stor betydelse
om man är vinbonde.

Vi sitter på den generöst tilltagna
altanen som öppnar sig ut mot fälten
och omgivningarna. Vi blickar ut
över nejden. Utsikten sträcker sig
långt, men allra närmast oss ligger
vinodlingarna. De egna men också
grannarnas. För det visar sig att Carl-
Magnus och Marie-Louise är inte de
enda vinbönderna i trakten. Tillsam-
mans är de sex stycken.

– Vi är ganska små i jämförelse
med de övriga som har flera tusen
plantor. Men vår gemensamma am-
bition är att området så småningom
ska få Sveriges första appellation –
Kullavin. Det skulle innebära en ga-
rantibeteckning som borgar för att
vinet hålleren god kvalitet. Vi jobbar

på det, berättar Carl-Magnus.  
– Och kommunen är med

oss, men nu först gäller det att
få igenom gårdsförsäljningen
av vin. Sverige är det enda lan-
det i EU som inte tillåter sådan
försäljning. Frågan har stötts
och blötts länge nu. Både produ-
center och allmänheten vill
ha gårdsförsäljning, men al-
koholpolitiken är strängt re-
glerad, som bekant. 

Jag kan ändå inte låta bli att
undra varför man gör vin i
Sverige. Världen flödar ju
överavvin som det är, var-
för då försöka odla här i
landet nästan i trots mot na-
turen?

–  Det är naturligtvis en
utmaning att visa att det
går. Och så är det roligt att vara pi-
onjär. I dag har man tagit fram dru-
vor som passar vårt klimat och det
skulle i sin förlängning betyda myc-
ket med en ny, unik näring här. Det
kan ge arbetstillfällen, locka turister
och utveckla landsbygden. Och i
dag, när många människor är med-
vetna konsumenter köper de hellre
närodlat än från andra sidan jord-
klotet. Så där finns en miljöaspekt
också som är viktig.

– Att just vi började med vinodling
har flera orsaker. Först och främst så
gillar vi båda utmaningar och för-
ändringaroch sen ärvi sedan lång tid

tillbaka mycket intresserade
avmat och vin. Vi hargjort ett
flertal vinresor genom åren
och har alltmer uppmärk-

sammat vikten av att dricka
rätt vin till maten. Ett och
samma vin smakar mycket
olika beroende på vad du
äter till. Det tänker man inte

så ofta på.

Carl-Magnus har sin
bakgrund inom reklam

och PR och har inte helt
släppt det livet, han
arbetar nu som kon-
sult. Marie-Louise är

ursprungligen sjuk-
gymnast , men sadlade
om efter 10 år och var
därefter under 25 år

delägare i ett företag som sysslarmed
inredning. Nu tyckte båda att det var
dags att göra något annat.

– Att odla vin är en hel vetenskap
så vi började med att skaffa så myc-
ket kunskap vi kunde, berättar Ma-
rie-Louise. Vi studerade geologi och
klimatologi på Göteborgs Universi-
tet och reste på studiebesök. Det var
mycket lärorikt.

– Av en professor fick vi höra att
om man ska lyckas beror det till 90
procent på det som sker på fältet.
Smaken sitter i jorden!

Vi går en runda och tittar på od-
lingarna. Vinstockarna har nyligen

genomgått vinterbeskärning och
bundits ner. Nu är de bara en halv
meter höga. När det är dags för skörd
i september är de närmare två meter.
Vid varje rad står en rosenbuske, de
signalerar så fort det är mjöldagg på
gång. Längst ner på tomten liggervi-
neriet. Ett litet vitt hus i samma stil
som bostaden. Här är hygienen
grundläggande. Vi får ta på oss tos-
serpå fötterna och Carl-Magnus och
Marie-Louise ikläder sig vita rockar
och guidar runt bland stjälkmaskin,
hydraulpress och de fem tankarna
där jäsningen sker. Intill ett litet labb
där man testar, experimenterar och
mäter vinets sötma med mera. 

– Vi ska snart bygga ut här för att
möta Livsmedelsverkets krav på åt-
skillnad av hanteringen.

Slutligen besöker vi Villa Mat-
hildas vinkällare. Som i det här fallet
är ett rum i markplan intill garaget
betitlat Bacchi tempel. Vi harkommit
till det allra heligaste. Här ligger cir-
ka 300 flaskor i tempererade skåp
längs väggarna. I mitten ett bord för
vinprovning.

– Här är mycket rieslingviner från
Tyskland. Det är favoriter och före-
bilder för oss. Men här finns mycket
annat också påpekar Carl-Magnus
och tar fram en flaska kinesiskt vin
han fått i födelsedagspresent. Vi är
ju lite nördiga, säger han och skrat-
tar gott.

”Det är naturligtvis en utmaning att visa att det går.
Och så är det roligt att vara pionjär”   CARL-MAGNUS HEDIN

Plats: Arild på
Kullahalvön.
Storlek: ca 180 kvm.
Husets ålder: byggt
2006.
Det bästa med huset:
lagom stort, läget och
den öppna planlös-
ningen. Modernt pla-
nerat stenhus med
jordvärme och bra
isolering.

h Huset

Klassiskt, enkelt och
stramt gillar Marie-
Louise. Stilen går
igen även i badrum-
met.

Skulptur på piedestal.

Marie-Louise inspekterar ägorna – 900 vinstockar som nyligen beskurits och bundits upp.
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Ovanvåningen kallar Carl-Magnus och Marie-Louise för gästvåning eftersom det är mest släkt och vänner som huserar här.

Hygienen är A
och O i vine-
riet. Det är vita
rockar och spe-
ciella skor som
gäller.

Carl-Magnus
kollar vinets
sötma med ett
särskilt instru-
ment.

Hittills har ba-
ra de tre mind-
re vintankarna
kommit till an-
vändning, men
ambitionerna
är större.

Bacchus är en sprallig och glad schnauzer som vill vara med där det händer.

Huset har en öppen planlösning där rummen glider in i varandra.
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