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Artikel: Ren luft inomhus med gröna växter
Internationella bostadsmagasin lyfter just nu fram de gröna växternas särskilda plats i inredningen. I moderna storstadslägenheter, i patricierhus och villor, eller i rustika ateljévåningar… överallt väljer såväl citysinglar som barnfamiljer att leka med natur och inredning. 
Gröna växter har nämligen blivit en trend i heminredningen, och nu skapas gröna oaser överallt i vardagsrum, kök och sovrum. Och det blir faktiskt ett riktigt lyft för inomhusklimatet.  

Gamla välkända krukväxter som svärmors tunga, begonia, dracena, fredskalla och ampellilja är nu tillbaka, och de är omistliga för den som vill ha en bostad som inte bara är läcker, utan även bra för hälsan.
	Växterna ska blandas, 


konstaterar inredningsstylisten, livsstilskribenten och trendspanaren Lene Ostenfeldt, som bland annat skriver om internationell design och inredning i danska Dagbladet Børsen.  
	Ett par enkla krukväxter på fönsterbrädan är helt enkelt alltför trist, fortsätter hon. - Jag blandar och samlar ihop olika växttyper, sorter och färger och skapar grupper på golvet, på ena sidan av fönsterbrädan, på soffbordet eller på de öppna hyllorna i köksskåpet. Det ger ett bohemaktigt och livligt intryck som leder tankarna till ett frodigt växthus. 


	Min bostad och arbetsplats är präglad av att jag varje dag har en massa kreativa aktiviteter på gång. De gröna områdena ger ro åt både öga och själ, och de ger en helhetskänsla åt de möbler och tillbehör som jag har ärvt eller köpt nya. Den sköna kontrasten och den personliga känslan uppstår när nytt blandas med använt eller gammalt. Därför passar de gamla krukväxterna väl in i den moderna bostadsinredningen.   


Enligt Lene Ostenfeldt är det inte heller särskilt krävande att arrangera växterna. 
	De går utmärkt att plantera i handelsträdgårdarnas plastkrukor, i rustika lerkrukor och skålar eller i krukor och fat som man hittar i köksskåpen. Danska handelsträdgårdar lägger mycket tid och resurser på utveckling av olika växttyper, på att allt det gröna ska vara så lättskött som möjligt och på att inte bara växter och rötter ska vara i bra skick, utan även jorden. Därför krävs det inte mycket, och inte heller särskilt gröna fingrar, för att sköta oasen därhemma. I synnerhet inte när man placerat växterna i grupp, och enkelt kan vattna alla på en gång, samtidigt som man nyper av en del torra blad, lite här och där.  


	När jag förälskar mig i en grön växt är det inte alltid jag har en kruka som passar, och då händer det att jag plockar fram en vas och planterar direkt i den. Kanske får man lägga lite småsten i botten först, eller ännu hellre lecakulor, så att rötterna inte står och badar i överskottsvatten, konstaterar Lene Ostenfeldt. 


Man kan till exempel sätta ihop en grupp av vita vaser i glas, keramik och marmor, och leka med material och storlekar och växter i olika gröna nyanser, och man kan sätta små växer i stora vaser och stora växter i små vaser. Mina konserveringsburkar och syltkrukor får nytt liv i en grupp med olika typer av ampelliljor med mörkgröna och melerade blad, vars rötter syns igenom glaset. 

De gamla traditionella växterna som rexbegonia, murgröna, sparris och guldranka är återigen välkomna i våra kök. Lene Ostenfeldt har använt en billig stålhylla från en byggmarknad och fyllt den med köksprylar och en mängd krukväxter. Det ger en skön och frodig kontrast åt mörka färger, stål och porslin – och till den svarta vägg som målats med tavellack, och där Lene dessutom kritat upp ett förstorat blad. 




