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Artikel: Grönt liv i bostaden
”Gröna växter” är ett begrepp som omfattar ett brett spektrum av växter, och vissa är faktiskt allt annat än gröna. En del har flerfärgade, brokiga eller fläckiga blad, medan andra har blad som tonar i grått eller rött. Sammantaget ger de goda möjligheter att skapa liv i våra bostäder, nu när vi kanske börjar dra oss alltmer inomhus.   

Vi brukar tala om gröna respektive blommande växter. Den senare kategorin utmärker sig genom blommornas färg och form. Många av de så kallade gröna växterna lever i en skuggtillvaro i flera avseenden, eftersom det handlar om krukväxter som långt ifrån alla känner till.  
Gröna växter understryker stilen 
De gröna växterna skiljer sig sinsemellan lika mycket åt som de blommande, och de kan användas för att lyfta fram vår personliga stil och våra preferenser när det gäller inredning. Nedan presenterar vi några kända och mindre kända gröna växter i olika boendemiljöer.   

Rexbegoniorna är en bred grupp av växter vilkas blad skiljer sig kraftigt åt i fråga om struktur, form och färg – något som ger möjlighet att förnya och komplettera inredningen på ett otal sätt.    

Aglaonema sägs kunna växa t.o.m. ombord på fartyg, även under lite mer besvärliga villkor, och på danska har den fått det lite vemodiga namnet sømandstrøst, eller sjömanströst.  Det svenska populärnamnet är dock silverkalla. Det råder ingen tvekan om att denna slanka gröna växt med sina karakteristiska brokiga blad trivs bättre i ett ljust, modernt hem än i hytten hos en ensam sjöman.  
Fittonia  är det vetenskapliga namnet på åderblad – det senare ett namn som naturligtvis avspeglar bladens vackra linjestruktur. Den finns i både grönt och rött, och ger därmed ännu större möjligheter för den som vill variera inredningen.   

Eleganta Rhoeo har långa, spetsiga gröna blad med fina ljusa teckningar på ovansidan. Undersidans mörka bordeauxfärg har en särskild glöd, som kan ge liv åt inredningen.

Kordyline är en annan elegant, rank krukväxt vars stora mörka blad avrundas av en vacker, djupröd kant. Kordyline finns även i miniformat, och kan på ett fat eller en bricka på soffbordet ge ett extra lyft åt soffkuddar, stearinljus och andra inredningsföremål.  
Peperomia är en annan grupp av mycket olikartade krukväxter med ett modernt och tidlöst uttryck. De har allt från inbjudande limegröna blad till blad i blanka, djupgröna nyanser och rödaktiga bordeaux-toner som matchar hösten växttrend Timeless Bloom perfekt.    



