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Artikel: Sommarens växttrend – Massor av grönt och 70-talskänsla
70-talslooken, strävan efter ett större djup - samt spänningsfältet mellan dagsljus och skymning, är viktiga och inspirerande element i inredningen av den sommarfina bostaden. Årets trend har fått det talande namnet Twilight Bloom.   
Det gröna 70-talet
Sommarens växttrend, inspirerad av 70-talets minimalistiska bostadsinredning och intresset för alla variationer av grönt, möter den moderna konsumenten i hans eller hennes hektiska och ombytliga vardag.  
	Naturen har blivit väldigt viktig i inredningssammanhang. Vi behöver en motvikt till en hektisk vardag, och den hittar vi bland annat i blommande och gröna växter,    

berättar Anja Bisgaard Gaede, trendchef hos Scandinavia Trend Institute, som är en av dem som ligger bakom växttrenden.  
	Växter med färgade blad avspeglar samtidigt elementen i Twilight Bloom, som utnyttjar precis den mörka färgpalett som kännetecknade 70-talet. I synnerhet kök och bad får nu inslag av mörkare element, t.ex. trä. Det strama och stilfulla uttryck som vi känner igen från detta årtionde har dock mjukats upp, och den helt vita färgen har bytts ut mot sand och beige. 

Dessutom kommer den varma gula färgen, och inte minst rödbetsfärgen, att spela en viktig roll i inredningen, medan svart mer och mer ersätts med andra mörka färger. 

Alla nyanser av grönt
Det förnyade intresset för en grön inomhusmiljö stämmer väl överens med den livssyn som livsstilsexperten Anne Glad från det danska TV-programmet "Kender du typen" beskriver, och här har växterna en viktig funktion att fylla. 
	Ormbunkar i jättestora krukor, lodräta, gröna väggar och stora växtpåsar med massvis av olika gröna växter håller återigen på att inta våra hem. Vi vill skapa en egen trädgård hemma – där vi kan odla kryddörter och alla sorters grönt – precis som på 70-talet.   

Djup och mening
Att sköta alla dessa växter kräver tid och kunskap, och det ligger också i linje med den tidsanda som råder just nu. Det ligger prestige i att få växterna att överleva, och det känns meningsfullt att lägga tid på skötsel och passning. Inte minst för våra yngsta kan det vara mycket meningsfullt att få se något växa upp och utveckla sig,
avslutar Anne Glad.

Förslag på inredningsväxter med rödbetsfärgade blad:
Aeschynanthus marmoratus (purpurfackla)
Begonia rex (rexbegonia)
Calathea rufibarba (vågbladskalatea)
Carex comans (bronsstarr)
Echeveria
Euphorbia trigona ”Rubra” (trekantseuforbia)
Gynura (sammetsblad)
Impatiens velvetea (papegojbalsamin)
Oxalis triangularis (triangeloxalis)
Peperomia ”Red Luna”
Sarracenia (flugtrumpet)
Trifolium ”Isabella”





