REDAKTIONENS VAL

Hitta julstämningen på
Rosendals trädgård
i Stockholm!
Jul på Rosendal
29 nov – 21 dec.

NOVEMBER/DECEMBER BESTÄLL FRÖKATALOGER

”Boken står
högt på min
önskelista.”

”Jag letar stort
och snyggt
i kruka.”

”Var hittar jag
den fantastiska
rosen?”

HAR SPAN PÅ

KÄRLEK EFTER FÖRSTA RONDEN
❧ Under
En riktig
redaktionens
knockout.
trädgårdsbesök i New
York i september blev
jag knock-outad av den
fantastiska
rosen ’Knock
Out’ (heter även ’Radrazz’). Den var nästan
självlysande och flammade verkligen i
rabatterna. ’Knock Out’ introducerades år
2000 och blev snabbt en bästsäljare i USA.
Jag har inte lyckats hitta något ställe i Sverige som säljer den. Vet någon läsare?

Vågbladskalatea.

VILL HA NU

VILL HA NU

Lars-Erik Läck, faktagranskare.

HAR SPAN PÅ

GRÖNA INSYNSSKYDD
❧ Jag letar efter stora fina krukväxter till
det stora fina vardagsrumsfönstret i min nya
lägenhet. Jag älskar ljusinsläppet men behöver lite insynsskydd. På redaktionen har vi en
vågbladskalatea som jag har suktat efter ett
längre tag. Den har en skön form och tvåfärgade blad som är vinröda på undersidan och
gröna på ovansidan
– en supersnygg
växt helt enkelt!
Annars kan jag
tänka mig coola
pinnlilja ’Spaghetti’
– för den läckra
formens skull.

VINTERODLADE KRYDDOR
❧ Att ha färska örter i
köket är äkta lyx för mig,
särskilt under vintern.
Med örtkrukan Genie,
som har en inbyggd
växtlampa, spelar det
ingen roll hur mörkt och
snöigt det är utomhus
– man har alltid färsk
basilika inom armlängds
avstånd. Dessutom luktar det gott och ger köket
Vintersmart.
lite extra grönska. Genie är
designad av Sebastian
Jansson och kostar 390 kr, Tregren.
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Jessica Hansson, marknadskoordinator.

HAR SPAN PÅ
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Eva Kusoffsky, layoutare.

BÄSTA BALSAMASTERN
❧ Tidigare i höst gjorde jag ett besök i Skärholmens perennpark strax söder om Stockholm. Parken är designad av den holländske
perenngurun Piet Oudolf. Bland de växter
jag fäste mig mest vid var flera enormt rikblommiga astersorter. Den vackraste i mitt
tycke är balsamaster ’Harry Smith’. Den blir
70 – 80 centimeter hög, blommar med ljuslila
blommor i augusti – september och
Balsamaster
’Harry Smith’.
är en härlig tillgång
i vilken perennrabatt som helst.
Den hamnar i min
trädgård i vår!

VILL HA NU

SOFFMYS TILL BALKONGEN
❧ Vi har en balkong i norrläge som vi helt har
glömt bort eftersom vi har en stor tomt med
härlig uteplats i söderläge. Balkongen har
hittills stått tom, inga möbler, inga blommor.
Men nu är det äntligen dags att inreda med
en mysig soffa, samt till våren även med
växter. Soffan jag spanar på just nu är från
Design Småland. Den är både liten och kan
stå ute året om. Dessutom finns den
i självlysande version. Perfekt!

Redo för
balkonghäng.

LÄNGTAR EFTER LUNDLÄSNING
❧ Hannu Sarenströms senaste bok Lundens
skugga (Norstedts, 2013), om de ljuva lundväxterna som blommar tidigt på våren under
trädkronorna innan löven ännu hunnit slå ut,
står högt på min önskelista. Hannu har ju en
otrolig känsla för växterna och deras karaktär
och livsbetingelser, så
detta lovar att bli en
enastående läsupplevelse. Hannu Sarenström är inte bara en
mästare i trädgården
– få andra kan skriva så
personligt, inspirerat,
levande och roligt om
trädgård. Och hans
bilder brukar också vara
högklassiga!
Mörka kvällar
är läskvällar!
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