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Möblera utomhus med själfulla ting och växter i kruka. Karen kombinerar krukor och  
patinerade föremål med grönska så att allt bildar en harmonisk helhet.

Text och foto: HANNE GABEL CHRISTENSEN 
Illustration: IANN EKLUND TINBÄCK

Karen kan konsten 
att kombinera krukor

Krukor med bland annat  
funkia kantar passagen in mot 
baksidan. Till vänster dagg-
funkia ’Elegans’. I mitten 
blomster funkia ’Gold Star’ 
och längst till höger blåfunkia 
’Paradise Joyce’.

En plattlagd gång ringlar  
genom gräsmattan. Vid  
sidan om gången står  
två kastanjer.
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På Karen och Lars Saxtofts villa-
tomt i danska Odense är det träd-
gården på baksidan av huset som 

är finast. Framsidan är ganska alldaglig, 
med en gräsyta, men vid sidan om uppfar-
ten finns ett lågt, vitt staket med en grind 
som leder till baksidan. Där byter trädgår-
den skepnad och övergår i ett överdåd av 
växter planterade i krukor. De står samlade  
i två grupper och bildar en passage över en 
stenlagd yta, vidare in till husets baksida. 
Det framgår tydligt att den som bor här gil-
lar krukor och kan konsten att arrangera 
dem så att det skapas en spännande, harmo-
nisk helhet. Och det är just detta som Karen 
gör, och lite till – för längre in i trädgården 
flätas gamla, patinerade föremål samman 
med växternas grönska.

– Jag gillar speciellt franska ting med själ, 
som åldras fint, och använder dem tillsam-
mans med växterna. Jag blir glad varje gång 
jag tittar på dem. Jag lägger vikt vid att det 
ska vara krukor som med tiden får en pati-
na. Jag har inga som är glaserade. Jag vill 
skaffa många fler men det är svårt att hitta 
snygga varianter. I år har jag haft turen att 
hitta en trädgårdsbutik som hade halva pri-

set på alla sina handgjorda, frosttåliga kru-
kor, berättar Karen Saxtoft.

Krukor och urnor återkommer på olika 
platser i trädgården, och gammal inredning 
har fått ny användning och funktion. En 
ängel knäböjer bland gröna blad i en gam-
mal fågelbur, en målad fönsterlucka och en 
emaljerad vattenkanna skapar en sydländsk 
känsla tillsammans med rosa blommor och 
en madonna som fridfullt står i en nisch  
i häcken. Varje trädgårdsrum innehåller en 
liten berättelse.

Från obygd till lustgård
Karens trädgårdsintresse är förhållandevis 
nytt. Hon och maken Lars köpte huset 1996 
och fick därefter tre barn inom loppet av fyra 
år, så bortsett från att gallra bland allt vildvux-
et blev det inte så mycket gjort i trädgården.

– När vi övertog tomten var baksidan rena 
djungeln – det såg faktiskt helt förskräckligt 
ut. Vi röjde upp, tog ner ett staket, fällde 
några träd och planterade en häck. För åtta 
år sedan byggde vi en paviljong och anlade 
en gång till den – och det blev starten. När 
jag såg vad det gjorde för trädgården kom 
entusiasmen, berättar Karen.

TRÄDGÅRDSFAKTA
Här bor: Karen och Lars Saxtoft med 
barnen Alexander, Xenia och Celine.
Var: Odense i Danmark.
Zon: 1.
Trädgårdens ålder: 8 år.
Yta: 450 kvadratmeter.
Jord: Mullrik trädgårdsjord.
Lyckas bäst med: Krukor och inredning.
Favorit i trädgården: Växthuset. 

Vid buxbomskloten står  
stora, fyrkantiga krukor  

med klockagapantus som 
övervintrar frostfritt. 

Karen Saxtoft och familjens 
irländska varghund.

En liten uteplats vid växt
husets gavel. I krukorna  

växer bland annat vit små- 
petunia och höst silverax. 

Till höger står överblommad 
Allium. Inne i växt huset 

klättrar en vinranka.

Forts på sidan 28.
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1. Kransveronika och kvanne. 
Bakom syns en madonnafigur,  
insmugen i en nisch i häcken.  
2. Arbetsbordet med Karens favo
ritting: vaser, fat och en gammal 
fågelbur. 3. En vilstol i växthuset 
med en trave böcker nära till 
hands. Bakom står krukor med 
gurka. 4. Medelhavskeramik på 
rad med buxbom, hortensia,  
lavendel och paradisblomster.

Under äppelträdet står en 
gammal kärra fylld av krukor 
med kryddväxter. I äppelträ
det klänger en vitblomman

de klematis. Precis under  
växer bergenia och funkia.

➙
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MÅNGA SITTPLATSER
❥ Ställ ut vilstolar eller utemöbler på flera 
platser så att man kan slå sig ner och njuta 
av trädgården från olika vinklar. 

FYNDA OCH ÅTERBRUKA
❥ Skapa stilleben med återbrukat. Leta på 
Blocket, Tradera eller loppisar och placera 
föremålen bland växterna. Det behöver inte 
vara trädgårdsting utan kan lika gärna vara 
bruksföremål som ges en ny användning. 
Tänk bara på att de ska tåla att stå ute. 

Idag är paviljongen, som stod ostadigt när 
det stormade, utbytt mot ett växthus som an-
vänds som uterum för att förlänga säsongen.

– Det är min lilla tillflyktsplats – ett rum  
i trädgården som bara är mitt.

En bit därifrån fanns tidigare en stor pe-
rennrabatt där växterna inte riktigt trivdes 
och som låg på en av baksidans bästa sol-
platser.

– Jag kommer ofta hem sent från jobbet. 
Vi hade en matplats, men när vi satt där vid 
middagstid hade solen redan förflyttats till 
rabatten. En dag tänkte jag: ”Gräv upp 
den!”, och vi anlade istället en altan på plat-
sen. Det är något av det bästa jag har gjort 
och det är fantastiskt att ha en yta att fylla 
med krukor, förklarar Karen.

Svart som röd tråd
Medan trädgården tog form ökade växtin-
tresset och med det även hur man kompo-
nerar med färger.

– Jag försöker att hålla mig till färger som 
går ton i ton, och att inte blanda allt för 
mycket för att det ska bli lugnt för ögat. Jag 
gillar svarta blommor. Det blir en sorts 
”röd” tråd med svartblommande växter, 
svarta trädgårdsmöbler, krukor och skjulet, 
som också är svart, förklarar Karen. 

Dessutom lägger Karen stor vikt vid att 
trädgården ska bjuda på nya intryck när man 
går runt i den. Därför är den uppdelad med 
höga växter, buskar och träd som, precis som 
växthuset, hindrar sikten och skapar rum så 
att allt inte kan överblickas på en gång.

– Det får absolut inte vara så att man, när 
man står vid huset, har sett alltihopa. Det 
måste finnas små hemligheter att upptäcka. 
Och det ska inte vara raka, klippta kanter. 
Det får gärna kännas ombonat. Trädgården 
är till för att trivas i och glädjas åt.

Och med alla detaljer och platser där man 
kan slå sig ner, ska man kunna känna av 
stämningen. Man ska också kunna betrakta 
trädgården från olika vinklar, som från vil-
stolen i växthuset under en klängande vin
ranka, med en trave trädgårdsböcker vid si-
dan och små arrangemang av gamla prylar 
mellan gurk- och tomatplantorna. l

Det måste finnas  
små hemligheter att 
upptäcka. Och det 
ska inte vara raka, 
klippta kanter. 

” 

Lerurna Delphi,   
70 x 65 cm,  
2 760 kr,  
Cadabra.

Krukstativ i järn,  
275 kr, Zetas.  
Trädgårdsälva Chloe, 
289 kr, Gardenhome.

Korg i lacke
rad metall, 
höjd 70 cm,  
199 kr, Ikea.

Katten har hittat en lugn 
plats i skuggan av en  
urna med murgröna.

Karen älskar gamla ting.  
I den gamla fågelburen  

knäböjer en ängel  
i en slideranka.

Bakom buxbomsklotet står 
krukor med klockagapantus, 

uppstammade lagerträd,  
rosa  petunia och funkia.

En gammal vattenkanna 
framför fackelblomster. 

Bakom står franska fönster
luckor lutade mot väggen. 

Grinden i häcken 
kom dit när  
barnen var små.

➙
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MOBIL ODLING
❥ Krukor gör trädgården mobil. Man kan 
enkelt flytta om efter årstid och plocka 
undan en kruka med växter som har 
blommat över och flytta fram en annan. 
Är krukorna stora och tunga kan man 
flytta dem med en lastkärra. Annars finns 
det plattor på hjul att ställa krukorna på.

Lerkruka 
Kreon, höjd 
25 x 50 cm,  
1 190 kr,  
Amforeas. 

Krukplatta i järn på hjul,  
249 kr, Gardenhome.

Stol Mont-
martre, 
svartlacke
rad plåt,  
699 kr,  
Reforma. 

Cafébord Loire, 
gjutjärn med 
marmorskiva, 
ca 995 kr,  
Brafab.

Solstol Xanthos, 
1 595 kr, Olson.
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Funkar  
i kruka
Storbladiga perenner som funkia  
ger karaktär och struktur, men  
även lugn. Dessutom trivs de  
utmärkt i kruka.

❥ Karen har valt funkia för att hålla samman 
de bägge grupperna av krukor som kantar 
ingången till den del av trädgården som ligger 
bakom huset. Med eleganta blad i olika gröna, 
gråblå och gulgröna nyanser skapar de en har-
monisk helhet. 

Funkia är en perenn som finns i 30 – 40 arter 
och tusentals sorter. Det är en populär rabatt-
växt som även trivs bra i kruka så länge kärlet 
är tillräckligt stort, innehåller en väldränerad, 
lätt fuktig jord och är placerat på en skuggig 
plats. Funkia trivs bäst och får vackrast blad  
i skugga. När plantorna blir stora kan man dela 
dem och på så sätt få fler. Karen använder 
frostsäkra krukor och en planteringsjord av 
bra kvalitet samt gödslar med flytande näring 
vid var tredje vattning. 

FAVORITER HOS  
KAREN OCH LARS
Perenners härdighet anges med A – D,  
se sidan 104.
Blomsterfunkia Hosta Fortunei-gruppen 
’Gold Star’, B. 
Daggfunkia Hosta sieboldiana ’Elegans’, B.
Fjällkvanne Angelica archangelica, A. 
Jätteverbena Verbena bonariensis, ettårig. 
Klockagapantus Agapanthus campanulatus, 
övervintras frostfritt. 
Paradisblomster Cleome hassleriana, ettårig.
Petunia Petunia x hybrida (Mystical-Serien) 
’Mystical Black Velvet’, ettårig. 
Kransveronika Veronicastrum virginicum, B. 
Vidjehortensia Hydrangea arborescens  
’Annabelle’, zon 4.
Violruta Thalictrum delavayi, B. 
Viticella-klematis Clematis Viticella-gruppen 
’Alba Luxurians’, zon 3. 

Runt uteplatsen, där efter
middagssolen lyser, står  

krukor med ett trettioårigt 
olivträd, luktärter och  

paradisblomster.

Ett fågelbad  med en liten 
sjöjungfru i sten.

Svartblommande petunia 
blir en häftig kontrast mot 
limegrön funkia.

Blåmunkar (heter 
också monke och 
växer vild i Sverige), 
funkia och jätte-
verbena i varsin
kruka.

Svarta bukettvioler blom
mar länge om man nyper 
bort visset allteftersom. 5 BRA FUNKIASORTER

Funkia Hosta ’Guacamole’. Stora, gröna 
och kreppade blad i aningen blågrönt 
med limegrön rand i mitten. Höjd cirka 
45 cm. Härdighet B (se sidan 104).
Blomsterfunkia Hosta (Fortunei-grup-
pen) ’Francee’. Stora, gröna blad med vit 
kant runt. Cirka 50 cm hög. B.
Daggfunkia Hosta sieboldiana ’Frances 
Williams’. Stora, gröna och kreppade 
blad. Limegrön kant. Höjd cirka 50 cm. B.
Blåfunkia Hosta (Tardiana-gruppen) 
’Halcyon’. Lite smäckrare och aningen 
spetsiga, blådaggiga blad. Plantans höjd 
cirka 40 cm. B.
Daggfunkia Hosta sieboldiana ’Elegans’. 
Rundade, stora blad i blågrönt med 
kreppad yta. Höjd cirka 60 cm. B.

5 SNYGGA I SVART
Bergklint Centaurea montana ’Black 
Sprite’, härdighet B (se sidan 104).
Bukettviol Viola x williamsii ’Molly  
Sanderson’, tvåårig.
Trädgårdsiris Iris ’Black Knight’, B.
Petunia Petunia x hybrida (Debonair- 
serien) ’Debonair Black Cherry’, ettårig.
Stjärnakleja Aquilegia vulgaris var. stel-
lata (Barlow-serien) ’Black Barlow’, A.

KRUKTRÄDGÅRD 
PÅ BAKSIDAN
1. Bord, bänkar och  
fågelbur. 
2. Redskapsbod. 
3. Arbetsbord med krukor 
och fågelbur.
4. Växthus.
5. Halvrund uteplats.
6. Kärra fylld med krydd
örter.
7. Äppelträd med sling
rande klematis.
8. Fågelbad under en upp
stammad ros. 
9. Uteplats omgiven av 
krukor. 
10. Madonnafigur i en 
nisch i häcken.
11. Rabatt med höga 
växter.
12. Kastanjer på stam. 
13. Uteplats/passage  
kantad med mängder  
av krukor.
14. Grindar.
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Yta: 450 kvm. Zon: 1.
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Bostad.
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