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Av NANNA VON KNORRING

Möbler för inne 
och ute av 

Design of. Stolar 
från 3 600:-, 

bord High 
Square, 7 900:-

Nu möblerar vi om för att flytta livet  
till favoritplatsen utomhus.  

Tre superproffs– Victoria Skoglund, Tina 
Hellberg och Emily Bratt – berättar hur 

de tänker om trädgårdslivet 2020.
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Det bästa  
FÖR UTELIVET
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UTEMÖBLER

1. Hopvikbart utomhusbord och -bänk 
formgivna av Børge Mogensen för Carl 

Hansen & søn, 14 110 :- och 7 950:-.  
2. Gedigen träbricka, Craft, från House 
doctor, 193:-. 3. Fåtöljen Havsten från 
Ikea kan användas såväl inne som ute,  

2 650:-. 4. Vackert fat formgivet av Signe 
Persson-Melin för Byarums bruk, 3 220:-. 
5. Grillverktyg med trägrepp, från Nicolas 

Vahé, 435:-. 6. Serveringsvagn för både 
utom- och inomhusbruk som tagits fram 
i samarbete mellan Design of och Carina 

Seth Andersson. 6 800:-. 7. Fågelbad i 
form av en snäcka från Skulpturfabriken, 

2 500:-. 8. Svanenmärkt bänk från Vestre, 
formgiven av Voll, Borgersen och 

Olofsson. Pris från 3 900:-.
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HOS INREDNINGSSTYLISTEN 

TINA Hellberg är både människor, 
insekter och djur välkomna att njuta av 
livet utomhus tillsammans. Hon tipsar om att låta bli 
att rensa för mycket och att inreda uterummet med 
matlagning och umgänge i fokus.

Vilka trender tror du på i år?
»Den altruistiska trädgården, att tänka på att djur 

och insekter också har en plats i din trädgård. Se till 
att det finns vatten så får du se många olika fåglar som 
kommer för att bada, och även ekorrar kan dyka upp. 
Ett fågelbad som står på en ställning en bit upp från 
marken så det inte är så lätt för katter att komma åt. 
Även bina behöver vatten, ja alla levande varelser. Stä-
da inte överallt och spara gamla träd även om de är 
döda, en klätterklematis kan klä in det fint, då blir 
den ett hem för insekter och kanske kommer även 
igelkottar på besök. Låt det vara lite risigt i något 
hörn, det är perfekt för insekter. Och låt gräsmattan 
bli en äng för humlor och bin och spar för all del nå-
gon brännässla till nytta för fjärilarna.«

Hur inreder du själv ute i år?
»Ett långbord med plats för många där vi har mid-

dagar och möten i det gröna är det viktigaste för mig. 
Dessutom en bänk med gashäll för matlagning. Det 
finns inget bättre än att kunna fritera utomhus, man 
slipper dessutom oset i köket.«
 
Vilka är dina bästa tips för att inreda ute?

»Min mamma har en Ofyr intill sitt växthus där 
hon och hennes man har gjort en underbar plats för 
umgänge och matlagning. Där finns även plante-
ringsbehållare i Corten med örter som man kan ta av 
och använda när man lagar mat. Sommarens bästa 
dagar tillbringas där.« 

TINA HELLBERG
INREDARE OCH STYLIST
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Snyggt och 
användbart i 
uterummet 
– Lilium bord 
och stolar 
designade av 
Bjarke Ingels 
group för 
Skagerak,  
14 995:-  
och 5 195:-.
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9. Ayana, B&B Italia, 
Nordiska galleriet. 
matbordet kostar 55 767:- 
(vattenfast överdrag till 
kostar 5 810:-).  
10. Vatten kanna designad 
av Peter Holmblad för 
Stelton, 2 099:-. 11. Slitstark 
ljusgrå utematta från 
Hillerstorp, 1 599:-.  
12. Portabel bord s lampa 
från Hay, 819:-. 13. Ayana, 
B&B Italia, Nordiska 
galleriet. 14. Kudden Sunny 
för inom- och utomhus-
bruk från Pappelina, 750:-.   
15. Strings klassiska hylla  
i galvaniserat stål för 
utomhusbruk, pris från 
435:-/del. 16. Joy bordet 
Cane-Line, från 24 000:-  
Nordiska galleriet.  
17. Solbädd i ljust trä med 
madrass från Tine K home, 
cirka 20 000:-.
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18. Nest soffa, 22 400:-, 
Cane-line, Nordiska 
galleriet. 19. Svanö bänk 
med spaljé från Ikea, 995:-. 
20. Doftlilja från  Zetas, 69:-. 
21. Klassisk trädgårdsspade 
från Fiskars, 629:-. 22. Stolar 
och bänk i oljad teak och 
papyrus, Carl Hansen & søn, 
Nordiska galleriet.  
23. Krukan Nypon från Ikea 
är gjord av återvunnen plast 
men påminner om en 
betongkruka. Pris från 15:-. 
24. Stilren loungestol i 
bambu med kuddar i grått, 
cirka 5 300:-. 25. Balkonglå-
da från Granit med matt 
svart yta, pris från 399:-.

UTEMÖBLER

SOM TRÄDGÅRDSMÄSTARE PÅ 

Zetas trädgård är Victoria Skoglund 
ett proffs på allt som gäller uterummets 
blommor och grönska. Hennes tips skapar en oas av 
växter som är en fröjd för alla sinnen i sommar.

Vilka trender tror du på i år?
»Jag tror många satsar på naturmaterial som  bambu 

och trä. Konstrottingen kommer vi se mindre av, tack 
och lov. Väderbeständiga krukor av återvunnen plast. 
Korgar i rotting i olika varianter där vi ser dahlior och 
fler nordiska träd som lönnar och aplar i stället för 
olivträd.«

Hur inreder du själv ute i år?
 »Jag håller mig alltid till ett färgtema, framför allt 

till de ettåriga växterna. Jag kommer troligtvis att väl-
ja svarta blommor med några aprikoskontraster. Jag 
kommer även att inreda en ny hörna på terrassen som 
ligger i skugga med några nya vintagestolar jag köpt 
på Myrorna. Samt plantera rönnspirea i avlånga lådor 
som rumsavdelare.«

Vilka är dina bästa tips för att inreda ute?
»Bygg på höjden. Välj växter som skapar ett tak el-

ler en vägg. Jätteverbena är en utomordentligt fin växt 
som skapar höjd med violetta blommor som älskas av 
fjärilar. Fliksumak är ett exotiskt träd som kan stå ute 
året om, samt gyllenlönn som får ett fint gulgrönt 
bladverk. Jag är även väldigt svag för doftande blom-
mor som exempelvis doftliljor som sprider en ljuvlig 
myskaktig doft om kvällarna.« 

VICTORIA SKOGLUND
TRÄDGÅRDSMÄSTARE
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26. Bordet Roots i ek och 
rostfritt stål från svenska 
Fabrikant, pris från 12 800:-. 
27. Blomlåda med två hyllor  
i beige, från Ferm living. Pris 
cirka 2 900:-. 28. Kruka från 
Tine K home, finns i flera 
storlekar och utföranden. 
Pris från cirka 500:-. 29. Bau 
balkonglåda i grönt från 
Ferm living, 869:-. 30. Lyxigt 
skåp i teak och pulverlackat 
aluminium för tomater och 
andra frusna växter, 27 900:-, 
växthus Drop, Cane-line, 
Nordiska galleriet.  
31. Teakstol, Endless 
Cane-line, 12 800:-, Nordiska 
galleriet. 32. Bricka Comma  
i svart, 1 790:-, Swedese.  
33. Tresitssoffan Virkelyst  
i teak med grå klädsel från 
Skagerak, 34 495:-.  
34. Tvåsitsbänk Selandia  
i teak, Skagerak, 11 185:-, 
Nordiska galleriet.
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