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Galen i krukor – och  
i allt annat

Annika Christensen

Fråga inte Annika Christensen om favoriter i trädgården! På sitt femte år 
med egna dagbokssidor i Allt om Trädgård har hon redan pekat ut över 
250 saker hon gillar. Inga problem för en person som ofta blir kär, gärna 
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 Man skulle kunna säga att Annika 
Christensen har givit krukodling 
ett ansikte. Efter det att hon tilsam-

mans med journalisten Ulrika Otterling 
gav ut boken Trädgård i kruka (2014) har det 
blivit två utställningar, båda på Sofiero slott 
utanför Helsingborg. Inför den senaste Vår 
i kruka, provodlade Annika växtkombina-
tioner i flera hundra krukor, hinkar och lå-
dor varav hon sedan valde ut de allra finas-
te. I hennes egen trädgård finns det såklart 
krukor överallt.

– Allt går att odla i kruka! bedyrar Annika 
och visar runt bland sådana som verkligen 
innehåller allt man kan tänka sig – och lite 
till. 

I en odlar hon frilansgurka, i en annan 
verbena och svartkål, i en tredje nävor och 
rabarber. Till och med bigarråer och tio år 
gamla klematis funkar.

– Och kolla på den här kombinationen: 
rödbladig basilika, en salvia ’Tricolor’ och 
en petunia med mörklila strimmor!

Annika Christensen är välbekant ansikte. 

Hon är trädgårdsfotografen, bloggaren och 
den ständiga medarbetaren i tidningen Allt 
om Trädgård, med en aldrig sinande ström 
av nya bilder, tips, recept, pyssel. Att besöka 
hennes trädgård i Hjärnarp, strax söder om 
Hallandsåsen, ger därför en hel del aha-
upplevelser. Det är här många nya idéer för-
verkligas och fotograferas. Exempelvis den 
rödmålade bänkgården som läsarna kunnat 
följa under året. 

– Idén föddes faktiskt när redaktionen var 
här och hälsade på. Vi pratade om varför 
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pallkragar är så fula – och funderade på om 
man inte hitta någon fi nare lösning med 
samma funktion, berättar Annika.

Sagt och gjort. Såhär i skördetid svämmar 
det nästan över i de fi na odlingsbänkarna. 
Det växer så det knakar! mangold, mörötter, 
bönor, bladgrönsaker … allt verkar trivas i de 
upphöjda bäddarna och mixas effektfullt 
med blommande luktärter, linné-tagetes, 
ringblommor och annat.

Kanske beror rekordskörden på olika od-
lingsexperiment som Annika testar här. In-
te minst har hon äntligen blivit kvitt snigel-
plågan genom att framgångsrikt vattna med 
nematoder och sedan några år tillbaka beri-
kar hon jorden genom så kallad Bokashi-
kompostering, ett slags direktåtervinning av 
köksavfall med mikrober. I år har hon också 
provat biokol som hjälper till att balansera 
fukt och näring över tid.

– Man kan ju alltid prova och jag är inte 

rädd för att testa nya saker. Ibland lyckas 
det. Andra gånger får man tänka om eller 
göra om.

utsikt från tydliga rum
Så har trädgården steg för steg vuxit fram 
ur det som mest var björnbärssnår och mal-
ört när hon fl yttade hit för 15 år sen med 
man och två barn i mellanstadieåldern. 
Trots det bedrövliga skicket kunde man re-
dan då ana den fi na grundstrukturen: en 
långsmal trädgård i tre etage, med vackra 
lagda stenmurar och gamla fruktträd. Den 
härförande utsikten kom med på köpet. 
Bortom slätten syns Kullaberg och vid klart 
väder även fyren i Gilleleje, på andra sidan 
Öresund. 

Numera är den drygt 1 800 kvadratmeter 
stora ytan indelad i tydliga rum. Förutom 
bänkgårdens ätbara fi nns ”Gröna rummet” 
där man vilar på gräsmattor under äppelträ-

dens kronor. Därefter ”Gömstället”, en 
gammal kaffegrotta bland syrener och ”Vå-
rängen” med vildare karaktär. Närmare hu-
set öppnar sig ”Krukgården”, med ett ute-
kök där familjen lagar sommarmat över öp-
pen eld. De två växthusen får ofta fungera 
fotostudio och här samsas sådd och skörd 
om vartannat. Man kommer lätt att tänka 
på ett kvinnlig Pettsson, Sven Nordqvists 
mångsysslande barnboks-fi gur med katten 
Findus som ständigt sällskap. Annika ler 
brett och igenkännande åt liknelsen.

kameran blev räddningen
Men allt är inte bara projekt och arbete för 
Annika. Att hon alls är fotograf har egentli-
gen en mörk bakgrund. Ursprungligen var 
hon förskollärare och efter fl era år av tinni-
tus, en vanlig arbetsskada inom yrket, drab-
bades hon till slut av den kroniska följdsjuk-
domen Ménières.  Under fl era år var hon så 

Jag är inte rädd för att testa nya saker.
Ibland lyckas det, andra gånger får man göra om.” 

ANNIkA CHrIsTeNseN
yrke: Fotograf.
Bor: hjärnarp, skåne.
aktuell med: ständigt aktuell som 
medarbetare i tidningen allt om Träd-
gård. har gjort kursen Odla i låda och 
pallkrage för allt om Trädgård.
Böcker och annat: Trädgård i kruka
sPara LiTe PLaTs FÖr en UTÖKad 
rUTa
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sjuk att hon ibland inte kunde stå på benen. 
Att fortsätta inom barnomsorgen var ute-
slutet. 

En digitalkamera i julklapp blev den av-
görande vändpunkten. Att närsynt betrakta 
omvärlden genom en kameralins visade sig 
nämligen vara en utmärkt form av mindful-
ness. Den gjorde henne inte bara frisk. Den 
gjorde henne till fotograf.

Idag är hon en av landets flitigaste inom 
sin genre: ett energiknippe med så många 
parallella projekt att vilken kärnfrisk person 
som helst skulle bli utmattad. Och sjuk-
domstiden finns fortfarande med som en 
viktig erfarenhet. Hon hade stor nytta av 
den i boken En lisa för själen – trädgård som 
terapi och friskvård, som hon gjorde tillsam-
mans med journalisten Eva Robild 2010. 

– Även om trädgården är mitt arbete är 
det fortfarande här jag hämtar ny energi. 
Vissa dagar gör jag ingenting alls och jag 
kan verkligen intyga vilken läkande kraft 
den har.

Struntar i sylten
Många fixa idéer och måsten har Annika 
också lagt på hyllan. Att ägna sommaren åt 
att safta och sylta och frysa in har hon ex-
empelvis lagt ner. Det enda hon sparar i fry-
sen är bondbönor och sockerärtor som säl-
lan finns i handeln eller är svindyra att få 

tag under resten av året. Övrigt äter famil-
jen färskt, i säsong. Och sylt, hur mycket 
äter man egentligen? frågar hon retoriskt. 
Fast i smyg drömmer hon om en jordkälla-
re full av mjölksyrade grönsaker.

– Det gäller att lägga energi på det som 
känns viktigt och skippa resten. Jag försö-
ker glädjas åt småsaker – och så sover jag 
middag varje dag. Det gör underverk!

Men att det bor en fotograf här och ingen 
småmysig trädgårdspysslare är tydligt. Per-
spektiven är liksom ovanligt smickrande 
och mycket riktigt ”ser” Annika bilderna i 
huvudet när hon fixar och planterar – långt 
innan kameran åker fram. 

– Kan du se bilden?! 
Annika pekar ut fem körsbärsbuskar som 

inte alls står i blom och marken under som 
imaginärt täcks av vårlökar. I bänkgården 
ser hon redan kombinationen: grönkål, 
svartkål, verbena – fast den inte ens är sådd 
än.

Och tills slut tvingas hon också att erkän-
na. Det finns favorit, en ny kärlek i trädgår-
den som får hjärtat att slå ett extra slag just 
nu. Den heter fruktsalvia eller Salvia dorisia-
na på latin och har mjukt läppformade 
blommor i djuprosa och ett fruktdoftande 
bladverk. Fast inom kort har hon hittat nå-
got nytt att glädjas åt och sätta på sin gilla-
lista. Räkna med det. l

Tre kombos För krukor
PenSéer – en klaSSiker
annika gillar penséer i alla former. de är 
så billiga att man kan slösa på dem och 
ha dem i många småkrukor. några plantor 
i en större kruka kan man kombinera med 
något grönt som persilja och/eller plättar 
i luften. 

ranunkel, gräS och gyllenlack
samtliga sorter tål frost om de bara blivit 
väl avhärdade. Med lite tur kan gräs och 
gyllenlack hålla från tidig vår och ända 
fram till första frosten. gräs som blivit till-
tufsat av vind och kyla kan man klippa ner 
– så kommer det igen. Favoritgräsen heter 
Carex howardii ’Phoenix green’ och Carex 
Comans ’amazonas Mist’. 

SPeTSmöSSa, rödBladig alunroT  
och kungSängSliljor
spetsmössa blommar från mars till sep-
tember och tål lättare frost. Lökarna varar 
inte så länge men alunrot och spetsmössa 
fyller upp snabbt upp tomrummet efter 
liljorna.

Det gäller att lägga energi på det som känns 
viktigt – och skippa resten.” Bildtext
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