
Nicole Wilson – Odlingsälskande skodesigner (Acne Studios och 
& Other Stories) som nu satsar på sin dröm - en karriär som 
trädgårdsdesigner. Nicole odlar fantastiska grönsaker  och lagar 
inspirerande maträtter i sin vackra trädgård i Enskede. 

@newgenerationgardeners

Press:
 https://www.residencemagazine.se/blagra-toner-och-unik-konst-
hemma-hos-skadespelaren-andreas-wilson/

Michelle Meadows – Skådespelerska och kreatör/redaktör inom 
inredning (Residence Magazine) som brinner för trädgård och 
odling. Michelle skapar magi på sin kolonilott i Sundby 
Koloniområde där hon har skapat en trädgård med många 
spännande lösningar. 

@michellemeadows / @welcometotheallotment

Press: 
https://www.residencemagazine.se/som-i-en-film-hemma-hos-
katsching-aktuella-michelle-meadows/

Julia Glanzelius – Familjerättsjurist som sadlade om till 
trädgårdsarkitekt och driver idag trädgårdsarkitekturfirman 
GlanzeliusGarden. Julia älskar smarta designlösningar och jobbar 
mycket med att hitta olika koncept för vackra och lättskötta 
trädgårdar. 

@glanzeliusgarden / www.glanzeliusgarden.com

Press: 
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/tradgardsexperten-julia-
vill-ge-fler-nyborjare-grona-fingrar/repseA!
3nSF8VFSc799439CpdeM6g/

NICOLE - MICHELLE - JULIA

Olika bakgrund men samma passion - Trädgård
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/Utemöbler

1. Förra årets sista to-
mater i Nicole Wilsons 
växthus, fint upplagda 

på ett fat från Granit. 
2. Låt tvätten torka i 

det fria! Torkställning, 
800:-, Iris hantverk. 

3. Åminne utekök i alu-
minium från Hillerstorp,  

5 695:- med diskho, 
4 035:- utan, Kila 

möbler. 4. Upplägg-
ningsfat i flätad bambu, 

70:-, Granit.  

MANGOLDEN GAV 
SKÖRD ÄNDA FRAM 
TILL JANUARI.

NICOLE WILSON
Skodesigner på & Other stories. Ligger även 
bakom Instagramkontot Newgeneration-
gardeners.
Hur ser din ”trädgårdssommar” ut?

»I år vill jag förutom grönsaker även odla 
ätbara blommor. Det finns så många sorters 
krasse som är roligare än de klassiskt orange. 
Jag älskar den nästan svarta Black velvet 
eller den svulstiga antikrosa Lady bird rose. 
Andra ätbara blommor som jag kommer odla 
är blåklint, solros, gräslök, och min absoluta 
favorit –zucchiniblomman! Den fyller vi med 
ricotta, parmesan, citronzest och färska örter 
och friterar.« 
Har du något tips på en okänd grönsak 
som är rolig att odla?

»I år testar jag svampgurkan Luffa som 
man torkar och som sedan används som 
tvättsvamp. Bladgrönsaken mangold är inte 
okänd men när jag nämner det för folk så vet 
många inte vad det är. Jag älskar mangold 
och odlar bland annat sorten Bright lights 
som ger en mix av vita, gula och rosa stjälkar. 
Så vackra på tallriken och sjukt goda vitlöks-
frästa med riven parmesan på. Förra året 
var det mangold som gav högst avkastning 
i trädgården. Den producerade nya blad i 
växthuset ända fram till januari för att sedan 
gå i vila och i början av april börja producera 
nya blad. Helt fantastiskt vad ett litet frö kan 
generera!«
Hur inreder du din trädgård?

»Vårt utekök i rostfritt stål är knytpunkten 
för familjen där vi tillagar det vi skördar.  
Utöver det inreder vi med olika sittgrupper 
där man kan äta, fika och umgås. Ett lång-
bord för middagar med familj och vänner, 
ett kafébord under ett äppelträd för dagar 
då man vill ha skugga och en bänk mot en 
solig husvägg där vi kan dricka morgonkaffet 
medan barnen leker.« 
Har du planerat några nya köp den här 
säsongen?

»I år vill jag köpa ett kafébord i gjutjärn 
med tillhörande stolar där vi kan äta frukost. 
Vi har vuxit ur vårt växthus så ska bygga ett 
minitunnelväxthus som man har över pall-
kragar från Gjordnära.«
Hur ökar man trivseln i trädgården?

»Omringas av blommor och saker man 
kan stoppa i munnen: bär, frukter, grönsaker. 
Älskar att hitta vår tvååriga dotter Florence i 
en buske glatt ätandes av vinbär, hallon eller 
blåbär.«
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TIO FAVORITER

HON HAR ALLTID varit snabb. Var utexamine-
rad, praktiserande jurist vid  års ålder och i 
dag, sju år senare, har hon inte bara hunnit bli 
husägare och småbarnsmamma, utan har även 
gjort det där många drömmer om – att följa 
hjärtat och byta bana. 

För lite mer än ett år sedan stod Julia Glanzelius 
med en handfull skisser i handen och tittade ut 
över sin trädgård och det var då det hände. »Jag 
sa det rakt ut till min man Anton: ’Det är ju det 
här jag ska hålla på med!’« 

Det var ingen idé att spilla tid, några googling-
ar senare var det klart att hon skulle utbilda sig 
till trädgårdsarkitekt vid Trädgårdsakademin. 
Elva månader senare är hon bara veckor ifrån ett 
diplom. Och kunderna – de har hon redan! 
Ryktet om den nya karriären spred sig snabbt i 
grannskapet och de första kunderna anmälde sig 
efter bara tre månader. I dag erbjuder Glanzelius 
garden allt från konsultationer i hemmet för dem 
som vill ha en knuff i rätt riktning till ritningar 
och helhetslösningar för dem som vill ha en 
komplett trädgårdsdesign. För en trädgård 
påminner mycket om ett hem. 

»Även den som är bra på att välja växter kan 
behöva hjälp med en långsiktig, övergripande plan.«

Via sitt företag Glanzelius garden hjälper Julia 
sina kunder att designa trädgårdar genom att 
kombinera funktioner och önskemål utifrån 
platsens förutsättningar, föreslå vackra och 
hållbara växter och hitta spännande design-
lösningar. Det finns statistik som visar att en 
vacker och välskött trädgård höjer värdet på 
bostaden med  procent. Julias bästa tips till 
den som vill göra det här jobbet själv är att tänka 
på att det ska vara vackert i trädgården året om, 
till exempel genom att planera vintergröna växter 
och gräs, att ha flera ljuskällor, att förlänga 
säsongen genom vindskyddade lägen och genom 
att hela tiden ta ett steg tillbaka och se på projektet 
som helhet. För Residence tipsar hon nu dessutom 
om tio personliga trädgårdsfavoriter. 

Av MICHELLE MEADOWS

Proffsets
tips till
trädgården
Julia Glanzelius lämnade  
toppjobbet som familjerättsjurist  
för att bli trädgårdsarkitekt.

Julia Glanzelius 
framför 

odlingslådorna 
i hennes 

trädgård i 
Äppelviken, 

Bromma. 
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Designern Nicole Wilson är designansvarig 
för skor på & Other stories och således  
galen i dojor – och jättestora milkshakes.
Text MICHELLE MEADOWS

» Pappa lärde mig att 
ha kul på vägen«

UR ADRESSBOKEN
• FAVORITBUTIK
Parfymbutiken Aedes de Venustas i New York, Nordlings 
Antik, Pärlans konfektyr och Bladverket i Stockholm.

• FAVORITRESTAURANG 
Lilla ego och Farang. Men även Hospodské Dvere som 
serverar sjukt god öl och genuin tjeckisk husmanskost. 

• FAVORITSTAD
Panzano in Chianti (där vill jag dö), Siena (som en saga), 
Prag (mina rötter), Ubud (risfält och yoga på Bali) och 
New York och Florens som jag ofta återvänder till. 

I HUVUDET PÅ

NICOLE WILSON
BOR I lägenhet i Stockholms  

innerstad tillsammans med  
skåde spelaren Andreas  

Wilson och deras son Noel.  
GÖR Design ansvarig för sko-
sortimetet på & Other stories. 

BAKGRUND läste design på 
Beckmans och har jobbat som 

skodesigner på Acne studios.

Farang har en 
härlig atmosfär. 

Snyggfloristen 
Bladverket 
vid Nytorget 
besöks ofta.

Lilly & Hanna’s 
rawfood glass 
och Pärlans kola 
faller i smaken. 

I parfym-
butiken 

Aedes de 
Venustas 

kan Nicole 
stå och 
sniffa i 

evigheter.

Vivienne Westwood är en 
stor förebild och hennes 
bok om skor ett måste.
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Vad inspirerar dig?
»Mina föräldrar! De får mig att känna att allt är möjligt. 

När de var unga kom de till Sverige från f d Tjeckoslova-
kien utan något på fickan och har både bildat familj och 
skapat ett underbart hem och trädgård. Mammas gröna 
fingrar, kärlek till att sy och experimentlusta i köket är utan 
dess like. Och jag har aldrig träffat en person som är så 
passionerad och produktiv som min pappa. 

Han har alltid gått upp när det fortfarande är mörkt för 
att måla i sin ateljé och lagt sig sent på natten. Av honom 
har jag lärt mig mycket om färger och proportioner samt 
att ha kul på vägen.«
Vad använder du själv för skor?

»Till vardags går jag ofta i gympaskor, gärna från Nike. 
Annars älskar jag herrskor. Just nu har jag på mig de i svart 
croco som vi på & Other stories gjorde tillsammans med 
Lykke Li. Till fest passar jag gärna på att rasta några av alla 
de klackar/platåer som jag själv designat. Så att de inte bara 
står på hyllan och samlar damm .«
Vem inspireras du av i ditt arbete?

»Vivienne Westwood. Boken Vivienne Westwood: Shoes är 
ett måste om man är skointresserad!«
Favoritvarumärken?

»Mina nya cravings är Lily & Hanna’s rawfood glass och 
Juiceverkets 6 dollar shake sumo med chokladsmak.« 
Favorithotell?

»Shambala petit hotel i Tulum. Fantastisk litet hotell 
med tio cabanas och en inglasad yogastudio vid havet. De 
har god och nyttig frukost som man avnjuter runt ett bord 
tillsammans med alla andra gäster. Konstigt till en början 
men sedan sitter man där och utbyter tips på utflyktsmål.« 
Hur många skor har du?

»Säkert över hundra par. Har inte vågat räkna. Det är fullt 
på vinden, i källaren, i garderoben och på skohyllan.« 
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Ovan: Skon i herrmodell från  
& Other stories i samarbete  
med sångerskan Lykke Li  
är en perfekt vardagssko.  
T h: Nicole är även kvinnan  
bakom stövletten  
Pistol short för  
Acne studios.  

RES1410 I huvudet på.indd   163 2014-10-20   09:38


