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Alvorno hor iust donsot bori over hogorno, togit
med sig nottens dimmor och givit plots for solskenet.
Konske hode de brdttom frdn fesien, for silverbogoren
ligger volt pd stenbordet och nog luror vcttorno onnu
bokom den storo stenen. Norvoron ov ndgot mero
on det mon kon se med blotto ogot or tydlig.
Morionno Agetorp delor gorno sin trodgdrd med desso vosen,
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for ott ledsogo onglorno.

tenblock, stora si att bara istiden
kunnat rubba dem, men ocksi mind-
re stenbumlingar, som kan flyttas

med hjalp av spett och spade. Av dessa
?ir tr?idgirden full. En triidgird som dock
iir lika mycket himmelrike som stenrike.

Frin bcirjan var det mera en utsikt over
en sldnt ner mot sicin och betesmarker-
na. Marianna Agetorp utsig tidigt den
hdr platsen till sin.

- Som barn fick jag ofta hjiilpa marnma
med trddgirden, och vi cyklade omft.ring
her i trakten och silde frcier. Den hdr
tomten hade de vackraste vyerna och nlr
jagvar 17 ir k<ipte jag torpet.

Sj?ilvklart var det aldrig tal om att flytta
i vlig ftir nigon mans skull. Ftirsta gingen
fick han lifta, ftir nigra bussar gir det inte
hit ut. Nu har de fyru barn, hon och An-
ders, och triidgirden viixer lite ftjr varje ir.

- Nigon lttre grdns finns egentligen
inte. Anders har satt upp ett staket en bit
ner, kanske som en vink. Jag behciver egent-
ligen inte stcirre, men tycker bdttre om att
gcira npt dn ta hand om det gamla.

I en triidgird som denna, beldgen mitt
i smiliindska skogen, med de hciga gra-
narna i ryggen, med dngar och hagar och

Grinden iir glord ov en god viin
efier fiirebild frdn Emmq Lundberg.

den lilla sjiin framfcir, handlar det hela
tiden om att hilla naturen pi avstind.
Atr lita den delta mer [n som inspira-
tionskiilla vore fdrcidande. Fcir inte s5.
hemskt minga ir sedan vdxte det bara
sly har bland de gamla iippeltrdden, o5h
rallarrosorna snodde it sig mer och mei
utrymme.

-Yad jaggiir ir ju baraatt lndra na-
turen lite, och visst iir det kul. Fast min
triidgird ar nf<idd, om jag blev 150 ir
kanske den skulle b<irla likna nigot. Ner

iag dr borta tar naturen snart t i l lbaka
hela phmen, det drcijer bara tre fyra ir si
d.r allt <ivertd.ckt med bjOrksly igen.

6ppna sinnen
Marianna sjdlv iir en ovanligkvinna, jord-
ndra, osentimental och praktisk. Sam-
tidigt 1r hennes sinnen viddppna. N?ir
man befinner sig i hennes vdrld lcinns det
som den sjdlvklaraste sak att hon talar all-
varligt om andra dimensioner, her blir
det varken flummigt eller tramsigt.

- Jag vill garna att dnglarna ska hitta
hit dven ndr jagdr borta, darftir har jag
planterat jdttehav av min kdraste ros, den
japanska kletterrosen, Rosa muhiflora.

Jag hoppas att blommorna kommer att
synas <iver slyet och ledsaga dem.
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