
en fortsarrning. Ibland stora ftirandring-
ag andra ginger bara en ny b?ink.

- Jag ammade alla fyra barnen llnge
och det finns inte en sten dar jag inte
surtit och ammat. Det gav mig hela ti-
den nya vyer, di har jag sett hur stigarna
ska gi eller var rosorna ska vdxa.

Kanske var det si det gick till nir hon
skapade sin nattrddgird. En plats {tirvdx-
ter med silvriga blad, vita blommor eller
namn som associerar till natten. Mysk-
madra, vit ftirgiitmigej, vitt bligull, en vit
campanula och funkia med vit kant pi
bladet. Natwiol och natdjus. Hdr har hon
ocksi en biink ling nog ftir att sova pi och
ett litet minformat bord som kan spegla
liuset ndr minskivan drunknat i dammen.' 

-Jagligger gdrna hdr ute under mygg-
ndtet sidana nd.tter d5. knotten inte dr ftir
svira.

Stdmningen ligger kvar mitt pi dagen.
Inte ens ftirsommarens bldndande sollius
kan ftirta det trolska i Marianna Agetorps
rike hzir pi Stensj<i?ing. Silverservisen
som ster uppdukad pi ert stort stenbord
har alla ginger varit platsen fcir en fest i
natt. Askan dundrade civer neiden, si
minne var det Tor som vdlte bdgaren?

- Servisen, den dr oclai ftir mig, dven
om jag bara dricker med cigonen.

Fcir som Marianna uttrycker det med
egna ord: hennes triidgird dr varken ro-
sorna eller stenarna, ogrdset eller sdngar-
na. Det dr allt sammantaget. Himlen
ovanfijr, jorden, utsikten,-det undan-
skymda och frtjet som vilar i jorden,
stenarna hon lnnu inte grdvt upp och
tystnaden om natten, mellanrummet,
stigarna och frrgerna.

- Tiadgirden dr det vi ser, men ocksi
allt det vi pi andra plan fornimmer.

Norsk ftirebild
Ar det di konstigt att hon inte har nigra
problem med ridjur, hon har ju de osyn-
liga som hiller dem borta, dnglarna och
smifolket som bor har och d:ir i tradgir-
den. Kanske flyttar nigra av dem med
till ndsta projekt, en japansk-smildndsk
trddgird.

- Det vore en utmaning att bara job-
ba med de inhemska grisen och stenar-
na hdr, men att skapa en japansk kansla.

Tiadgirdsftirebilden iir en klassisk trdd-
girdsskribent, norskan Annemarta Borgen.

- Det dr fri"n henne jagfitt iddn om
en nattrddgird. Ja, kanske hade hon ing-
en for hon fantiserade visst mycket ndr
hon skrev sina bcicker. Det gcir inget, ftir
jagrycker ocksi om att hitta p&!

Hon ler lite snett och jag kan inte lita
bli att undra civer om besciket skett i
min fantasi - eller om det verkligen kan
finnas s&dana sagotrddgirdar som Mari-
anna Agetorps i Stensicidng. tr

Forts frin fcireg sida
ryggen under bigen av hagg och hagg-
mispel diir girdsmygen har sin ungkarls-
I y .

- Vet du, forr di blev jag ledsen och
tog illa upp om n5.gon tyckte att min
triidgird sig naturlig ut. Si mycket jobb
jaghar med att hilla naturen herifrin!
Men jag har fcirstitt att det dr en kom-
plimang, numera blir jag glad och ftir-
star att jag lyckats.

En rus av doft och surr
Genom den vackra gnisslande grinden
kommer vi ut till den naturliga dammen
som ligger langst bort i tr?idgirden. SIir
man sig ner pi benken under kletter-
rosen fcirsvinner verkligheten i ett rus av
doft och surr. Hundratals humlor job-
bar med att samla nektar frin de minga
smi. vita rosenblommorna och stenger
ute alla andra ljud. Jag kommer att
tanka pi Mio min Mio och "min fader
konungens rosengird" der det enligt
Astrid Lindgren finns fantastiska gcim-
stdllen och spelande silverpopplar, men
ocksi en sorgfigel som tender stjernor
oi himlen. Att sitta her under rosen dr
en stark upplevelse, stilla men kraftfull.

- Just si rjnskar jag att de som kom-
mer hit ska bli. Matta och avslappnade.
Sj?ilv rycker jag att det roligaste och mest
avstressande som finns dr att rensa ogr1s.

Jag behciver inte linga stunder i tridgir-
den fdr att finna ro, sdger Marianna.

Anda sedan hon borlade anliigga triid-
girden uppe kring huset har hon planerat
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