
uset er rott med vita knu-
tar, och skogen omkring
minner om bilder i John
Bauers sagobocker. Bland

de raka, vitstammade bjorkarna ligger
stora stenar, som utsldngda av efl ra-
sande jdtte.

Her har Marianna funnit sin olats
pijorden. For tio ir sedan borjade hon
tdmja naturen runt huset och forma
den efter sin sjiils ldngtan.

En del uttrycker sig genom att milla
tavlor, Marianna m6lar med vdxter.

- Jag har arbetat med trldgirden i
tio ir nu, berdttar hon. Den dr fortfa-
rande nyfodd; en triidgird ska vara
minst hundra ilr for att betraktas som
vuxen.

Niir triidgirden gitt in i sin vintervi-
la och inte behover henne mer, ldser
Marianna triidgirdsbocker. Minga av
dem har hon hittat i antikvariat. En av
dem, "Min ortagird" av Annemarta
Borgen, inspirerade henne att vdlja en
speciell plats for en nattrddgird. Frin
borjan fanns ddr brdnndsslor, vilda
bjornbiir och en kompost, som fick ge
vika for vdxter i vitt.

- Jag ar nog lite mingalen. Jag ser
minen som ett manligt, gott vdsen,
som jag trivs tillsammans med. Det dr
nigot visst med det stora runda klotet,
som dr si avldgset men formedlar si
mycket ljus.

Hon dr standigt medveten om i vil-
ken fas minen befinner sis. Ndr det dr
dags for fullmine, tar hon med sig sov-
sdcken och ett myggnat fOr att till-
bringa natten utomhus.

Ljum sommarnatt

I nattens sena timme lyser ett gult
kungsljus mitt bland alla vita blommor.
Det dr det svarta f6"ret, som kommit dit
av misstag. Vitt, franskt kungsljus
skulle det havarit, men vid blomning-
en {ick plantan bekenna fdrg. Snart
kommer den att flyttas vidare till ett
mer passande stdlle.

- Frin borjan hade jag ocksi natt-
ljus her. De var underbara, men det gu-
la storde i allt det vita, si de fick ocksi
flyttas.

Morgonen kommer sakta smygan-
de. Hungriga bin letar ivrigt efter fru-

Marianna Agetorp tar niistan alltid
med sig en tekopp, ner hon gAr ut i
trddgArden. Hdr sitter hon, inramad
av rosen 'Flammentanz' i kldilsam
hogsommarskrud.

23


