
Marianna Agetorp i sin trädgård i Spjutaretorp, mitt i skärningspunkten mellan Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Nyligen kom hennes sjätte bok "Helande trädgård" ut, som beskriver
hennes trädgårdsintresse och vad trädgården har haft för betydelse för henne under livet.

Marianna Agetorpskriver
bok om trädgårdens lugn
"Vill dela med mig av mina positiva upplevelser"
Författaren Marianna Agetorp är bosatt mitt i
skärningspunkten mellan Blekinge, Skåne och
Kronobergs län, med bara ett par hundra meter till
respektive län.

Nyligen kom boken "Helande trädqård'[där hon
beskriver sin relation till naturen och trädgården.

Marianna Agetorp betonar att
det inte handlar om "healing"
i new age-tenner, utan hoppas
istället att boken ska få fler att
sluta se trädgården som ett nöd-
vändigt ont.

- Undertiteln är ju också
"Om frizoner och andrum i
natur och trädgård", säger
Marianna Agetorp.

- Boken är skriven i löpande
text med bildillustrationer om

hur trädgårdsintresset började
och har följt mig genom livet.

Hon berättar att boken påbör-
jades redan för tio år sedan och
premiärvisades vid Bok- och
Biblioteksrnässan i Göteborg
i september.

En kvalitetskontroll
Marianna Agetorp noterar att
allt fler författare ger ut på
egna förlag, men för henne är

det viktigt att ett fristående för-
lag tror på hennes ide och vill
publicera materialet.

Och utgiven har hon blivit
- "Helande trädgård" är Age-·
torps sjätte bok, som ges ut av
Växjöbaserade förlaget Artea.

- Det är viktigt att någon
annan bedömer de texter man
skriver, då det är väldigt lätt att
bli hemmablind.

- Visst -innebär det att man
får sälja in sig i stor utsträck-
ning, men det är en del av job-
bet.

Hon beskriver författandet
som ett arbete där skrivandet
utgör en bit, men att det är så
mycket mer arbete omkring.

En drivkraft menar hon är

de uppskattande kommenta-
rer och tillrop hon får från sin
läsekrets. .

- Visst har det hänt att jag har
funderat flera gånger på om jag
ska ta ett "vanligt" jobb att för-
sörja mig på, men jag har haft
och har förmånen att få fort-
sätta med mitt berättande.

Första e-boken
Marianna Agetorp berättar
vidare att hennes senaste bok
är den första hon ger ut som
e-bok. Författaren tror att det
kan ha en positiv inverkan på
de som vill låna boken, då den
lätt går att komma åt via bib-
liotekens elektroniska tjänster.

Hon ser sålunda inte den

senaste tekniken som ett hot
mot den tryckta boken, utan
snarare ytterligare en möjlig-
het att nå ut till fler.

En viktig del i "Helande
trädgård" menar hon också är
bilderna, som förstärker berät-
telsen om hennes trädgårds-
upplevelser.
. - Jag står inte med någon

pekpinne om hur jag vill att
folk ska sköta sina trädgår-
dar, utan vill dela med mig av
mina positiva upplevelser av .
trädgårdsliv, säger Marianna
Agetorp.
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