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Elias i  bakgrunden.
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A.h 
som den sanna natursjdl Ma-

\-rz rianna Agetorp dr verkar hon

som trddgirdsentusiast, bAde i sin

egen trddgird och i andras. l{ennes

egen trddgird borjar pi en glasve-

randa som ir husets ndrmaste liink till

rummen utanfor. Ddr, pi verandan,

stir hennes jordiga skor och vittnar

om spiren mellan jorden och Marian-

na. Verandan dr hennes andrum. Ddr

sitter hon och mediterar, fir ro eller
t'tar in" trddgirden utanfor. Det finns

andra spAr av trddgirden ocksi pi ve-

randan, forutom jordiga skor. Trdd-

girdsbocker och anteckningsbocker.

Frostlllningar och fropisar. Stenar.

Veldoftande pelargoner och en, minst

sagt, vdldoftande chokladblomma med

egen gungstellning som arrangerades

nir stjllken blev ling och gdnglig.

StdimningstrdidgArd
Att beskriva Mariannas trddglrd dr

inte alldeles ldtt. Den har en mycket

speciell stemning, sorn bara kan upp-

levas. Sjdlv ser Marianna sin trbdgird

som sitt paradis der hon kan mota sig

sjdlv, sitt innersta eller sin Gud. Det

har hon, Iiksom som mycket annat,

gemensamt med Carl von Linn6, ett

annat av bygdens barn. Vetenskaps-

mannen Linn6 sAg vir Herres hand i

naturen och han var bedovad av ska-

parens uppfi nningsrikedom. Trots att

han var en skarpogd och systematisk

forskare och tydligt uppmdrksammade

naturens ekonomiska och etnologis-

del foriidlade gammaldags skonheter

som Rosa Alba-gruppen'Suaveolens',

R. Bourbon-gruppen'Souvenir de la

Malmaison' och tlouise Odier'. Dessa

dr rosor som krdver lite mer omsorg

ln de rosor vilka Marianna mest brin-

ner for, ndmligen de helvilda rosorna

och dess halvvilda systrar. Appelrosor,

R. rwbiginosa, daggrosen R. glauca'Pol-

Tredgarden
r Mariannas paradis

ka betydelse, si' hade Linn6 en sakral

kansla for landskapet.

Marianna gAr bokstavligen i Linn6s

fotspir, nir hon virdar sin trddgird.

I den trddgArden, som ir en natur-

trddgitrd i ordets rdtta bemdrkelse,

slingrar sig smala stigar runt trdd och

stora mossbeklddda stenar. Stigarna

kan vara av mjukt grds, eller barkmull,

men de kan ocksi varalagda i vackra

stenpussel. Intill och kring stenarna

vlxer vdl utvalda vixter. Mariannas

trddgird dr ocksi en nattrddgird, eller

en minskenstrldgird. Ddrfor vixer

det endast vita vdxter i centrala delar

av tridgirden. Om man besoker Ma-

rianna pi viren si kan man i tridgir-

den tjusas av vita violer, rosenplister

med vitskimrande blad, vitt ormoga,

vit forgdtmigej, vita kungs dngsliljor,

vita bollvivor, vita, dubbla pingstlil-
jor, poetnarcisser och, som en hyllning

till minen, minviol. Nir man vdnder

blicken uppit si dr det svirt att se sig

mdtt pi alla blommande dppeltrdd, el-

ler den statliga kastanjen som tornar

upp sig hogt over hela trddgirden.

Den hiller liksom ett vakande osa

over alltihop.

Rosor i mdingd
En liten bit in pi forsommaren mots

man i Mariannas trddgird av rosor,

rosor och iter rosor. Hdr finns en

Bord av en gammal kvarnsten
pA en timjanmatta.
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