
Damm, stenar och blom*
mande Appeltrbd.

I den lilla byn
Spjutaretorp,
i Almhults socken,
i SmAland, bor och
verkar Marianna
Agetorp. Hon har
denna srnAldndska
naturbygd inristad i
fotsulorna.
Och i handflatorna.
Och i sj5len.

stjdrnan', olika sorters vresroshybri-

der, R. Rugosa-gruppen, och pimpi-

nellrosen R. Pimpinellifolia-gruppen
'Poppius'vixer och blommar "vilt" i

Mariannas tridgird
- De vilda rosorna har en vdxtkraft

som tilltalar mig mer ln de "tama" sd-
ger Marianna.

Hon tdnker sig ocksi oftatrad-

gdLrden ur ett "ovanifrintt-perspektiv.
Med det menar hon att nar hon sillv

inte ldngre virdar sin trldgird, och

kanske ndsslor och bjornbdrssnir har

tagit over trddgirden, si ska det indi

finnas nigra vilda, blommande rosor

kvar for dnglarna att beskida.

I den del av tridgirden som delvis

dr nyttotradgird med mycket orter,

bdr och frukttrid finns en rosenging

overvdxt av den fyllda honungsrosen

R. Helenae-gruppen'Hybrida'. En

verklig nyttovlxt i Mariannas trid-
gird di dess goda doft dlskas av fiei-

lar och bin. Marianna gor dessutom

saft av blommorna.

Mariannas favoritros ir nog den ja-

panska kldtterrosen R. mwbifl.ora. Den

vdxer lingt ner i nattrddgirden, intill

ett vildigt stenblock som den hdver sig
over. Marianna binder inte upp den,

utan ovar den i konsten att stl stadigt
pi "egna ben" trots att grenarna 1r
linga och rosorna otaliga. Den har en

underbar doft och utsokta, hiertfor-

made kronblad. Sme, sota och orlkne-

liga nypon oversillar busken pi hosten

och kan anvdndas till vinterns alla

kransar och dekorationer.

BAde vilda och tama
Minga, minga andra vlxter finns i

Mariannas stora tridgird. Stjirnmag-

nolia, fldderbuskar, mullbdrstrd'd, i ir
med massor av ber. Violiris, vit storm-
hatt, ulleternell, vitpytta, ramslok och
h| artklocka, brudhallon och kanel-
pdron, listan over vixter kan goras

Iing och Mariannas vixtkunnande 5r

stort. Aterigen i Linn6s fotspir, det 1r
inte bara de odlade trddgirdsvixterna

som beror och intresserar Marianna

utan dven de vilda vlxterna, som i

dessa trakter dr minga. I ndrheten av
Linn6s barndomshem Rishult, ligger
herrgirden Mockelsnds. Pi Sngsmar-
kerna finns en stor artrikedom och

det var hdr som T.inn6s stora vlxtin-
tresse startade nir han som liten pojke

vandrade pi d.ngarna och fick ldra sig
vixternas namn av sin far. Gullvivor,
vitsippor, dngsklockor, lungort, smor-
blommor och slittergubbe vixer fort-
farande hdr precis som pi Linn6s tid.

Originellt och vackert
Pi Mockelsnds herrgird drivs i dag
hotell och restaurang samt en v;il till-

tagen konferensanliiggning. Hir finns

ocksi en mycket seviird tridgirdsan-

llggning, till viss del skapad av Mari-
anna. I tvi ir har hon arbetat hdr med

att forsoka skapa en trddgi'rd som
kombinerar skonhet och nytta med de
kulturhistoriska aspekter som omger
Mockelsnds. Hdr finns darfor bide en )
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