
innehillsrik kokstriidgird med orter,
gronsaker och jordgubbar och stora,
halvcirkelformade perennrabatter med

mdngder av blommor. Och i en relativt

nyplanterad rosenging finns z5 olika
sorters rosor planterade efter fdrg. Den

cirkelformade minskenstrddgirden

har en mlnport genom vilken mAnen

kan trdda in ndr den gir upp och glitt-

rar i sjon Mockelns vatten. Hir finns
ocksi Afrodites roda lund som Mari-

anna gjort som en hyllning till Carl
von Linn6s sexualsystem.

I en'lite undanskymd del av trdd-
girden, omgiven av hoga bokar, stir
en vackert rodmrilad soffa och vittnar
om att har finns det nigot speciellt.

G6'r man nirmare och tittar si hittar
man vdxter som morkrod jdttevallmo,

rosenkvitten, roda pioner, de roda
rosorna 'Geranium' och 'Erotika', kir-
leksort, blodorr, kliittervildvin, rod
temynta, brinnande kirlek, besksota
och benved. Dessa er vdxter som Mari-
anna menar eggar fantasin, vicker be-
undran och vdxter som i alla tider har
anvdnts som afrodisiaka for att oka
lusten. Alla dessa fir pi Mariannas vis
smdlta in i naturtrddgirdens omgiv-
ning och planteras intill stenar och

IngAngen t i l l  Mariannas manSkenstrad-
gArd. Framfor den en rundel med rosor
och nepeta.

stubbar eller intill en liten ruva av "sa-
gogrds". Det hela dr mycket originellt
och vackert och llmnar ingen oberord.

TrtidgArden beror
Berord blir Marianna sidlv av trid-
girden. Hon ser den som en metafor
for en inre mognad och menar att i
tridgirden kan mdnniskor verkligen
utvecklas och hitta inre frid. Ndr en

sten ska flyttas i trddgirden si innebdr

det verkliga slitet med stenen atr aven
stenar flyttas inom dig sjdlv. Alla mdn-
niskor skulle fi ha en egen uddgird
att fa stanna upp i. En tridgtrd ddr
man fA'r ta hdnsyn till naturens lagar

och dir man samtidigt kan utmana sig
s.inlv till krafthandlingar. En tridgArd

for att uppni frid i sin sjils trndgird.

Det har Marianna fitt i sin. I

Svarta tulpanen 'Queen of Night' vaktar
al la vita blommor i  mAnskenstrAdgArden.
Rosenplister runt fotterna.

Afrodites roda lund pA Mockelsnds HerrgArd.
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