Trädgård är en form av självbiografi
Citat: Sydney Eddison

Så sant som det är sagt. När jag själv började påta och plantera helt frenetiskt, tittade jag mycket
på vad andra gjort. De stiliga köksträdgårdarna med strama buxbomkvarter och krattade grusgångar.
Samlingar av små, exklusiva rariteter, eller Vita Sackville-Wests fantastiska vita månskensträdgård.
Att härmas är fullkomligt i sin ordning när det gäller planteringar, men hur jag än försökte, blev det
varken stramt, välkrattat eller vitt. Det fanns alltid växter utanför inköpslistan, som ivrigt påkallade min
uppmärksamhet och mer eller mindre krävde att få åka med i kundvagnen. Så är det förresten än idag.
Jag har resignerat nu för den jag är och det jag tycker om. Det är glada färger, rufs och slarv. Det ser
helt enkelt inte klokt ut bitvis och emellanåt tar ogräs eller andra, extra påstridiga plantor över herraväldet alldeles. Vissa planteringar blir fantastiska, då är jag plötsligt en mästerlig trädgårdsmästare.
Framför allt, blir det blir väldigt sällan som jag tänkt, vilket inte innebär att det nödvändigtvis blir
sämre. Bara annorlunda. Precis som i livet utanför staketet.
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Det är inte många
växter som med äran
i behåll, kan se så
nyvaket rufsiga ut,
som Temyntan.
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Det första Gud gjorde
var att anlägga en trädgård
Det påstår i alla fall Francis Bacon. Om det stämmer, måste det
ha varit en örtagård. Så enkelt, gott och oändligt vackert!
Om du bara har en liten plätt, eller några krukor och måste
välja: Välj kryddväxter. Man kan nästan inte misslyckas.
Jag äter inte av alla mina kryddväxter, det skulle nog ställa till
det i huvudet. Många av dem är det säkrast att bara titta och
Temynta. Trivs i halvskugga och fukt. Vi har
lukta på. Och det räcker ju så, du måste inte koka salva eller
för torrt egentligen, så hon får mjöldagg varje år.
använda dem i maten. Låt bin å humlor kalasa istället.
Här på Öland, i zon 1 och i varm genomsläpplig jord frodas timjan, lavendel, oregano, kyndel,
helgonört, vinruta, malört... Vill man ha fler -och det vill man- är det bara att riva upp en tuss och
trycka ner där det passar! Om plantan har pålrot är det lite värre, då får man försiktigt pillra med
självsådda småplantor på våren istället.

Tips
Jag brukar köpa
krukor med gräslök
och bladpersilja
i mataffären och
plantera ut. Gräslök
i långa rader är så
vacker när den
blommar. Klipp ner
ordentligt efteråt, så
kommer den tillbaka.
Grön helgonört. Mycket finare än den grå!

Ovan: Isop. Blå, rosa eller vit.
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Draken Snyggve vaktar bland gulbladig oregano. Om man klipper ner oregano efter blomning,
blir den fin igen på sensommaren, som många andra växter. Våga frisera ordentligt! I en rostig
konservburk, trivs vitbrokig timjan. Det gör inget om man glömmer vattna den ibland.

Vi grillar mycket majs och burkarna sparas till mina planteringsprojekt, det är så bra storlek på dem.
Målade, rostiga eller blanka. Många på rad är snyggt! Vet ni, det finns faktiskt en kryddväxt som jag
verkligen inte gillar: Citronmeliss. Hon är ful, sprider sig hejdlöst och luktar överdrivet. Kom och
hämta, om ni inte håller med mig.
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När svärmor blev en
trollslända
Jag är övertygad om, att vi efter döden kan låna bevingade
kroppar för att rent fysiskt besöka och lämna en liten
hälsning till våra närmast älskade. Många är de som haft
märkliga upplevelser med fåglar, fjärilar och ibland även
trollsländor...
Min mamma älskade till exempel sädesärlor.
Våren efter hennes död, bosatte sig ett par uppe på vårt
verandatak. En av dem bokstavligen förföljde mig flera
dagar i sträck. Mamma!
Dammen lockar trollsländor. Det är med skräckblandad
förtjusning jag hälsar dem välkomna. En del är gigantiska,
som små dinosaurier. En del är små och knallröda,
somliga senapsgula och tjockmagade. Åter andra,
de argaste, är stora blågröna mosaiksländor. De söker
närkontakt och landar på hundarnas rygg ibland.

Sommaren efter min svärmors död, skulle jag och min man luncha på en havsnära restaurang

i Färjestaden. Vi sätter oss vid ett fönsterbord i den fulla matsalen. Efter en stund dyker den största
trollslända jag någonsin sett, upp utanför fönstret. Hon studsar mot rutan, precis där min man sitter.
Upp och ner längs fönstret flyger hon och kastar sig emellanåt huvudstupa mot glaset. Vi tittar
förundrat på varandra, tänker samma sak. Svärmor? Mamma?
Efter en stund försvinner hon. Hälsningen framförd. Men nej, hon är inte nöjd. Vi ser henne komma
tillbaka, flyga rätt in genom den öppna dörren, passera förbi borden med lunchande gäster och så
pjoff, landar hon högt upp på makens arm. Han sitter stel och stirrar. Man gör nog det, när en
gigantisk insekt mycket bestämt intar en kroppsdel, hur mycket det än är en hälsning från andra sidan.
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“Vad tror du hon vill?” Ja vad tror jag... Säga
hejhopp? Allt är väl, kanske?Mannen kan inte
låta bli att rycka till och förtrollningen bryts.
Trollsländan är sig själv igen och kastar sig
panikslaget mot fönstret; “Släpp ut mig!”
Hovmästaren dyker upp med en flugsmälla
i högsta hugg och ett milt tumult utbryter, när
jag far upp och inte särskilt diskret utropar:
“Nej! Det är svärmor!”
Vi lyckas så småningom transportera ut trollsländan i ett par ölmuggar av plast. Hon ger sig av
i en hast och försvinner som en prick mot den
sommarblå himlen. Efter sig lämnar hon en kär hälsning och en fantastsikt skojig historia att berätta.
Jag är säker på, att även övriga restauranggäster fick ett minne för livet, om än ett märkligt sådant…
Men vi bjuder på det, eller hur Gertrud?

Har det hänt någon gång att

du nästan blivit förälskad i en
sten? Det frågar Ernst Kirchsteiger. Svaret är tvivelsutan ja.
Alla borde bygga sig en liten
mur någon gång. Det blir genast en egen värld i världen runt
muren. Mossor, lavar och allt
smått som gärna gömmer sig
i mellanrummens mörka vrår.
Det måste inte vara någon
särskild mening med din mur.
Det räcker med att vara stenkär
och att en och annan trollslända
behöver någonstans att pausa.
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