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Min trädgård vid sjön - minnen, drömmar och inspiration

Det här är min mest personliga bok hittills, eftersom jag själv står för
både text och fotografier.

Jag har skrivit boken för att jag vill berätta om mina minnen från
mitt snart trettioåriga liv som trädgårdsmästare. Om människor som
jag mött och som korsat min väg. Om den gamle farbrorn som köpte
mazariner från bästa bagaren i Aspudden, om Erik som gav mig den

finaste gåvan: en liten låda med vedaska. Om att amma min
förstfödde under hängsyrenens bedövande doft. Om hur jag vill bli

förförd av små ord nedskrivna på en skrynklig lapp i köket.
Men jag vill också dela med mig av kunskaper från min privata

trädgård. Den är fortfarande ung och nyskapad. Jag vill berätta om
varför jag valt vissa växter och om hur oändligt vackert det kan bli
om man kombinerar dem. Ett annat tema i boken är mina tankar
kring form och strukturer. Att varje årstid ska få ta plats och ge

skönhet är också självklart för mig.
Jag har fortfarande mycket kvar att lära och misslyckas varje år med



både det ena och det andra. Det är så det är med trädgård. Men
vilken lycka det är när verkligheten blir bättre än skissen! När den

mörkt vinröda tulpanen "Ronaldo" slog ut samtidigt som
perukbuskens rödfärgade blad. Vilken glädje och fest! Jag firade med
katten i knät och kunde inte gå in om kvällarna när solen sände sina
sista strålar genom det röda majrummet. Min trädgård är ett slags
självporträtt där både mina drömmar och livet bor. Välkomna hem

till mig!

Tillsammans med formgivaren Patric Leo och förlagsredaktör Eva-
Maria Westberg har jag återskapat stämningarna i varje årstid i min

trädgård vid sjön.
Boken kommer ut i början av september 2016 och ges ut av Zetas

trädgård, som jag driver tillsammans med Rikard Skoglund.
Eftersom jag medverkar regelbundet som trädgårdsmästare i

Nyhetsmorgon på TV 4, så kommer förhoppningsvis en del tittare att
känna igen sig. Jag har tidigare skrivit två böcker: Zetas trädgård

(2003) och En trädgårdsmästares väg (2012).

För mer information kontakta AnnaKarin Östervall på
annakarin@zetas.se.
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