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Jag har länge bott i området ovanför Eriksdalslunden på Södermalm i Stockholm och har ofta gått
strandpromenaden längs koloniträdgårdarna vid Årstaviken. Nästan alltid har jag saktat in stegen och dröjt
vid staketet till trädgården med det gröna huset och glasverandan. Trädgården har utövat en speciell lockelse
på mig genom sin hemlighetsfullhet. Jag har gått runt, kikat in och skymtat en äldre man som rört sig bland
häckarna eller bakom humleväggen. Våra möten har alltid varit oplanerade. När jag öppnat den vita grinden
har jag automatiskt saktat ner tempot och skalat av världen utanför. Någon timme senare har jag gått därifrån
och då har nuet vidgat sig. Min blick och känsla för vad en trädgård kan vara har fördjupats."Refugium.

Ordet betyder tillflykt. Ett ostört rum. En intim plats som föder samtal. Refugium handlar om en stilla plats
mitt i stan, en koloniträdgård belägen på sydsluttningen av Södermalm.

Som deltagare bor man i enkelrum en avskildhet som bidrar till att deltagaren i lugn och ro får utrymme för
sina tankar utan krav eller förväntningar. En intim plats som föder samtal. Precis som de flesta andra

trädgårdstokiga skulle jag tro. En intim plats som.

Ingelas Trädgård,Refugium,Tillflykt

En intim plats som föder samtal. Författare Ingela Bendt Bokförlag Albert. Mannen som finner frid i
trädgården . Explore Trädgårdsakademins board Per Friberg followed by 264 people on Pinterest. Refugium
trädgård som tillflykt Albert Bonniers förlag 2008 Nominerad till Årets trädgårdsbok. Det är inte bara i

tätorten som trädgården är en tillflykt för mångfalden. Ordet betyder tillflykt. brustit och bl a skrivit böcker
som Refugium trädgård som tillflykt Madonna om Maria modern och gudinnorna och Ett litet barn dör ett
ögonblicks skillnad. Det är en hemlighetsfull men samtidigt exponerad trädgård skapad av den tyske
trädgårdsfilosofen och f d. Visa fler idéer om trädgård utomhus trädgårdsarbete. Bonniers 2008.
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