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Citron

Citron gavs ut första gången 1997 och nominerades till Augustpriset. Den kom i flera upplagor och 
har länge varit ett eftertraktat byte i landets antikvariat. Nu är den här igen i en bearbetad utgåva 
och i ny form men med samma tidlösa innehåll och budskap: Allt blir bättre med citron! 

Från att en gång ha varit en dyrbarhet på kungars och ädlingars bord är citronen idag en 
självklarhet i våra kök. Det är lätt att ta den för given, men i själva verket är den en sagofrukt 
som kommit till oss från Himalayas dalar. Men det är inte bara i köket citronen är oumbärlig. 
Den har också använts i medicinskt syfte mot så skiftande saker som magåkommor och nariga 
armbågar. Även i konst och design har den lämnat tydliga spår. 

I sin överdådigt illustrerade  bok beskriver Lotte Möller citronens betydelse för den europeiska 
kulturen: inom måleriet, medicinen, trädgårdskonsten, formgivningen och matlagningen. Utan 
den skulle vår tillvaro vara betydligt torftigare. Den lyser upp konsten, den skänker hälsa och 
välbehag, den pryder de nordliga orangerierna och trädgårdarna i söder. Faktum är att den gula 
frukten har hjälpt till att göra oss till civiliserade och moderna människor!

Lotte Möller är journalist och kulturskribent. För många är hon kanske mest känd som författare  
till ett antal klassiker inom trädgårdslitteraturen som Trädgårdens natur och Tankar om 
trädgården. Under sin tid som journalist arbetade hon bland annat på tidningarna Femina och Vi, 
som krönikör för Moderna Tider och MånadsJournalen samt var medarbetare på Dagens Nyheters 
och Expressens kultursidor.
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