
Livet är som en trädgård 

Ibland kommer den smygande och ibland slår den liksom bara till; Våren. Vi kanske får vänja 

oss vid att det blir allt tvärare kast i årstidsväxlingarna och att det inte längre är som i Karin 

Boyes kända dikt. ” Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren 

tveka?” 

Personligen har jag längtat till våren oavsett om den kommer plötsligt eller smyger sig på och 

tvekar. Sedan jag ”blev med” trädgård för cirka 20 år sedan så har även intresset för odling 

och rabatter smugit sig på och inget är väl som de tidiga vårkvällarna när man petar lite 

försiktigt i rabatterna för att se vad som har vaknat. Jag blir verkligen glad över att min julros 

inte har koll på almanackan och att den väljer att blomma med sina stora vita blommor nu till 

våren, och lika förvånat ser jag hur vitlöksklyftorna som jag petade ned i jorden i höstas redan 

nu har skjutit upp långa gröna lökblad. Likaledes blir jag sorgsen när jag upptäcker att 

stäppsalvian som brukar blomma hela sommaren ser ut att ha ”gått ur” som man säger på 

blomspråk. 

Jag tänker mig att det här är en bild av livet i stort. Trädgården är som en spegel av livets 

villkor. Ibland gror det frö man har satt med förvånande styrka och i andra fall så vissnar ens 

ambitioner bort. Men precis som i det vanliga livet så kommer våren med nya möjligheter 

trots att det ser hopplöst och dött ut.  

Påsken är nyss passerad och i kyrkan talar vi om hur Jesus uppstår till ett nytt liv och ett sätt 

att förstå den berättelsen är att se sig omkring i naturen. År efter år sker det en uppståndelse 

från det som är till synes dött. Det är en berättelse om att det alltid finns ett hopp, att det aldrig 

är helt kört. Nu ska det sägas att Jesu uppståndelse är en ganska komplex trosfråga och att det 

inte finns utrymme i den här spalten att diskutera den frågan men hur det än är så ger naturen 

oss en vink om vad det kan handla om. 

Vad gäller min egen trädgård så tror jag att det även i år finns hopp om liv trots att det just nu 

ser torrt och tråkigt ut. Det börjar nämligen vakna lite allt möjligt i rabatter och grönsaksland. 

Nya chanser ges även i år att plantera nya blommor och grödor. Både i trädgårdslandet och i 

livet som helhet så gäller även att man får misslyckas. Trots att det inte blev mycket av den 

där salladen förra året så får jag en ny chans det här året. Trots att jag inte lyckades med det 

jag förutsatte mig så ges jag en ny chans. Det finns ett hopp och vi får en ny chans. 

Till sist ett kinesiskt ordspråk: Vill du bli lycklig en dag, drick en flaska vin. Vill du bli 

lycklig en månad, skaffa dig en kvinna. Vill du bli lycklig hela livet, skaffa dig en trädgård. 
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