
Hej där i slott och koja.    April 2021 

 

April månad. Våren närmar sej ack så sakta. Ingen större 

grönska kan skönjas än, men april månad skall ju vara en 

månad med alla sorters väder. Förr sa man alltid "att april 

snö ger fåragö" och det har ju redan snöat lite ett par gånger 

så vi får hopas att "faran" har blivit gödd och ger bra skörd. 

Den lilla oansenliga järnsparven har siktats under fågelbor-

det där han kilar runt i jakt på mat. 

 

Rådjuren som har varit framme och slickat havre under fågelbordet i vinter och har nu börjat 

med okynnet att äta av olika lökar som kommer upp ur jorden. Tulpanbladen är avbetade jämt 

med marken, penséer som planterades till påsk har dom 

ryckt upp med roten och mumsat i sej blommorna. På 

flera ställen har dom till och med gått upp på altaner och 

tagit blommor som har varit planterade i krukor. Många 

gånger hoppas säkert husägaren att dom skall drabbas av 

akut blyförgiftning. 

 

Nu stundar bråda tider för alla med en trädgårdstäppa. 

Det skall krattas och ansas, buskar skall klippas och löv 

och bråte eldas upp. Det pyr och rycker lite varstans i 

trädgårdarna och har man bara väl fått elden att ta sej hitt-

tas det alltid annat som skall brännas. Dom halvruttna 

trädgårdsmöblerna som stått bakom garaget, en utsliten stövel, kartongen med cellplast som 

blev sparad efter köpet av ny skrivare, säcken med omslagspapper efter julfirandet, ja det är 

mycket som kan eldas. 

Den riktiga vårkänningen brukar inte infinna sej förrän det har varit några rejäla gräsbränder i 

grannskapet och brandröken ligger tät över nejden. 

 

För trädgårdsamatören börjar nu en hektisk tid, alla väx-

ter som skall inhandlas, krukor som skall tvättas och 

land som skall grävas. Det är nu som Apoteksbolagen 

tjänar storkovan på all Alvedon som säljs för att lindra 

ömmande ryggar och värkande handleder. Till handels-

trädgårdarna börjar nu att ringla en strid ström av bil 

med påkopplade släpkärror. Jord i alla former skall kö-

pas. Det finns nästan en speciell jord för alla sorters 

planteringar eller är det bara ett försäljningstrick, det 

kanske är samma jord i alla säckar. Väl hemma med en 

fullastad släpkärra med jordsäckar, en titt på rabatten 

som behöver jordförbättras, ett snabbt överslag över 

mängden, detta skall ju räcka till och bli över.  



När sista jordsäcken är slut inser man att mäng-

den jord i en säck inte förslår långt. Det blir en 

ny tur till handelsträdgården och ytterligare ett 

lass med jord. När rabatten är färdigjordad och 

man rätat på ryggen ser man en stor hög med 

plastsäckar som ligger där. Lika bra att köra till 

återvinningen direkt annars blir dom bara lig-

gande och väl där är plastcontainern överfull så 

det blir att ta med sej säckarna hem. 

 

Än är det inte dags att klippa gräset, men klip-

paren som stått sönder sedan i höstas och borde 

har lämnats på reparation under vintern har inte blivit åtgärdad. Det får bli en akut tid till repa-

ratören redan i morgon om den skall bli klar innan säsongen börjar. 

 

Och mitt i all trädgårdsplanering skall ju däcken på 

bilen skiftas. Allt skall då hända på en och samma 

gång. Hur var det nu med sommardäcken? Går dom 

en säsong till eller blir det till att skaffa nya. Efter 

mycket vedermöda är dom äntligen ute i dagsljuset. 

Helt bra är dom ju inte men dom går säkert ett par 

månader till innan dom behöver bytas men detta 

händer aldrig. Har dom väl kommit på lär dom få 

sitta säsongen ut. 

 

Och som alltid varje vår kommer den otäcka frågan krypande längs ryggraden. Behöver huset 

målas i år? Det är lätt att hitta hur många argument som helst för att inte måla om. Svaret blir 

som så många gånger förut. Det klarar sej ett år till. 

 

Ha det bra ute i stugorna och njut våren hälsar Leif i Bottna. 

 

 


