
Hej där i sommar Sverige. 

Så har då sommaren drabbat oss. Grönskan tränger på från alla håll, alla flyttfåglar har anlänt, 

maskrosornas vita fröställningar prunkar på våra gräsmattor, bonden har gjort sin första 

grässlåtter, det är bara vinden som inte har förstått att det är sommar. Den är fortfarande kylig och 

gör att vinterkläderna måste användas vid fikastunden i trädgården. Trädgårdsamatörerna kan nu 

äntligen kunnat pusta ut. Det har varit en lång planteringssäsong Åtskilliga turer har gjorts till 

handelsträdgården för att införskaffa allt vackert som skall blomma i sommar.  

 

Har ni tänkt på vad trädgårdsarbetet har förändrat sej på bara en generation? Förr vid de flesta hus 

fanns en "rosesäng". Där växte en stormhatt, kejsarkrona, lupiner, randgräs och åbrodd. Emellan 

dessa växter spadvändes jorden och frun i huset sådde ringblommor, reseda och luktärtor. Det var 

oftast det hela. I dag skall det planteras i krukor, häckar, skottkärror och lådor av alla slag. Stora 

ställningar skall byggas. Bara en sådan sak som jord. Förr fanns det jord, punkt slut. I dag, i 

handelsträdgården finns en uppsjö med jordar såsom k -jord, u -jord, rosenjord, rhododendron-

jord, ultrajord, pelargonjord, bara för att nämna några. Du förstår 

vilka kval det ger trädgårdsamatör.  

 

Efter mycket vånda och tankearbete är släpkärran lastad och färden 

hemåt börjar. Efter några kilometers körning utropar plötsligt 

hustrun. Vi glömde krukor! Det blir till att vända på första bästa 

avtagsväg. Och att vända med en släpkärra är inte det enklaste. I 

vanliga fall kommer det kanske fem bilar i timmen på vägen men 

just nu när vändningen har börjat kommer det fem bilar i varje 

riktning. Stressen ökar men tillslut ordnar det upp sej. Tillbaka till 

handelsträdgården. Om det fanns många olika jordsorter att välja på 

var det bara "som en piss i havet" mot alla olika krukor som finns. 

Dom har terrakottakrukor, plastkrukor, krukor i trä-plåt-aluminium-

porslinglas. Det gick åt hela eftermiddagen till att välja krukor.  

 

När kundvagnen är lastad till brädden, allt betalt och 

kaffeabstinensen trycker på skallbenet får plötsligt hustrun syn på snygga trädgårdsbyxor som 

hänger förföriskt vid kassan. Dom har små söta blommor broderade vid fickorna och praktiska 

fickor i olika storlekar. Dessa går ju inte att motstå. Ut med krukorna till bilen och in i affären 

igen. Nu skall det prövas byxor. Det är bara ett problem Det finns ingen provhytt, så det får bli 

toaletten. Som tur är finns det bara en färg men flera olika storlekar. Det tar sin tid och kaffesuget 

tilltar var femte minut. Efter en halvtimma är byxorna inhandlade. Äntligen på väg mot bilen 

igen- men vänta, knäskydd måste man ju när det skall krypas på jorden och plantera. Der blir en 

tur in i affären igen och som tur är finns det bara en sort att köpa så detta går fort. Knappt under 

kvarten.  

 

Nästa dag är den stora planterardagen. Efter en stadig grötfrukost tar arbetet fart. Jord fylls i både 

små och stora krukor. Är det någon som har funderat över så lite jord det är i varje säck. Säckarna 

ser stora ut men oj vad dom är platta. Det blir till att åka och införskaffa mera jord. Efter en hård 

dags arbete är det mesta klart och om sanningen skall fram ser det riktigt fint ut i trädgården. 

Krukorna står utplacerade på alla möjliga och omöjliga ställen. Uttröttad slår man sej ned framför 

tv:n och bara kopplar av då plötsligt metrologen varnar för nattfrost. Motvilligt hasar men sej upp 



från fåtöljen, ut i trädgården och börjar bära in och lägga över de planterade blommorna. Efter 

några dygns bärande av blommor ut och in stabiliserar sej vädret och varmare vindar kommer. 

 

Dagarna går och blommorna ser ut att ta sej och börja växa. Men så en morgon har en atombomb 

slagit ned i trädgården. Flera krukor som stått nere på marken är omkullvälta och blommorna 

ligger utströdda över gräsmattan. Vem har utfört detta nidingsdåd? Tankarna går direkt till 

makthavare i Långt-bort-i-stan, men efter lite detektivarbete kommer det fram att herr grävling 

har varit i farten. Det är inte bara krukorna som fått besök utan även gräsmattan har fullt med små 

hål som blivit till i jakten på kastanje och ollonborrar. Bästa sättet att få ha krukorna i fred blir till 

att hänga upp dom i träden och det blir ju också snyggt bara nu inte ekorrarna får för sej att gnaga 

av repen. 

 

Äntligen, allt klart. Snart är det bara att njuta av blomprakten och lyssna till fågelsången och 

grannens gräsklippare. Förhoppningsvis kommer det lagom med regn och sol under sommaren så 

att allt växande skall trivas och bli en fröjd för ögat. Passa på nu att ta till vara de ljusa 

sommarnätter som nu kommer de närmaste veckorna. Gå ut och lyssna till nattskärrans surrande 

läte i skymningen, när älvorna dansar över ängar hagar och nyslaget hö doftar i sommarnatten. 

 

Sverige är fantastiskt var du än bor. 

 

Leif Karlsson i juni 2020 


