
Kära vår! Och hej alla som kommit hit för att hälsa våren 

välkommen här i vackra Viken i kväll denna sköna 

valborgsmässoaftonskväll! 

 

Vet ni vad jag alltid tänker på när jag hör ordet 

valborgsmässoafton och när jag tänker på 

valborgsmässoafton, eldar, sång och så? 

 

Ni har säkert alla sett den, filmatiseringen av Astrid 

Lindgrens Madicken då Madicken vaknar med ett ryck, 

drar upp rullgardinen med en smäll och skriker till sin 

syster Lisabet ”Idag känner jag livet i mig!”. ”Hur känns 

det?” frågar Lisabet. Madicken svarar; ”Det är när allting 

är härligt” och Madicken fortsätter med att säga, ”och så 

känner jag livet i mig för att det är valborgsmässoafton 

och för att jag ska få nya sandaler!”. 

 

Nu står vi kanske inte här med nya sandaler allihop även 

om någon av oss kanske gör det, men jag tror att vi alla, 

på något, kan känna livet i oss en dag som denna. Att det 

liksom pirrar lite i maggropen av liv och lust. Äntligen  

har våren kommit till vårt land!  



Och varje år kan vi konstatera samma sak; att vi nog 

aldrig har längtat efter våren som just i år! Och samma 

fråga återkommer varje år, i alla fall hos mig; hur i hela 

friden överlevde vi snö, mörker och kyla ännu ett år? 

 

För det finns inte mycket som vi människor inte kan styra 

över och ordna till. Mycket kan vi köpa för pengar. Vi 

kan åka till månen, vi kan byta organ med varandra, 

övervaka våra fågelholkar med webkamera och skypa 

med människor över hela världen. Alla kan läsa sig dansa 

paso doble och alla kan vi nog lyckas med ett långkok. 

Men vi kan inte styra över och bestämma när våren ska 

komma och vitsipporna ska titta fram. Vi kan inte boka in 

när vi för första gången kan hämta tidningen barfota eller 

när vi stolt kan konstatera att näsan fått årets första 

fräknar. Vi kan aldrig planera in när vi för första gången 

kan vända våra vinterbleka ansikten mot solen och säga: 

”Mmm”. Där får vi ta ett steg tillbaka och fulla av 

förundran bevittna att naturen har sin egen gång, allting 

sker i sin egen takt, alldeles av sig själv.  

 



Det kan säkert finnas tillfällen när det kan ge en känsla 

av maktlöshet och frustration för vi är inte vana att inte 

ha kontroll. Men om vi låter allting ha sin tid så kan vi 

nog alla känna en känsla av trygghet, att vår tillvaro är i 

händerna på en makt som är större än oss människor, ja 

större än allt. Vår värld är skapad med stor eftertanke och 

kärlek och allting hänger liksom ihop, ljus avlöser 

mörker och liv avlöser död och på våren sker verkligen 

en explosion av liv, allting blir lite vackrare i våren glans.  

 

Valborgsmässoafton är en fin tradition och jag tror att det 

är viktigt att vi värnar om alla våra traditioner, de ger oss 

en känsla av sammanhang och trygghet. Det är en 

svindlande tanke att de som levt före oss gjort samma sak 

allt det goda får vi föra vidare! Lika viktigt som att föra 

allt det goda vidare är att ständigt utvärdera och utmana 

invanda mönster, tankar och beteenden i vårt eget liv. 

Kanske kan det vara dags att låta något dö för att ge plats 

åt något nytt? Det kanske är så att vi skulle passa på att 

vårstäda även oss själva?!  

 



Tänk om vi skulle ägna oss själva en bråkdel av den tiden 

vi lägger ner på vårgarderoben, trädgården och att putsa 

på vårt hem?  

 

Valborgselden symboliserar många olika saker. Elden ger 

oss ljus värme och gemenskap, många har säkert hjälp till 

att släpa och dra ris och grenar för att skapa en riktigt bra 

brasa. Elden står också för ett avslutande av något 

gammalt. Någonting som brinner upp, renas och ger plats 

åt nya saker. Låt oss ta vara på detta tillfälle! Tillåt er att 

känna livet och våren i er, alldeles oavsett om ni har nya 

sandaler eller inte. För äntligen är det 

valborgsmässoafton och äntligen är våren här! Ett 

fyrfaldigt leve för den mest efterlängtade våren på 

evigheter, den leve HURRA HURRA HURRA HURRA! 

 

 

 

 

 


