
En hage og en gartner  
"Vil du komme inn og se hagen min?" Hun stanset forundret. Hun hadde aldri før lagt 

merke til at det var en hage her! Men gartneren smilte så vennlig at hun impulsivt sa 

ja til å bli med inn. 

Oj, så fint det var her inne! Hun så alle slags trær, blomster og urter. Et vell av farger, 

dufter og frukter slo imot henne. Hun ble helt betatt. Hun vandret stille sammen med 

gartneren gjennom fargeprakten. Hun stanset ved en vakker granbusk. Den var så tett, 

grønn og frodig. Hun ble stående og beundre den. Da hørte hun hikst og gråt! 

Hvordan kunne en slik vakker granbusk i en så vakker hage gråte? 

Hun lyttet til hikstene. "Det kommer aldri jordbær på grenene mine!" hikstet granen. 

"Se på de små søte jordbærplantene der nede, de klarer å bære fram store, søte 

jordbær hvert eneste år. Men jeg har stått her i mange år, og jeg klarer det aldri! Og se 

på liljene der borte, som har så vakre, duftene blomster! Jeg får aldri hverken 

blomster eller frukter på grenene mine!" 

Granen tiet. Hun sto der forundret. "Men du er jo en GRAN," sa hun mildt. Du skal 

ikke være hverken jordbær eller liljekonvall, du skal være deg selv! Se på de pene, 

grønne grenene dine. Her kan både planter og fugler finne ly. Til og med om vinteren 

står du grønn og frodig. Tenk så godt det er for fugler og planter omkring deg at du 

står her! Du er fin slik du er! Og forresten er det fullt av kongler i håret ditt." 

Undrende snur hun seg mot gartneren. Nå først oppdager hun merkene han har i 

hendene. Han tar henne i hånden og viser henne veien ut porten igjen. 

"Nå har du fått se det jeg ville vise deg," sa gartneren. "Gå hjem til ditt eget land, og 

vær deg selv! Jeg er med deg alle dager inntil verdens ende."  

Vigdis Hartberg



Til ettertanke om det å være god 
 

Tanken om at det vi gjør for andre har sin egenverdi, trenger vi å oppvurdere. For 

lønnsomhet har i altfor stor grad sneket seg inn i det meste av det vi foretar oss. Når 

mine egne barn til stadighet spør: "Hvor mye får jeg for det a", når de blir bedt om å 

gjøre noe, da forstår jeg at det er noe galt med de verdiene vi har gitt videre. Det 

virker som om det i dag er en mer fremmed tanke enn tidligere å gjøre noe uten å 

vente betaling for innsatsen. Mange kan underskrive på at det er en glede i å gjøre 

livet litt lysere for andre. At det å se et smil i et medmenneskes ansikt er betaling god 

nok. For 90 år siden skrev Mikael Aksnes et dikt hvor han formulerte de kjente 

ordene: Den største gleda ein kann ha, det er å gjera andre gla". Og i skuespillet 

"Den burtkomne Faderen" av Arne Garborg sies det at "Kvi folk er så uglade? Dei 

gjeng og ventar si glede frå andre. Dei skulle gleda andre, so vert dei glade". Det skal 

ikke mye tid eller innsats til for å spre godhet. Det kan være så enkelt  

som å ta en telefon, gå på besøk, eller stoppe opp noen minutter ekstra når vi møter 

noen som trenger en oppmuntring. Godhetsdråper i hverdagen trenger vi masse av. 

Og det er til slutt de små dråpene som utgjør det store havet. Godhet gjør ikke godt 

bare for den som blir gjenstand for omsorgen. men det gjør også godt å være god. 

Ingen har formulert dette så godt som Arnulf Øverland i diktet "En husavtale" 

 

Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: 
Det at du gleder en annen, det er den eneste glede.  
 

Det er en sorg i verden som ingen tåre,- kan lene: 
Den at det var for sent da du skjønte dette.  
 

Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage. 
Døgnet har mange timer, Året har mange dage.  
 

Betraktning av presten Per Anders Nordenengen 

 


