
Inspireras av andras jämförelser om 
kärlek och äktenskap 
 

             
 
”Kärlek är medicinen som botar sjukdomen ensamhet.” 
      
 
 
Kärleken är som  
- whisky eller årgångsvin. Blir finare med åren. 
- aktiemarknaden. Ibland upp, ibland ner. Om det kraschar blir det depression. 
- fotbollen idag – oavsett ekonomi, spelare och placering så kommer alltid  
upp- och nedgångar. Men vi älskar den…  
- en telefonsignal. Ibland blir den besvarad, ibland inte.  
- whisky eller årgångsvin, blir finare med åren  
- vattkoppor – man blir febrig, får klåda. Drabbar även äldre.  
- en polygrip, ibland räcker ett litet tag, ibland får man ta i med bägge hän-  
derna.  
- en galen hund – helt oförutsägbar  
- en ketchupflaska, först kommer ingenting sen kommer allt på en gång.  
- en ryggsäck, man får vara noga vad man fyller den med för att den ska få  
rätta formen.  
- en dans. Se till att du får dansa.  
- en boll, lätt att hantera när du har den nära, svårare när den är på avstånd.  
Ibland vill man sparka på den.  
- ett favoritklädesplagg – behöver bytas ut efter ett tag.  



- ett hav – vindstilla ibland, stormigt ibland  
- en skyddade kappa. Håller en torr genom stormar och åskväder.  
- vin. Det finns billiga årgångar och lagrade. Båda sorterna är fyllda av rus  
och slutar med huvudvärk.  
- ett välkommet vårregn, sköljer bort det som är fruset.  
- att flyga, ibland blir det turbulens,  
- telefonsignaler – besvaras ibland, ibland inte. 
- en dans på rosor, när man inte kliver på en tagg.  
- influensa – man veta aldrig när man drabbas.  
- whisky, blir finare med åren.  
- en trisslott, plötsligt händer det.  
- acne, när du har det är det svårt att dölja.  
- en bilkrasch, kan slå till när som helst  
- choklad, när du väl har börjat är det svårt att sluta  
- vinden på skridskotur – tuff i motvind, desto skönare i medvind  
- att köra bil, det krävs övning för att få det att rulla.  
- handboll, det vänder fort.  
- en fågel, håller man för hårt kvävs den, håller man för löst, flyger den iväg.  
Kärlek är som ett vulkanutbrott. Askan kan få katastrofala följder.  
Kärlek är som en bastu. Man blir varm i hela kroppen.  
Viss kärlek är som vinteräpplen, mognar sent och håller länge.    
 
Att bli kär är som  
- oceanen – ibland är det stiltje och ibland ”hela havet stormar”  
- att ta sig an toppen av ett isberg och hitta en skatt därunder.  
- en resa, fast man vet inte vart man ska eller vad man har i bagaget. Men det gäller att hålla i 
ihop till man är framme.  
- att köpa ett nytt hus. Det syns inte utanpå men man är ju rädd att grunden ska vara dålig.  
 
OM ÄKTENSKAP  
Äktenskap är:  
- som att fånga loppor med tårna. Det kan lyckas.  
- som en bil. Går jämt och fint med rätt bränsle. Med tiden kan utrymmet inuti kännas lite 
trångt.  
- som ett piano. Kan spela många fina melodier, ibland går det i moll, ibland i dur.  
- som att spela Monopol – direkt i fängelse utan att passera Gå  
- som en konservöppnare, praktisk och användbar i vardagen, dock lite  
osexig.  
- bingolotto, kul ibland, tråkigt ibland. Det är sällan man får högsta  
vinsten.  
- som en Ikeamöbel. Inte alltid lätt att bygga ihop - då gäller det att ta ett steg tillbaka och läsa 
bruksanvisningen en gång till.  
- ett bra vin som förädlas med åren.  
 
 
Att gifta sig är som 
- en bilverkstad. Välskötta modeller som servas och underhålls väl kräver minst  
arbete.  
- att bli trädgårdsmästare. Det gäller att så, vattna, värna och ansa för att skörden ska bli riklig. 
- som en fiol, det kan gnissla och låta illa tills man lärt sig att spela rätt.  
-  att äta tacos. Man fyller skalet med det man vill ha.  
- en fotbollstävling. För att vinna matchen får man inte hamna i utvisningsbåset.  
- en paella - Det blir bättre tillsammans.  
- en simtävling – man måste ända in i kaklet.  

 


