
"Verklig vänskap är en planta  
som växer långsamt" 

Så lyder ett ordspråk som 
George Washington, USA:s 
första president myntat. Jag 
tycker att det är talande för din 
och min vänskap Sandra. Vi har inte känt varandra jätte länge. Men när 
jag inför detta tal började fundera på vad vi upplevt tillsammans under 
denna tid insåg jag att det har hänt väldigt mycket både i ditt och mitt liv 
och som har påverkat oss båda en hel del.  

Det har varit både med- och motgångar och det känns väldigt fint att vi 
har delat allt detta tillsammans. Jag känner alltid ett stort stöd i dig och du 
vet hur jag uppskattar hur du både kan förstå mig och få mig att förstå 
mig på mig själv:)...  

Jag upplever att vår vänskap, liksom ordspråket lyder, långsamt har vuxit 
och blivit starkare och jag ser mycket fram emot att få vårda denna planta 
ömt många många år framöver. Jag är så ärad av att ha fått dela 
förberedelserna idag med dig - det betyder mycket för mig och jag är så 
klart jätteglad för att dela hela dagen och allt detta med er båda.  

Pontus, du har en helt fantastisk tjej som nu blivit din fru. Var rädd om 
varandra och jag önskar er all lycka! Skål!   

Antal jag: 10 stycken.  
 

Det är lätt att formulera om för att få färre. T ex så här:  

"Verklig vänskap är en planta som växer långsamt" 

Så lyder ett ordspråk som George Washington, USA:s första president 
myntat. Och det är talande för din och min vänskap Sandra. Vi har inte 
känt varandra jätte länge. Men när jag inför detta tal började fundera på 
vad vi upplevt tillsammans under denna tid blev det tydligt att det har 
hänt väldigt mycket både i ditt och mitt liv och som har påverkat oss båda 
en hel del.  

 

 



 

Det har varit både med- och motgångar och det känns väldigt fint att vi 
har delat allt detta tillsammans. Du är alltid ett stort stöd för mig och du 
vet min uppskattning över hur du både kan förstå mig och få mig att 
förstå mig på mig själv:)...  

Vår vänskap har, liksom ordspråket lyder, långsamt vuxit och blivit 
starkare och det är en stor glädje att kunna se fram emot att få vårda 
denna planta ömt många, många år framöver.  
Det är en stor ära att ha fått dela förberedelserna idag med dig - det 
betyder mycket för mig. Vi är alla så klart jätteglada över att dela hela 
dagen och allt detta med er båda.  

Pontus, du har en helt fantastisk tjej som nu blivit din fru. Var rädd om 
varandra och jag önskar er all lycka! Skål!   

Antal jag: 2 stycken 
 

 


