
TILL SON OCH SONHUSTRU från mamma Siv 
 

 
Joakim och Malin 

 
Jag är glad över att ni två har funnit varandra, tycker att ni kompletterar 
varandra bra. 
Trots Joakims framfart på surfingbräda eller hängande i trapetsen på 
katamaranen när vi for fram över vattnet så ser jag Malin som den vilda med 
vind i håret. Joakim är den lugna som vant styr sin mc längs den slingrande 
kurviga sommarvägen. 
En av de första gångerna som Malin och Joakim träffades så bar Joakim ett 
underbart blått mc-ställ som jag tror Malin blev lika förtjust i som själva 
innehållet. 
Vår första kontakt med Malin var när hon ringer hem till oss och kallar Thomas 
för pappa och talar om att hon är tillsammans med vår son, vi blev överförtjusta i 
denna glada uppenbarelse som utan förvarning kom farande in i våra liv. 
En av Malins drömmar var att få jobba utomlands och drömmar är till för att 
uppfyllas, sagt och gjort, Malin reste till Portugal skulle väl vara där ett halvår 
minst. Joakim flyttade då in på verkstan, han tyckte att det var idealiskt. Ingen 



hyra, kunde jobba hur mycket som helst nu när han var ensam. Mamma var 
förskräckt: att hennes älskade son skulle leva bland bensinånger och dylikt. Efter 
kanske 2 månader så stod de inte ut med att vara ifrån varandra utan Malin kom 
hem och de flyttade ihop. 
På vår väg genom livet stöter vi på många olika slags hinder. Det hittills största 
hindret på Joakims och Malins väg var en mc olycka för några år sedan. Men 
som tur var fanns en räddande ängel i Joakims kölvatten som idag är 
brudgummens best man. 
Livet kan vara som en påse – tomt och innehållslöst … om man inte fyller det 
med något. Kärlek t ex det har ni mycket av, inte bara till varandra utan till alla 
som finns i er närhet. 
Jag älskar er båda.  Skål! 

 

 
 
Från bäste vän till brudgum 
 

18 år är en lång tid. Ungefär den tid det tar för en bra whisky att mogna. 
Peder och jag har känt varandra i 18 år och man kan säga att vår 
vänskap är som en gedigen, mogen whisky!  
Inte för rökig, lagom len och mogen och framför att rund i formen. 
Den har haft chansen att mogna genom vått och torrt, i sol och regn. 
Den har också mognat genom att vi har följt varandra i några av våra 
livs viktigaste ögonblick: 
 

- Första riktiga jobbet där vi var yngst och bäst och kallades för dom ’oslipade 
diamanterna’. 
- Första discodansen 
- Resor och äventyr 
- Barn 
- Och nu fruar! 
Peder kan spå. I en SL-buss klockan två på natten berättade Peder för mig vilken typ 
av kvinna jag kommer att gifta mig med. Jag såg honom som tokig, inte kan väl han 
veta det, men så blev det. Han beskrev Anne två år innan vi träffades. 
Peder som vän kan göra dig besviken men aldrig med flit. Jag säger nej åt honom. Han 
kan inte säga nej. Han ställer alltid upp i vått och torrt. 
Det finns mycket man vill säga vid tillfällen som dessa.  Jag har inga goda råd att ge 
dig. Men jag vet att du vet att jag alltid står bredvid dig hur mycket det än blåser - och 
jag är tung.   
Skål! 
 
 
 
 
 



Till brudparet från äldre vän 
 
Kära brudpar, kära värdfolk och kära gäster 
 
Med ålderns rätt tänker jag ge er följande sju råd. Tyvärr har jag inte alltid praktiserat 
dem själv, men med en fördragsam äkta man så har det ändå gått bra. 
1 TALA OM att ni älskar varandra då och då. Det är viktigt, även om det är ännu 
viktigare att i handling visa att ni älskar varandra. 
2 TALA MED varandra.  Inget är för stort och inget för obetydligt. Det är den som 
står närmast som man måste få tala med om allt. Med vem annars? 
3 TALA UT. När ni är ledsna, arga eller besvikna, så säg det, och framförallt, tala om 
varför ni är på dåligt humör. Lek inte martyr och svälj oförrätter. Gör man det, kan 
det lätt bli sår både på mage och själ.  Alltså: Tala om, tala med och tala ut 
4 Råd nr fyra är minst lika viktigt: Lyssna på varandra. Inte förstrött och oengagerat. 
Nej, lyssna och var uppmärksamma också på sådant som säjs med små bokstäver eller 
till och med outtalat. 
5 Lär er att säja förlåt både med mun och hjärta. Sedan kan man stryka över och gå 
vidare. 
6 Trösta och försök förstå. Man måste inte vara stark jämt. Man får tillåta sig att vara 
svag ibland – det kan ge den andre extra styrka och fördjupa gemenskapen. 
7 Öka varandras självförtroende, var generösa och lojala mot varandra. Det är en stor 
och nödvändig trygghet att veta att den man älskar inte sviker, varken i en kinkig 
vardagssituation eller i allvarligare kritiska perioder av livet. 
 
Till sist: – slösa med kärlek, slösa med humor och tag vara på vardagens gyllene 
ögonblick! Lev i nuet och ha roligt tillsammans. Kom ihåg: Den som är tacksam för 
litet, har mycket att vara tacksam för.  
Kära brudpar, odla kärleken med fantasi, ömhet och klokskap. 

 

 



Till brudparet från brudens mor 
 
Kära Anna och Martin! 
Det finns så många bilder att beskriva livet:  
Som en Twistpåse – alla bitar är inte lika 
goda. 
Som en videofilm, vissa delar vill man 
snabbspola, andra köra i repris. 
Som ett matteprov – då man äntligen löst 
alla ekvationer är det dags att lämna in. 
 
Idag väljer jag att se på ert liv som en väv! 
Med längsgående varptrådar och vågräta 
inslag… 
Sedan hösten 2005 har era varptrådar 
blandats och livet givit er gemensamma 
inslag. Jag känner så’n glädje över er båda 
och att ni två funnit varandra. Anna – du 
är den goaste dotter på denna jord!! – sen 
får andra mammor säga vad de vill!! 
Och så här skrev jag i min dagbok den 7 dec 2005: ”Träffade Martin för första 
gången– han flög rakt in i mitt hjärta” Och där Martin – har du fastnat! 
 
Det finns så många fina varptrådar i er väv. Trådar av empati, respekt, integritet –  
omtanke, närvaro, kreativitet. Och där finns tro, tillit och massor av kärlekstrådar. 
Starka, grova trådar löper parallellt med de som är tunnare och skörare. 
Jag tror inte att er väv kommer att bli ”livet går sin gilla gång – randig” utan att den 
kommer att bli färgstark och omväxlande. Anna, du kommer att smycka den med 
pärlor och broderier. Likt det du själv smyckat på din brudklänning. 
 
Och du Martin, du kommer att väva in många datorbaserade finesser. Du läste en 
bok, som jag frågade vad den handlade om – jag ångrade frågan eftersom svaret gick 
långt över mitt huvud. Du svävar så högt i cyberrymden medan jag håller mig i 
sybehörsrymden… HM är att gratulera som fått din kompetens. 
Anna du ger inslag av hälsosamma insatser. Visserligen sticker du nålar i folk, men 
med ett väldigt gott syfte. Du har en sådan god förmåga att möta människors 
hjälpbehov. 
 
Och här finns också Sång och glädje Laurenti Cantores –trådar…Och till hösten – 
kommer trådarna at gå i rosa eller ljusblått ..tro? Idag glittrar det extra vackert i er väv 
i naturens alla färger, med pärlor och paljetter och alla vi som är runt omkring er här 
utgör glädjetrådar i väven.  
 
Till slut ett litet vävnadsråd: Låt skytteln ofta slå in ett TACK och ett FÖRLÅT så 
trasslar inte väven så lätt. Och glöm inte att det är GUD själv som kärleksfullt håller i 
varpen! Gud välsigne er! 


