
Tal till en hundraåring 
 
Fredrik. 
Fidde! 
Riktig vänskap är som en stortå! Utan den tappar man balansen. Du är verkligen en riktig vän 
och utan dig tappar jag balansen. Det är spännande att vara din vän också. Som en damväska 
ungefär. Den ser liten ut utanpå, men när man öppnar den överraskas man av dess rika 
innehåll. 
Du som person är lik en smörblomma: Solig, varm i färgen, vänlig, får en på gott humör. 
Numera lite böjd och ömtålig. Man får vara varsam, den går lätt av i stjälken. 

Eller en Volvo PV: Med ett 
vänligt utseende, 
cremefärgad, bullig och 
trygg, rejäl och pålitlig, kört 
många mil på slingriga 
vägar men det syns inte 
utanpå. Den är fortfarande 
väl bibehållen, kanske med 
lite svagare motor. Som en 
Volvo PV är också du 
Fidde, väldigt generös, alla 
får plats! 
En av dina bästa 
egenskaper är hur du 
genom ditt sätt att vara är 
ett sådant föredöme för oss 
yngre, oerfarna. Någon har 
sagt: ”I regel kommer 
ålderdomens vishet för 
sent. Livets dumheter är 
redan begångna.” Med en 
klok gammal vän som du 
kan man slippa att själv 
falla i de största groparna 
på livets väg. 
Ord som beskriver dig bra 
är: 
Liten på jorden, stort 
hjärta! 
Livsvisdom och ödmjukhet 

Generös mot andra – sparsam mot dig själv! 
Jag frågade barnen: vad tänker du när jag säger farbror Fidde? 
Erika 4 år: Då tänker jag – hur kommer jag att se ut när jag är gammal? 
Clara 10 år: Han vet så mycket för han har varit med om så mycket. Han är snäll. Han är 
cool för han är så pigg för sin ålder. 
Axel 12 år: Han är snäll som orkar med oss när vi hälsar på. 
Och med Axels ord avslutar jag detta tal: 
Tack Fidde för att du orkar med oss och för att vi får vara dina vänner. 
SKÅL för 100-åringen. 
 



Till äkta man, 60 år: 
 
STEN! 
Du får mig att tänka på en trygg och säker Volvo. 
Det hade du inte väntat dig, att jag ska prata om bilar! 
Varför tänker jag då på en Volvo? – Jo, den är rymlig, trygg och pålitlig. 
Visst har jag prövat en och annan sportbil i mitt liv. Och dom är visserligen snabba men 
också opålitliga och trånga. Stadsjeepar är otympliga och klumpiga. 
 
Nej, inget går upp mot en trygg och säker Volvo – den håller i längden. 
Med Sten vid ratten är den lika bra på slingriga vägar på La Gomera som i stökig 
storstadsmiljö. Den är till och med helt okey på enformiga och tråkiga landsvägar, med 
dig som chaufför. 
 
Du lotsar vidare, behåller lugnet fast det kan vara jobbigt ibland med en bångstyrig 
medpassagerare i framsätet som vill än hit, än dit. 
Det är skönt att veta att du håller i ratten också framöver. Jag ser fram emot fler färder 
på livets äventyrliga vägar tillsammans med dig. 
 
Du är allt en väldigt bra Car! 
 

          
    
            

 
 
 

Bilderna från Volvo Museum, Arendal Göteborg 
 
 
Från mor till dotter, Katarina 50 år 
 
Katarina den fina  -  det är dig som vi i kväll är samlade för att fira.Vi alla – din 
familj, dina vänner och släktingar.  
När du föddes, den 6 april, sjöng koltrasten så underbart på kvällarna. Precis som 
nu, vi hörde den nyss där ute. 
Koltrasten kommer med bud om våren och sången gör människor glada o 
lyckliga. Just så som du gjorde dina föräldrar så lyckliga - då - när du kom till 
världen. Och det har du fått fortsätta göra. 
Du är som de flesta människor en mångfacetterad person. Du bär i ditt väsen en 
blandning av t ex en ek och en liljekonvalj. Eken, stadigt rotad, tålig och växer väl 
i sin rätta omgivning. Den har många grenar, liksom du har många strängar, på 
din lyra. Under den, i dess närhet, får många finna vila.  
Du har ögon för det lilla, du ser de små, kanske ensamma människorna. 
Liljekonvaljen med sina skira o vackra klockor på den gracila stjälken, är 
omsluten, skyddad av de breda bladen. Den påminner om ditt mjuka väsen, som 
lyser fint o klart, men som också behöver skydd. Låt konvaljen påminna dig om att 
ta emot det som andra vill ge dig. 



Jag kan också tänka mig dig som en volkswagen – en sån där härlig ”bubbla”, 
slitstark, tuff o söt, ja – riktigt vacker i en härlig färg!  Kanske gul? Den kan köras 
över nyplöjda åkrar o in på små skogsvägar. Där gillar också du att vara, lyssna 
och leta efter fåglar o andra små o stora djur. 
Du har också något av koltrastens drag, diskret, glänsande och vacker. Tidigt på 
senvintern kan man höra hur den piper lite smått i buskarna o till sist sitter den så 
lycklig och sjunger sina härliga drillar i vårkvällen. Den finner sin ton och sitt sätt 
att vara med våren – eller kanske 
med åren. 
Ja, Katarina, jag tycker så mycket 
om dig, jag älskar dig, du är viktig 
för mig (viktigare än du tror – tror 
jag) Jag önskar dig Guds beskydd 
o rika välsignelser för åren som 
ligger framför! 
Ett fyrfaldigt leve.  
Ja må hon leva många lyckliga år. 
Skål 
 
 
 
60-årstal från syster 
till bror (vars hobby 
är att flyga) 
 
“Drömmar är nödvändiga för att leva.” 
Det var vad hon sa, författaren Anaïs Nin. 
Vad ska du drömma om nu, Tryggve, du som redan kan flyga!?  
Vad är din driv?  
Du som fick lära dig att ”inte flyga högre än vingarna bär”. 
På markplan var du som barn en riktig ’Emil i Lönneberga’ – vild, busig och 
odräglig.  
Du var så förskräcklig att det till och med hände vid ett tillfälle att jag bad till Gud: 
Måtte Tryggve dö!!  I dagboken från 1963, du var 13, jag var 10, står det – och 
det var så ovanligt att jag måste skriva upp det: ”Tryggve har varit snäll hela 
dagen i dag!” 
Så växte du upp och blev den justaste, snällaste och tålmodigaste brorsa man kan 
tänka sig. Du blev inte ens galen när jag körde sönder din lila nymålade PV.  
Tryggve! Du är en toppenbrorsa helt enkelt.  
Måtte du leva länge! Och passa på och gör så mycket du kan och hinner.  
För kom ihåg:  
Livet är som en toarulle. Ju närmare slutet man kommer desto fortare går det! 
 
 
 


