
Till Ida och Daniel på bröllopsdagen! 

!
Den här dagen är en speciell dag. Det här paret är ett speciellt par. Och vi alla här, familj, släkt o 
vänner, ska göra allt för att ni ska minnas den här dagen med en speciell lyster… !
Första minnet av Daniel är från när vi konfirmerades. Vi är flera här idag som var i samma konfa-
grupp, och som samlade signaturer från prästen på söndagarna. Daniel, du får förlåta om 
minnesbilden av dig är lite vag, för det var Ida som gjorde det starkaste intrycket. Vi gick inte på 
samma skola men jag minns att jag tyckte hon var en av de där ’coola tjejerna’. 
Senare, när vi började i parallella gymnasieklasser närmade vi oss varann. När klasserna åkte till 
Polen på utbytesresa för att bo hemma hos en polsk familj började jag lära känna Ida mer.  Vår 
vänskap har sen växt sig större och större med åren.  !
Vi har många roliga minnen tillsammans. Som när du hälsat på mig runt om i Sverige, allt ifrån 
korridorsrum på 20 kvm till större lägenheter. Ett tokigt minne är när du plötsligt upptäckte att du 
partajade i två olika sorters högklackade skor på en studentbar.   
Jag skulle kunna beskriva dig med hundra egenskaper för du är lika vacker på utsidan som på 
insidan. Men för att inte ägna hela talet åt det, sammanfattar jag med att du är omtänksam, rolig 
och en god lyssnare som alltid kommer med kloka råd. Med dig har jag alltid kul, med dig kan jag 
alltid prata om allt möjligt, tungt som lätt, roligt som sorgligt. !
Att kunna behålla sina vänner, är en större konst än att vinna dem, sägs det och jag instämmer i det. 
Du och jag har inte bott i samma stad på nästan 10 år.  Jag är inte den som vet mest om ditt 
vardagsliv eller som känner din dotter och man bäst. Men jag vet att jag litar blint på dig, att du är 
en lojal vän, och att jag aldrig någonsin har tvivlat på var jag har dig. För mig är det vad äkta 
vänskap består av.  Hur ofta vänner pratar eller ses är inte det viktiga utan hur det faktiskt känns när 
man gör det. Du har haft en speciell plats i mitt hjärta i många år och jag vet att du har bofast dig 
där för evigt.  !
Daniel, du har vunnit högsta vinsten på lotto! Ni har varit tillsammans länge och känner så klart 
varandra utan och innan. Men jag hoppas verkligen att du inser vilken fantastisk fru du har och tar 
lika väl hand om henne i framtiden som du gjort hittills.   
Jag vill avsluta med att önska er all lycka till i framtiden.   Skål för brudparet!


