
Tal på rim 
 
Gunilla, 50 år 
 
Kära Gunilla, kära gäster 
Svärmor och svärfar vill nu gratulera 
Så får vi be er alla att sluta cirkulera 
För utan att alltför mycket briljera 
Så finns där rader av superlativ att addera 
När vi vår charmiga svärdotter skall presentera… 
 
Flickan kan som bekant vackra kläder kreera, 
Storslagna festligheter organisera 
Men också i matlagning excellera och t o m en båt navigera.  
Som ni ser kan Gunilla blommor smakfullt arrangera 
och ett lika vackert som trivsamt hem komponera 
som på oss alla kan imponera. 
 
Har ni sett henne i trädgården botanisera? 
Eller i svampskogen experimentera? 
På Frykens höjd ses hon i rask takt promenera 
För att konditionen uppdatera. 
 
Hennes köplust för prylar och skor kan chockera 
Hellre allt än ingetdera 
Sina tre pojkar och oss vill hon ju gärna attrahera. 
Men nu skall vi sluta skrodera 
Fast vår älskade svärdotter kan gärna kandidera 
Till den bästa av alla i landet och detta vill vi gärna vidimera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karin 50 år, från nära vännen Fia 
 
Karin, som jag länge känt, vill jag nu presentera 
Smart, snygg, vältränad, det går inte att kamouflera 
Du ivrigt mot kärnkraften hördes argumentera 
I domstolen gör du din stämma hörd numera 
 
Som ung feminist du på Herta prenumerera 
Men lagman blev du sedermera 
mot ordet man måste en kvinna ju reagera 
som hovrättsråd kan du dej nu titulera 
  
I Uppsala vi båda i enkel korridor sågs husera 
i Sollentuna är vi villagrannar numera 
En lyckad tenta vi i Liebfraumilch kunde celebrera 
Med ett utsökt rödvin du i kväll oss traktera 
 
Som mammor vi alltid haft mycket att ventilera 
Bland annat hur man ungar och män skall hantera 
Strapatsrika resor har våra familjer fått acceptera 
Men på Fårö bara lugnet ni nu valt att prioritera 
 
Yoga, jogging, skridskor, skidor mer mera 
Som klassikertjej kan du stolt briljera 
Att du före 65 med golfklubba börjat spatsera 
Ja, det har jag faktiskt svårt att acceptera 
 
Hur är då den Karin jag idag vill gratulera 
Smart, snygg, vältränad kan man dej summera 
Vi höjer vår skål för nu kan jag int’ mera 
Så nu ärade gäster får ni komplettera 
Skål kära Karin!!!!! med flera 
 
 

 



Till Gun 70 år  
 

 
Kära Gun, Det är din dag idag och jag vill gratulera,  
med en vers och lite mera. 
Hur ska man då Gun rubricera?  
Jo, hon är bra på att filosofera  
och kloka ord citera. 
Bra på att trösta om det är nå’t man inte vill, men måste, acceptera. 
Hon är inte en så’n som hörs agitera eller domdera. 
Få kan smakfullare hem prestera, 
eller generösare tjejmiddagar arrangera. 
 
I köket kan hon briljera,  
förödande goda kakor fabricera. 
Borde starta massproduktion,  
köket expandera. 
 
Köplusten för vackra ting kan chockera. 
Tenderar att spendera allt, hellre än ingetdera. 
Barnbarnet Mandaley är favoriten att ackompanjera. 
Älskar också att se sonen musicera, 
och vem skulle inte stoltsera  
över Peters konst att dirigera!! 
 
I Tyresö ses hon promenera  
för att konditionen uppdatera. 
Livsmottot är att inte stagnera. 
Facebook- fantast numera, 
t o m egen blogg kan hon kreera. 
Man får applådera!! 
 
Vid 70 ses nu klokheten kulminera, 
roligt att med dig få jubilera. 
Vi är många som vänskapen högt värdera. 
Grattis och SKÅL! 



Till Sven, 80 år från äkta makan 
 
 

Nu vill jag inte bara gratulera,  
utan även med mina ord markera, hur högt jag dej värdera. 
Mot beröm du kommer att protestera, det kan jag garantera.  
Men då vill jag opponera och fina förtjänster statuera. 
 
Att varje morgon frukost servera, det kan jag inte nog värdera.  
Då är du förstås lite trög att konversera  
och lyckas alltid med SvD dej gardera, när jag din läsro frestas sabotera. 
Hur skall jag dej mer karaktärisera?  
Ja, du är inte mycket för att skrodera.  
Men kan i timmar dej med böcker blockera,  
och gärna till Mahler i ensamhet meditera.  
Du kan med stor humor raljera, och få oss i skratt att krevera 
 
Raljans kan man acceptera, ibland ignorera.  
Ja, man får välja båda eller ingendera. 
Om jag skall koncentrera fler förtjänster att kombinera,  
nämner jag att du gärna vill promenera, och i skog och mark härliga timmar 
spendera. 
Du har inget emot att kanotera, men hellre en golfrunda prioritera.  
Tennisracken ligger på hyllan numera.  
Och utan att oss helt ruinera, kan vi fortfarande på en långresa fundera 
Dags att med gästerna oss frottera – så nu blir det inget mera.  
Men mitt tack till min älskade vill jag gärna dubblera,  
och hoppas våra år tillsammans blir många flera. 



Till Mats 50 år  
 
Käre Mats, kära gäster  
Nu vill vi dej båda gratulera 
Idag, när du dina 50 år skall celebrera. 
Tillåt oss försöka dej presentera 
Som en i klanen Heyle-Waldaeus numera 
 
Något som stort på oss kan imponera 
är att se dej så skickligt en vass kniv 
hantera 
du kan ju både kött och fisk filéa och 
tranchera 
Dessutom en måltid på kräftor och coca 
cola servera  
 
En sann fotbollsentusiast kan ni här 
observera 
Han kan gärna några lakan spendera 
för att i England se City och United i 
match briljera 
och på puben med glada vänner och en 
pint pokulera 
 
På hemmaplan vill han Hammarby 
favorisera 
Någon enstaka gång ses det laget med vinst 
stoltsera 
Bäst ändå att på tipstalongen sej gardera 
För som sagt, det händer sällan numera 
 
Om fotboll skall vi inte mer raljera 
För Mats kan även med bandy alternera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Där han med boll och klubba ses excellera 
Och därmed sin kondition maximeraSom 
skicklig affärsman han gärna konverserar 
och på ett trivsamt sett sina kunder 
debiterar 
Med skälig vinst han alltid kalkylerar 
något som Skatteverket noterar och taxerar 
 
Om den herrklubb du frekventera 
vet vi inget mera 
än att ett antal gossar på varandra vill 
imponera 
och med sina talanger gärna stoltsera 
 
 
Besöken till brorsbarnen får han gärna 
dubblera 
Det brukar nämligen i kosing resultera 
med chans för glinen att något nytt 
konsumera 
så farbror Mats generositet är inget att 
nonchalera 
 
Nej, nu skall vi sluta att med Mats skrodera 
För snart skall någon efterrätt oss servera 
Så höj glasen och låt dem jonglera 
för att vår 50-åring med fyra hurra  
celebrera. 
 
 
 



Till Anders 50 år  
(från barndomskamratens mamma)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur skall jag detta hantera 
att de där små gossarna fyller femti år 
numera 
Alldeles nyss sågs de på dagis och lekis 
rumstera 
och Anders K med speed på trehjuling vårt 
hus passera 
 
Några barn- och ungdomsminnen får här 
paradera 
som när vi fick ett tredje barn att 
presentera 
då vi i Wales vår bristande språkkunskap 
skulle reparera  
fast tråkiga lektioner på the Greenhouse, 
kunde få er att abdikera 
 
När pojkarna vår gamla Amazon skulle 
modernisera 
fruktade vi att dom bilen skulle demolera 
för allt skulle de överdementionera  
Ja, det var bara att hoppas och resignera 
men vår kära bil, den blev sig aldrig lik 
mera 
 
Två ” helt fel” böcker fick du mej att 
kassera 
ung och radikal kunde du dess budskap 
genast dementera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
på den tiden gällde allt eller ingetdera 
men du blev ju helt acceptabel sedermera 
 
Ett tag sågs du på Edsbacka Krog elegant 
servera 
men samtidigt på annat yrke fundera 
Du kunde redan med musik och 
seglarkunskap briljera 
men säkert skulle juridiken i högre status 
rendera 
 
Ja, jag kan inte din karriär rekapitulera 
din odyssé i framgångar får du själv 
kommentera 
men med tre egna vackra damer var det 
lätt att motivera 
att även här gällde det allt eller ingetdera  
 
Tro inte att jag försöker ironisera 
nej, du skall veta att jag dej högt värdera 
så till slut vill jag dig hjärtligt gratulera 
och den lille gossen Anders 50 hela år 
salutera 
 
Skål käre Anders! 
 
 


