
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖRE – EFTER EXEMPEL 
 
När min gode vän Elisabeth skulle säga några ord vid en kär släktings begravning, kom hon 
till mig för att få råd. Det första utkastet innehöll många negativt värdeladdade ord: 
 
"Min älskade farbror har fått hembud. Det var inte oväntat p.g.a. hans sjukdom men ändå 
har jag nog inte fattat att det var han, som jag fick vara med och bära ut ur kyrkan i dag. Han 
har ju funnits i hela mitt liv. I boken om Ronja Rövardotter finns en gammal man i 
Mattisborgen som heter Skalle-Pär. När han dött, är den annars så tuffe rövarhövdingen 
Mattis alldeles utom sej av sorg och förtvivlan. Han vankar av och an och ropar: ”HAN 
FATTAS MEJ, HAN FATTAS MEJ”! Den känslan har också överväldigat mej, A fattas oss. 
Naturligtvis först och främst i hemmet. Ni, S och A har varit gifta i 54 år, ni har alltid varit 
tillsammans både i yrkeslivet med affären hemma i Norrland och på Spegelvik. Nu fattas han 
Dej, S. 
Staffan och Din familj, han har alltid funnits till för Er, nu fattas han er. A fattas oss i släkten, 
syskonen, syskonbarnen, jag tror att ni kände lika stor gemenskap med oss som med syskonen. 
Jag kommer ihåg när vi skulle ha kusinträff, A var väldigt förvånad och lite förnärmad av att 
inte ni blev inbjudna, ”Vadå ska inte vi vara med?”  Han älskade att umgås med de yngre. 
Han fattas er i gitarrgruppen och på bänken här uppe i kyrkan, där ni alltid brukat sitta på 
gudstjänsterna. Han fattas Er i vänkretsen. Jaa han fattas oss!" 
Och så vidare… 
 
Talet blev lite tungt och var dessutom för långt. Inledningen kortades, sen bad jag Elisabeth 
beskriva sin släkting med tre positiva ord och berätta något om varför hon valt just dem. Så 
här blev talet när det var klart: 
"Min älskade farbror har fått hembud. Det var inte oväntat p.g.a. hans sjukdom men ändå 
har jag nog inte fattat att det var han, som jag fick vara med och bära ut ur kyrkan i dag. Han 
har ju funnits i hela mitt liv. 



Minns Ni i Ronja Rövardotter när Skalle-Pär hade dött och den annars så tuffe 
rövarhövdingen Mattis alldeles utom sej av sorg vankar av och an och ropar: ”Han fattas mej, 
han fattas mej”! Den känslan tror jag att vi alla här kan instämma i. 
Tre ord som beskriver A är: 
– Släktkär: När vi barn skulle ha kusinträff, var A mycket förvånad och lite förnärmad av att 
inte bli inbjuden: ”Vadå, ska inte vi vara med” som han sa? Han älskade att umgås med den 
yngre generationen. 
– Hjälpsam: det var han mot alla, som behövde honom. 
– Humoristisk: När han hade sin stroke för några år sen, och jag kom till akuten, då steg jag in 
i rummet och sa ”Häär et värt!!” och hytte med näven. För er som inte kan pitemål, betyder 
det ungefär ”Du skulle bara våga!!” - Dö alltså. Då skrattade han så gott. 
Vi har alltid följts åt, under hela min uppväxt. Jag kan inte minnas en enda högtid i min familj 
som inte ni har varit med – i glädje som sorg. När vår pappa blev sjuk och dog, vilka tror ni 
var där? Ni tog hand om Melker efteråt. Han fick jobba i er affär och bodde hos er en tid. 
1962 flyttade jag till Stockholm, två år senare kom ni till Spegelvik. Det kändes tryggt att ha er 
så nära. Även om vi inte haft kontakt varje vecka, inte ens varje månad ibland, så har vi alltid 
vetat att vi har varandra och det är inget som upphör nu. 
Sorgen kommer att mattas men saknaden kommer alltid att finnas. Men vi sörjer inte som 
dem som inte har något hopp, för vi har ett hopp om återseende i en värld fri från sjukdomar 
och sorger. 
Det är gott att veta att livet är mer än dessa år på jorden. 
Det är gott att tro att det bästa ligger framför oss. 
Det är gott att förlita sej på att det finns en som håller våra liv i sin hand.  
Livet är nu, så låt oss leva för varandra och ta vara på den tid vi har. 
Frid över min kära farbrors ljusa minne."   

 
 
Till minne av kär vän 
God vänskap är alltid betydelsefull. Eller som det heter i citatet: ”Truly great friends are hard 
to find, difficult to leave and impossible to forget” 
Riktig sann vänskap är svårt att finna och hårt att mista. Sann vänskap är för evigt inristat i 
minnet. Jag kände Harry sedan 45 år tillbaka och sörjer honom nu som en mycket kär vän, en 
av våra allra käraste. Jag tänker bl a på tre saker som jag aldrig mer får uppleva: 
– Det första är när Harry ringer och säger att han är på blixtbesök i Stockholm, undrar om 
han kan komma på snabbvisit om fem minuter innan han kör vidare igen. Javisst! Så gärna 
ställde jag fram te och skorpor i alla hast, han var alltid lika välkommen. Hans spontanitet 
saknar jag och att Harry aldrig mer kan komma på oväntat, men alltid lika uppskattat besök. 
– Det andra är hans lekfullhet och djärva drag i Fia med Knuff. Minns ni: Efter flera timmar 
med frisk luft i Sälenfjällen gick vi - Inger, Harry, Sven och jag - hem till stugan. Vi badade 
bastu, åt och drack gott och avslutade kvällen med många skratt och noga överlagda strategier 
i det ädla spelet. Vi har alltid skrattat mycket tillsammans även när vi inte spelade Fia med 
knuff. 
– Det tredje är Harrys bamsekramar som alltid lyfte mej från golvet när han kom och gick. 
Alla Harrys vänner deltar i er sorg nu, men vi känner också en stor tacksamhet över alla fina 
stunder vi fått dela med varandra. Vår sorg är blandad med glädje och tacksamhet för att vi 
har haft en storsint, kärleksfull och tillgiven vän som Harry 
Som sagt: ”Truly great friends are hard to find, difficult to leave and impossible to forget” 


