
 
Kära Felicia,  
  
Om jag börjar med att säga hur mycket jag älskar dig kommer jag att börja gråta... 
…så jag inleder i stället med några latinska ord.  
PER ARDUA AD ASTRA - genom svårigheter mot stjärnorna.  
Per Ardua Ad Astra, sådan är du Felicia.  
Du är lika vacker på insidan som på utsidan.  
  
Om jag skulle beskriva dig med några få ord skulle det bli: 

1. ANSVARSFULL och ESTETISK 
När du som liten började krypa hittade vi dig ofta i hallen vid skohyllan där du 
satt och sorterade skor i färg form och storlek. Senare i livet när du bjöd hem 
kompisar bestod leken ofta av städning. Idag när du går in på ditt första 
sommarjobb så säger du; "Så här kan vi inte ha det killar" och så är det dags 
igen... 

2. Sen är du MODIG och TRYGG 
Utmaningar i livet möter du med förvissningen om att livet bär dig.  
Och om precis en månad står du inför ditt första fallskärmshopp.  

3.  Men du har också en förmåga att BERÖRA.  
Det har pappa och jag erfarit många ggr, på olika sätt, i stort och smått. Liksom 
Kristoffer som har en stor plats i ditt hjärta. Men du berör också många med din 
tatuering; 
HEROS MEUS AVUS - morfar är min hjälte. 
  
Nu slutar du äntligen skolan och tar studenten.  
Fortsätt att gå ut och ta för dig av livet.  
Ha en underbar fest i kväll med dina nära och kära,  
och kom ihåg;  
att det är LIVET som är den stora festen. 
  
Jag kunde inte börja med att säga hur mycket jag älskar dig men jag kan avsluta 
med det.  
Felicia, jag älskar dig! 
  
Grattis, skål och lycka till! 
 



 
 
Till minne av Harry från vännen Ann-Britt 
 
  
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 bland annat på tre saker som jag 
aldrig mer får uppleva: 
 
 

1. Det första är när Harry ringer och säger att han är på blixtbesök i Stockholm. 
Han undrar om han kan komma på snabbvisit om fem minuter innan han kör 
vidare till Dalarna. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Det tredje är Harrys bamsekramar. 
         De där som alltid lyfte mig 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”. 


