
TAL TILL KVINNAN 

General, Herr Landshövding, ärade gäster, mina damer och herrar. Jag har aldrig på 
dessa tillställningar, inte ens som fänrik, varit tillräckligt ung för att hålla talet till 
kvinnan…och ställer mig frågan om jag nu som 46-åring är tillräckligt gammal för att 
hålla den äldre mannens tal till kvinnan? För häromkring oss ser jag att det finns 
ganska många som är äldre än vad jag är. Ja, Susanne, du tycker tydligen i alla fall att 
jag har det som krävs. Och jag hoppas att det ska gå bra trots att jag glömde min 
rullator hemma…  
Vi har så många gånger hört tal där kvinnor är överlägsna mannen så det tänker jag 
inte prata om ikväll – och att hålla den äldre mannens tal till kvinnan tyckte min 
dotter var pervers…  
så därför tar vi detta på vers. 

Ni alla vackra, underbara kvinnor i denna sal 
Alla ni som kommit till denna bal. 
Jag nu detta tal för Er bereder 
ty det är en av våra seder 

Du yngre kvinna – oskuldsfull, sprudlande av liv  
Idealistisk och svartvit men knappast naiv.  
Du tar dagen med en klackspark  
men som vanligt… är du alltid lika stark.  
Ibland något omogen likt ett ungt vin  
till trots… strålar du alltid av den mystiska magin. 

Härnäst – säker, orubblig och stabil, kliver en mogen kvinna fram 
och du är inte from som ett lamm.  
Du är vacker som aldrig förr  
hela världen står med öppen dörr.  
Du är framgångsrik, du är livet  
du är den som uppfyller allt som står skrivet.  
Detta är något som verkligen gör – dig till den mest fantastiska charmör. 

Slutligen möter vi dig fullbordade kvinna, lagrad och med vinets fulländade bouquet  
en som aldrig någonsin kommer att bli blasé.  
Vackra rynkor… fylld av liv och skratt…nej, aldrig att du faller platt.  
Så underbar som du alltid har varit – den sprudlande, framgångsrika, charmerande 
och fulländade – som den vackraste kvinna  
du är en sann hjältinna. 

Ja, Ni kvinnor är ikväll de mest betydelsefulla  
ty utan er hade vi andra mest blivit alldeles för fulla…  

Så nu alla män, res Er. Förena er utan att känna kval 
ty kvinnan är alltid vårt självklara val.   
Skål för kvinnan, Skål!


