
M24 Alla hjärtans dag 

Olga: På lördag firar vi Alla hjärtans dag. Anita, jag tänkte fråga dig – Hur 
länge har du varit gift? 

Anita: Vi har faktiskt ett guldbröllop i år, den 31 juli har jag varit gift i 
femtio år. 

Olga: Oj, grattis i förskott!  
Anita: Ja, jag ser fram emot det, för jag drömmer om att göra en riktig 

guldbröllopsresa till Sydamerika. 
Olga: Oo, det låter roligt. Hur träffades ni? 
Anita: Ja, jag var väldigt, väldigt, väldigt blyg när jag var ung och jag gick 

på Teleskolan och utbildade mig till telegrafexpeditör. Jag skulle 
arbeta med telegram och mina ögon föll på Bernt, min man som 
gick en annan kurs. Han skulle bli radiotelegrafist: tu-tu-tu-tu tu och 
jobba på båt. Och vi gick där och tittade på varandra och ingen 
vågade prata. Jag visste inte vad han hette ens. 12 december 1959, 
dagen före Lucia, var min sista dag och jag tänkte, “Hur ska jag 
göra?” Och jag var jättenervös men jag skrev mitt telefonnummer på 
en liten lapp som jag rev av en tidning, inget namn eller någonting, 
och så när vi hade sista kafferasten så gick jag på darrande spagetti 
ben fram till honom och räckte fram min hand med den fuktiga, 
svettiga lappen. “Jag slutar idag”, och sprang därifrån. 

Olga: Haha. 
Anita: Och han ringde mig på kvällen. 
Olga: Samma dag? 
Anita: Ja, sedan fick jag höra att han var från samma landskap som jag. 
Olga: Okej. 
Anita: Värmland, så det sa bara klick. 
Olga: Okej, så det var… 
Anita: Sedan har det fortsatt att klicka faktiskt, som kungen sa när han 

friade till Silvia.  
Olga: Ja, jätteintressant. Har ni haft mycket eller har ni haft några 

problem? Femtio år är ju en lång tid. Hur har det funkat? 



Anita: Ja, det är ingen rak väg, det är en krokig väg och vad jag  
vill varna par för, det är att inte försöka göra om varandra. 

Olga: Okej. 
Anita: För det försöker nog de flesta. De talar, “Jag vill att du ska vara så 

och så och så”. 
Olga: Mm… Hur ska man göra i stället? 
Anita: Mmm, man ska vara ärlig och sann mot sig själv. Alltså, respekten 

kommer från mig själv. Om jag inte respekterar mig själv då får jag 
inte respekt av andra heller och det tog lång tid att lära sig. 

Olga: Jag förstår. 
Anita: Och, det är lite maktkamp i början och på det tiden var det jättesvårt 

att få lägenhet. Vi väntade över tio år och sedan stod det Mastling på 
dörren. Det var min mans lägenhet. Och jag hade ju släppt min 
lägenhet då för att flytta ihop med honom. Så det kändes inte 
något vidare faktiskt. Men någon annan sak som är viktigt, det är 
också att man kommunicerar, att man pratar med varandra. Det är 
bättre att prata för mycket än för lite. 

Olga: Ja, det håller jag med om.  
Anita: Jag måste säga att när jag började göra det då blev det ju mycket 

bättre. Jag försökte annars bara leva upp till vad jag trodde hans 
förväntningar var. 

Anita: Så nu är det väldigt bra, tycker jag. 
Olga:  Vad bra! Hur ska ni fira Alla hjärtans dag då? 
Anita: Oj, det har jag inte tänkt på! Men jag brukar få en blombukett. 
Olga: Gör ni något annat speciellt? Går ni ut eller tittar ni på film 

tillsammans eller bakar ni någonting gott? 
Anita: Jag går på vattengympa. Sedan längre har jag inte  

planerat men… det är klart en napoleonbakelse kan  
jag köpa, det gillar han. 

Olga: Men ta hand om varandra då! 
Anita: Tack så mycket! Säkert! 



Ord och fraser: 
Alla hjärtans dag - den 14 februari varje år firar man Alla hjärtans  
 dag 
ett guldbröllop man firar att man har varit gift i 50 år 
i förskott  lite tidigare 
att utbilda sig att studera till ett yrke 
ögon faller på något/någon  

man märker någon, man blir intresserad 
att våga att ha mod  
att riva av ta en bit  
darrande skakande, inte stadiga 
att räcka fram att ge 
fuktig blöt 
svettig blöt och fuktig av svett 
ett landskap del av landet 
att fria till någon - att fråga någon om att gifta sig med 
det är ingen rak väg - det är svårt, det finns ingen enkel väg 

  

Träna mera!  
Läs om Alla hjärtans dag på  
http://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/alla-hjartans-dag  

Lycka till ☺ och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen  
http://sfipodd.se/category/storlek-m/ 
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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