
Gäst
091028 0:49

tänker på dej

Gäst
090313 19:55

 SAKNAR DE

Gäst
090215 19:54

Gäst

080301 1:36
ja tänker faktiskt pådde varinn 
da! 
du kommer allti opp plåppand i 
hovo mett! 
Oj va ja saknar de!

***** 
080208 21:00

saknar dig ....

Mattsson 

080108 10:00
Hej Toni 
Jag hann träffa dig några gånger 
när du var på jorden. Jag minns 
dig som en lugn och ordentlig 
person som ofta besökte 
Sundoms bibliotek och gillade att 
läsa. 

Nu när detta har hänt så önskar 
jag att jag skulle ha lärt känna 
dig mera. 

Jag hoppas du finner glädje på 
den plats du är på nu och att du 
fick den trygga vägen vandra. 
Hoppas vi träffas någon gång. 

Din vän: 

Steve 

alexandra
080107 19:55

Ja tänker på dig idag vännen.

Alexandra

071228 17:08
Varje gång jag drömmer om dej, 
att du finns igen håller jag om dej 
så hårt jag bara kan, och hoppas 
att de e du påriktit, att du 
besöker mej i mina drömmar. Jag 
saknar dej.

Malin 071018 21:54
Hej vännen ! hoho, vissa dagar 
saknar man mer än andra. just 
ikväll fick ja bara en sån känsla 
att ja sko vill ring dig, å bara far 
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ut å kör.. lyssn på 3 doors down å 
tal skit.. prat om allt som ha hänt 
de senast 1½åre å bara va.. spel 
photoplay å drick kaffe. Hoppas 
du har de bra där du är. Vi ses 
snart. 

Kärlek.

Falktjin 

070919 9:30
Jaa hu ska man böri .. nå man 
kan ju säg så je ti böri me att dö 
je saknad i evigheijt å man 
komber alldri att glöm bort hu tö 
va som person elo som släkt elo 
hu man nu enn känd te. 

Toni Falk 1988-2006

Gäst

070815 7:00
tänker pådde ofta ännu... 
saknar de.... 
hoppas vi syns nain gaang 
puss

Nadja
070713 15:17

puss pådde toni ja saknar de ..

:´(
070617 16:41

SAKNAR DIG SÅ MYCKET... 

Gäst
070508 9:54

Får man fråg hur an dog? 

Webbmastern: Tack fö att dö va intressera åv he dö ha fått tit svar .  070906 9:58

Kim 
070507 21:29

:´( ......... R.I.P Toni

angelica

070507 20:09
jaa, tänk ett år ha gaji rejj...ja 
minns ande dajin som igår tå ja 
feg besked att toni falk je död... 
föstå int naa...men läge je som e 
je nö, fast vi all saknar de! Du var 
en ängel på jorden, och kommer 
alltid att förbli en. 
Vila i frid, Toni Falk.

Studsgullmalin 070507 19:44
Hej söt. 

idag ere ett år sedan du gick bort 
Toni. Va ti graven din idag efter 
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jobbe, me ett gravljus. allti lika 
trevlit me våra pratstunder, lr ja.. 
jag talar å tu lyssnar Saknar dj 

massor söt.

Pia

070507 8:48
DE ha hänt mycke och lite till de 
här året!  

Och nu håller sommaren att kom 
smygande på. 
Båtar läggs i sjön. Skärisäsongen 
bara väntar. 
Ska du miss e iår igen?  

Hoppas du har e bra.

Atte 070507 8:33
ojj Toni va ja saknar te

Webbmastern 

070507 8:04
------------------------------> E År 
Ha Gaji 
Nöög<------------------------------ 

Gäst 070429 19:40
kraaam mia

Gäst

070429 19:39
3 maj va sista dajin ja så de i 
mitt liv:´( ett år ha gaji nö snart 
å fyy fan segär ja bara... saknar 
de!!!!

Alexandra

070429 19:20
Toni, imoron ere ett år sedan 
sista gången ja så dej. Tänk om 
man sku ha veta då, när du lyft 
opp mej i famnen o snurra runt 
då vi int sitt varann på et tag. Ja 
minns hu du småbråka me mej o 
påmind mej många gånger om at 
he bara e på skämt du jör e. Toni, 
du e så saknad - önskar bara at 
ja sku kun säg he face to face.

Cecilia

070424 17:24
Toni, e va ett år o en dag sedan 
nu. Men e känns lika fittit som at 
e sku hänt igoår. känn dej saknad 
!

Webbmastern: Hödö dö ha tejji feil på dajin nö e var ett år sedan an dödd tan 
07.05.2007 å e år sedan begravingen tan 20.05.2007.  070424 21:23
Emma 070423 22:22
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Vissa dagar bara vimlar all 
minnen ront i hovo, allt sedan vi 
va små å i skären, sista kveldin ja 
så de på shell å allt baket ja feg 
hör. Graven din je så fin men tö 
va änn finan. 

Älska, minnas och förlåta.

även en hjälte kan dö :\'(

070423 13:24
Saknad... Det finns en saknad, 
som alltid stannar. Det finns en 
saknad, som aldrig ger sig av. Det 
finns en saknad, som alltid 
blommar. En sådan saknad har 
jag... 

 

i miss you my friend

Småkusin n 

070420 9:34
Ha vori ti graven denn fleir gangor å skåda å 
tänd e ljus fö att komihåg de huru dan dö va och 
hu vi minns de. 
E je no svårt att fösta enn att e ha händ te å att 
vi int komber att få sii de na meir he je no e 
svårt beslut som dö to , men e va ju tett val 
föståss så va kona vi jär åt he . 

----------------------------------------------------- 
Älsakar å skanar de så: 
Släkt & Vänner 

vän

070218 18:46
ja bara hoppas att du sir allt va 
som star jer toni  hu mychi all 

älska de!!!!... saknar de!!  ha 

haft kaffe å tårto fö släkten ida.. 
å på onsda ska ja ha fö 
kamratren... å du kan int kom... 
du ha allt vuri me på mina kalas å 
kaffebjudas osv... nu får int ja ha 
de jer å du ringer int å grattar me 
som du jor varenda år  ja sko 

jär allt fö ti få hör din röst å att 
du sko ring å fråg va ska tö jär 
ida?... men ja hoppas( elo ja e 
nästan sekär) att du e me 
iallafall!!! vill kram de håårt 
vännen

JAG BARA 070212 20:19
TONI, tå man känd dig o veta hur 
klok o vis du var, 
kan jag int fatt att dö vila jäär så 
ill mot dig själv. 
vafö kuna dö int bara kom o tal 
med nain. 
dö hadd så stoort hjärta. alltid 
beredd ti hjälp andra. e värker i 
mitt hjärta då jag tänker att jag 
aldrig får se dig mera. varje dag 
tänker man på dig fö du va faktist 
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en som man minns. du lämnar i 
folks hjärta. hoppas du har e bra 
där du är och har ro i din själ. vila 
i frid TONI o jag hoppas att jag 
får se dig igen.

Gäst

070211 22:11
toni , ja känner dej int , ja har 
faktist aldrig sett dej men av allas 
komentarer så berör de mej jätte 
djupt ändå att detta var en utväg 
i ditt liv du var ju så ung. av de 
jag har läst värkar du vara en 
positiv å snäll person som hjälpt 
en om den hade problem , kom 
me snälla komentarer då å då å 
värkade inte alls ledsen. du 
värkar som den perfekta vännen , 
jag skulle värkligen viljat känna 
dej, åtminståne ha sett dej och 
fått pratat med dej. ja beklgar 
djupt med sorg från hjärtat till 
familj , släkt och vänner. hoppas 
ja får träffa dej i himlen då jag 
kommer dit. 

Toni Falk

Hanna

070115 7:02
ja känd int dej men ja har många 
vänner som känd de å du verkar 
va en person som alla tycker 
om... R.I.P

Malin

070114 13:47
ha vari ti din grav nu 2 dagar 
honje veckon, känns underlit att 
allt som e kvar oåv de e en stäin.. 
en stäin me namne å datum på.. 
VA BETYDER HE ?! TU Toni va så 
mtyji mäir.. å ja saknar de.. kan 
int beskriv hlr..

Gäst 070107 19:27



grattis på födelsedan toni!du vet 
att folk ger dej en tanke ida på 
din bemärkelseda!

anna

070107 13:19
ja grattis ska ja å sejj....vila i frid 

//småkusin anna

Falktjin 

070107 13:14
Toni -- Om man kan säg Grattis 
så jär ja e nöög 
fö dö sko ha vort 19 år ida så 
täför skriva ja Grattis åt de nöö 
fast dö int finns jer na meir me ås 
så fyllder dö no fö he. Hoppas dö 
får en bra födelsedag tär van dö 
je nöög. 

Önskar Småkusin Nicke

alexandra

070103 19:27
Toni - ja hoppas at du nu 
verkligen känner o vet hu myki vi 
saknar dej. Varje gång ja 
drömmer om dej hoppas ja at he 
verkligen e du som ha tagi dej in 
mina drömmar. fö varje gång ja 
drömmer om dej så ere så himla 
härlit at få håll om dej o berätt hu 
myki du betyder.

bekant
070103 13:10

vill ga tibaks i tidin å fråg de ho 
dö egentligen mådd! :'(

bekant

061229 22:53
Toni ja tänker pådde varenda 
dag.. hoppas att dö får va me 
selma nög å att ni jagar å har e 
bra.

annoski 
061214 12:38

ingen har glömt deij... nu har 
också selma dött!?

Lena 061119 12:28
Hej Toni vännen! 
Jag har tänt ett ljus för dej idag, 
har du sett det? Det är 
minnesdag för människor som 
tagit sitt liv idag. Jag trodde 
aldrig att jag skulle ha någon 
orsak att tända ett ljus av den 
orsaken. Men det blir inte alltid 
som man tror eller har tänkt. Jag 
saknar dej så förfärligt lilla Toni, 
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ha det bra.

mutsi 061118 16:53
SAKNAR DE

Malin

061107 12:21
ojj Toni vännen.. var e du då ja 
behöver dig som mest.. då ja 
behöver dig som lyssnar å 
förstår.. ja behöver ditt leende å 
dina kramar.. snälla, ja behöver 
dig !

Nette

061106 20:00
E ji så otrolit än... ((. Kan int 

föschtaa! Tänker på de varenda 
dag och ofta talar vi om de jär 
häim. Om vaför e vurt som e 
vurt. Tå du had ett så bra liv 
framför de. Me all möjlighäitär. 
Allihopa har så drygt! Vila i frid 
käre Toni!

Gäst

061106 15:37
toni om du endå sku få sii hu maang 
päsoner som brydd se om de o hu 
maang som sku vila hjölp de :/ om 
du endå sku ha sakt na huy du 
mådd :/ du va in så fin pojk . 
genomsnäll  o skratte dett  så 

fint  kommer aldri o glömm 

R.I.P. toni falk

mia :(
061101 22:26

ska kom å häls på ti graven på 
friida

jag:\'( 061026 14:34
siidon ji bra!

mia 061011 19:23
tänk tå varenda gang jag far en 
rondo på matkis å svenger ront så 
tänker ja på han gangon tög å jenni 
va me tå vi skratta tå int ja vila dra 
en käringsladd!! så tö dro i 
handbromsin!! altså varenda gang!!vi 
had så fans ti sjuk humor vi tri...sko 
kon skriv opp allt jer fast  just 

sånde saker som du ha sakt elo man 
ha gjort me de slår opp i skallan 
heila tidin! ja kan ju int ens kör föbi 
en hastiheits skyllt fö tå buri ja tänk 
på tå du sa att jer ere 50, altså kan 
ja kör 55 utan att na snutar bryr 
se ;D varenda tima kommer e no opp 
na i hovo som påminner om de va vi 
ha gjort elo va du ha sakt...men så 



kommer e ju allti ti va!! å så vill ja 
have å!! ja vill allti ha de me i mitt 
hovo!!

Marlene 

061004 23:10
Det vi saknar 
mister vi aldrig 
Den vi älskat 
saknar vi alltid 
Vi mister aldrig den vi älskat 
Den vi älskat 
älskar vi alltid 

lotta

060930 16:40
Toni .. he gar int en enda da utan 
att man int tänker pådde. he je 
svårt att innsii att dö je bort. ja 
hoppas dö har e bra tär dö ji nö.. 
men saknar de som bara va. ja 
har så mytchi ja sku vill berätt åt 
de som ha händ! men jaa.. 

Saknar de!!

Gäst

060929 18:01
Good people die young. 

Men ja tycker entå tu sku ha vuri 
han som lievd lengst oav ås. 

Saknar de så grymt mytchy

Gäst

060929 17:56
Så jag ber för din själ fast jag 
inte är så van 
jag har bett alla böner som jag 
lärt mig som barn 
Och jorden den snurrer med 
obruten fart 
Om du väntar så kommer jag 
snart

Rolle 

060921 15:08
Hoppas att dö har e bra vann dö 
nö än finns?Men kommer allti att 
kom ihåg de, för att dö va allti 
snäll mot meg! 
Vila i frid!!!

Alexander Sten 

060920 16:13
Vila i frid Toni. Kommer allti att 
minnas dej fast ja int kend dej så 
rikti bra...sitsa gången ja såg dej 
va vi grillen då du kom dit å 
skämta me allihopa..ett minne 
jag inte glömmer
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Poffe 

060919 14:08
Toni..Jag ha int försteji na än att 
dö e bort..... 
Jag kommer ihåg ho mang 
minnen som helst 
tå vi va små...Å Kaj je så satans 
stark som a kommi ijönom 
eje....:`(... 
Hoppas vi syns i nästa liv!! 
Ja å så fort jag tänker på de, så 
kommer jag 
ihåg ett minn så jätte bra.. 
Hoppas dö läser eje 
Varenda da vi had ledit från 
skolan had vi nästan allti hären 
på täppan, 
Tög,kaj,jag,jocke,basse,glenn. 

Varenda jävla da tänker jag på 
de...Å Kaj 

Vil i frid..Vi syns jag vejt att vi 
kommer ti träffas på nytt..........

jocke 
060918 17:29

Vila i frid Toni..... :'(

madde c.

060916 19:00
saknar dej  du va så onderbar 

allt då vi satt på hande steinin då 
vi va små å honde käringen blev 
fitti å visa röven åt oss :{ ja 
saknar dej, kom tibak. ja fattar 
ännu int hu fan ja ska kuna lär 
mej att föstå att du e bort :'( e 
gar bara int.. vill spol tibak tidin 
så ja får va me om pånytt då vi 
va små... tå du kom in ti 
andjaktin  å sa att gud sade 

åså skratta alla, hede nallt har ja 
i mett hovo altti..

jag

060911 19:40
ja så dej varje dag gå me 
hondin , ja så dej varje dag hällsa 
på mej då ja åkt föbi, ja saknar 
det, och jag saknar dej :'( 

fasst ja int känd dej så bra så e 
du allti min vän 

vila i frid

Gäst

060826 9:35
vafö lämnade du oss? ;o ingen lär 
någånsin få veta, men vi alla 
saknar dej så otroligt mycke så 
du kan int förstå! vila i frid golla 
vännen
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saknar dig TONI

060809 6:19
Jag saknar de så mytchi. 
E va så onöödut ti spill bort ett 
såde bra liv 
som tö hadd. 
Jag ji så glad att ja fick hade såde 
leeng som min. Du var en bra 
pojk. 
Hoppas på återseende.

mad.d.e

060808 19:50
en dikt ja skrivit åt dej.. 

att tänka men inte få något svar, 
att jag glad förr var, men nu 
lässen är, 
de får mitt hjärta att bära på mer 
besvär. 
VARFÖR? Är frågan utan svar, 
vaför for du och lämnade inget 
förutom sorg kvar, 
jag kan ibland inbilla mig att du 
varit här, här så nära mig, finns 
inget som kan ta så sjukt, 
som att missta en vän, som aldri 
sen kommer hem igen..

Malin

060808 11:58
Ojjojj Toni.. Ännu e saknaden lika 
stor.. den kommer aldrig att 
försvinn.. den finns alltid här i 
mitt hjärta.. ja saknar våra 
pratstunder.. du hjälpte alltid till 
att lösa alla mina problem.. jag 
förstod försent, hur mycket du 
betydde för mig.. varför gav jag 
dej aldrig en chans ?! Älskade 
vän

Gäst
060804 13:30

känd int dej men vila i frid 

- 060803 12:46
du va fin. du E fin !

cicci

060802 10:28
kan int fatt enn . ! om man kuna 
vrid tibax tidin o sku ha vuri la 
medde iställe fö att du sku ha 
vuri sjölv me bösson . ! men man 
kan int na ender . 
vil i frid toni !

Kom tibaak

060730 2:09
Det kommer att skrivas sånger 
om dej,för ditt hjärta var lika 
stort som vår jord.

anna
060725 20:30

ennu i da undrar vi varför men 
det var tett val

sofia 060723 20:48
R.I.P.



Anna

060720 18:48
Vi saknar dig så otroligt myki 
Toni.. jag kände dig inte alls nå 
bra... vilket jag ångrar idag... 
Hoppas du har det bra nu... Vi 
glömmer dig aldrig... din 
bortgång har varit en tragedi för 
många.. Min djupaste beklagan 
och varmaste kramar och 
hälsningar till Tuula, Dan och Kaj 
och resten av släkten och alla 
nära vänner.. 

R.I.P Toni

ninni

060711 0:25
Toni, alla väljer sin vääg.. å du 
valde en väg.. hoppas du har de 
bra där du befinner dej nuu.. vila 
i friid toni.

Magnus Hällbacka 

060709 12:28
Toni, alla väljer sina vägar för att 
må bra, du valde din. Hoppas du 
mår bra där du nu befinner dig 
nu. 
Jag var din släkting, fick veta det 
när allt hände. 
Besviken. 

R.I.P

Jonas Söderholm

060703 6:18
Det finns många olika beslut. 
Detta var ditt beslut. Vila i frid 
barndomskamrat. Varmaste 
hälsningar och djupaste beklagan 
till Tuula, Dan, Kaj, släkt och 
vänner.

petronella

060624 21:21
toni. ännu idag tänker alla på dig 
och kommer att göra det länge 
till. Det kom som en chock för 
alla och fasst jag inte kännde dig 
så bra blev jag väldigt berörd. jag 
tror att alla blev det. jag hoppas 
att du vet hur många månniskor 
som saknar dig och tänker på dig. 
jag hoppas att din familj, släkt, 
och vänner är starka och tar sig 
igenom det här. 

Toni vila i frid.
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mutsi

060622 6:50
Saknar de så otråålit mytchi. :`( 
Saknar ti tal o diskuter medde. 
Skratte dett. 
Tilome ti pärr medde o fundäär 
vem som har rätt elö fäil. 
Nu som då kommer e upp saker 
som man sku a 
kuna frååg töög o dö sku a kuna 
vis me. 
Kan en int fatt att dö ji bort, tror 
vissa gaangor 
att dö ji på nain räiso o kommer 
snart ti baak. 
Men vi ska lev vidare jeer o jäär e 
best vi kan ti 
ork o have bra. 
Ha e så bra kära. 
Tycker om.

:`(
060621 19:08

R.I.P Toni

Camilla

060619 17:40
Vila i frid!! 
(vi känd noo int varar så bra fast 
vi had matte i lag, men e säter 
noo spår fö he)

Studsis

060615 20:14
ojj vännen... Trodd ja så de idag, 
men efter ett tag kom ja på att 
he kona int va du.. du finns int 
här "nere" mera.. Ojj älskade 
vän, om du ändå sko finns här.. 
sko behöv ditt stöd nu just.. har 
ett svårt beslut, å om du sko va 
här sko du sääkert har nå bra 
förslag  kram / Malin

Emmalena

060614 22:06
oj Toni, ja hoppas så he dö ha fåji 
kom ti ede paradiise dett nö som 
dö visa me o tyckt såde om i 
skären..! 

Gäst

060612 0:11
De människor som fått ut mest av 
livet är inte de som levt ett sekel, 
utan de som levt varje minut.

Jenkki 
060601 22:29

R.I.P

Elina

060601 19:53
Jag känd int de riktit men vi gick 
ju i sama lågstadie. Vila i frid 
Toni.

Söderlund
060531 11:43

R.I.P
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dk

060528 12:36
vetint va ja ska säg....kommer 
aldri ti fatt att ja int komemr ti si 
dej nåmera...syns nå 
kanske...håppas du har d bra... 
r.i.p.

Björn 060526 21:12
Vila i frid Toni..... :'(

saknar

060525 22:38
R.I.P. 
saknar de toni.. faan man tenker 
pådde varje dag 
varje tim 
varje minut 
o varje sekund.. 
kommer aldri o glöm de

broodern

060525 22:28
int kan man ju fösttaa eje int!!ja 
va i shären å veta som vaanlit int 
nainting om nainting som vaanlit 
he tå å!!

Småkusinin Mia

060525 21:35
Ja minns noo tå vi va smoa o läikt 
kurragömma tå Toni o jag gömd 
ås i baston o Tommy tänkt aldri 
hitt ås. Ja minns riktit hu ja tyckt 
du va han smartast människon ja 
nainsin hadd träffa tå vi soat tenn 
undi bastolavan. 

Vila i frid. 

Möt mig där båtarna rullar ut 
senare idag, 
bland rostiga cyklar, 
gummidäck och fabriksfasader, 
krossat glas och avloppsrören 

I hela mitt liv - hela mitt liv, 
det känns som jag hör hemma i 
gullbergs kaj paradis 
och känn dig inte skyldig om du 
möter mig där 
//Håkan Hellstöm - Mitt gullbergs 
kaj paradis 

nybbe

060525 16:54
Toni va noo han mest energifylld 
personin ja nain gang ha treffa. 
He va maang fiina kveeldar man 
tillbringa me toni i nait dik ut på 
fjäälin, drack kaffe å venta på na 
fåglar. 
Vila i frid........

henski
060524 22:52

R.I.P

gäst
060523 19:19

R.I.P



Herrgård 060523 17:40
R.I.P

Gäst 060522 17:13
R.I.P

Gusse

060522 15:46
R.I.P 
tvärtemot mang ader tror ja 
faktiskt att dö kan läs heje om dö 
vill

Studsgullmalin

060522 15:18
Döden betyder ingenting. Jag har 
bara dragit mig 
tillbaka till ett annat rum. Jag är 
jag och du är du. 
Allt vi var för varandra, det är vi 
fortfarande. 
Nämn mig vid mitt vanliga 
familjära namn, 
Tala till mig på samma sätt som 
du alltid brukade göra. 
Ändra inte ditt tonfall. Håll sorgen 
borta från din 
röst. 
Skratta tillsammans med mig, 
som vi alltid brukade 
Skratta åt vardagens småting. 
Var med mig. Le med mig. Tänk 
på mig. Bed för mig. 
Låt mitt namn fortsätta vara en 
del av din vardag. 
Livet betyder det samma, 
ingenting har skett som förändrar 
det. 
Livet går vidare för att det måste 
gå vidare. 
Döden är ju ändå bara ett 
tillfälligt avbrott i 
vår gemenskap. 
Varför skulle du sluta tänka på 
mig, 
för att du inte längre kan se mig. 
Jag väntar på dig för en kort 
stund. 
Alldeles i närheten. 
Allt är bra. 

Ojj Toni vännen.. saknar de så 
otrolit.. 
men ja respekterar ditt beslut.. 
Du gjort allti som du villa.. 
Men du brydd de ändå mer om all 
ar än de sjölv.. kanski va e tier he 
to stopp.. 
ibland måst man tänk på se sjölv 
å.. 
ja har ingen aning om varför du 
gjort såje.. 
men ja hoppas att du vejt att vi 
saknar de !

. 060522 15:10
r.i.p



määd
060521 22:43

va e heje du vila så okej ;| 
R.I.P

fanny 
060521 20:40

ja kend int dej men, R.I.P

Annika

060521 20:40
ja känd int de men iallafall så e ja 
lessen  he e int kul tå sånde 

händer... men ja hoppas han har 
e bra tier han e nu å. R.I.P Toni

Gäst 060521 20:18
Vila i frid Toni

sara

060521 17:31
såntje verkar allti händ åt di bästa å 
finast människorna. känd varken dej 
eller din familj men no rinner tåran 
för he. vila i frid, hoppas du har e 
bättre nu o att din familj orkar.

Sören
060521 14:03

he e fö hemskt me sånt he... 
Vila i fred Toni!

Sabina & Jennifer

060520 22:37
Toni, varför? 
Saknar dej, saknar dej. 

Tuula, Dan och Kaj vi beklagar 
sorgen!

jennifer

060520 22:31
ja känd int dej men endå känner ja 
sorg av att du gick bort. 
beklagar sorgen för familjen och 
nära och kära. 
vila i frid toni.

Atte

060520 19:03
Varmt var ditt hjärta, 
och glatt ditt sinne, 
ljust och soligt lyser ditt minne. 

Tyckt ande diktin passa så bra in på 
de....du ska veit he att du va en 
jätte bra vän å ja glömmer de aldri!

Gäst 060520 16:48
farväl är ej för alltid 
adjö är inte slut 
i mitt minne finns du 
där finns du alltid kvar. 

de känns tomt utan dej 
tårar rinner 
men minnet av dej kommer alltid 
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finnas kvar. 
saknar dej, saknar dej.

sabina
060520 16:21

vila i frid

gäst
060520 11:40

vila i frid.

Niko P

060519 22:35
Ja tyckt he kändes na konstit på 
miin födelsedag... Tå ja fick hör va 
som hadd händ, försto ja va e va. 
Dö va så liitin tå ja bodd tide näärt, 
men ja minns de för he, alltid så 
glad o livlig. 

Dan o Tuula, jag beklagar den djupa 
sorgen men ja hoppas ni orkar lev 
vidare. 
R.I.P lilla Toni

Pia 

060518 17:21
Voi voi toni!! Kan int än fösta att du 
mådd så dåligt!!? Kan int än förstå 
att du e borta!!!! Vill int förstå. Vi 
träffades inte så mychi de senaste 
åre men efter all reisor och skäri 
kvällar som vi ha upplevd 
tillsammans så kändes e äntå aldrig 
som om du va långt borta. Mitt 
minne åv tög e att du va en glad 
person väldigt väldigt smart och 
kreativ. Du älskade naturen och allt 
va den hadd att erbjuda. Duktig 
jägare och fiskare. du had hela 
världen framför dina fötter. 

Vila i frid 

Kaj Nordman

060518 9:15
Det är dystert och vemodigt att inte 
höra din glada hälsning på gården 
mer. Och vem skall nu visa 
skärifaren åt pojkarna? Vilket 
drastiskt beslut du tog. Vila i Frid 
Toni. 

Vi beklagar djupt sorgen hos dina 
nära. Hoppas en ljusare morgon gryr 
och ni lär er leva med sorgen. 

Vivan och Karl-Johan 

060516 19:23
Uppe på himlen långt borta i fjärran, 
sitter en ängel på den vackraste 
stjärnan, den är sänd från vårt 
hjärta till dig och viskar ett stilla 
farväl. 
Vila i frid Toni.

sanne 060516 15:15
vila i frid.

Miia och Sami 060516 14:40
Tiden rinner sakta vidare men 
minnet av dig kommer alltid att 
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finnas kvar. Snäll och god som du 
var finns ej längre kvar. Hoppas du 
har det bra där du är. Vila i frid.

mikey 060516 14:29
vila i frid toni!!

jenii

060516 9:39
känd it de personligen så bra.. men 
ja väjt he du kommer allti ti finns i 
alla hjärtan å tankar. Vila i frid toni!

Jenny

060516 9:37
Hoppas dö har e bra tär du je. Int 
nain aadär än tö kan fyll he 
toomruume som du lämna efter de. 
Vila i frid kära Toni!

Diana

060516 9:37
Så många tårar jag gråtit för hela er 
familj, men jag hittar inga ord att 
säga eller skriva annat än att ni 
finns i mina tankar!

Kim Holm 
060516 8:09

Vila i frid!

Gäst 060515 23:35
R.I.P

Sebba
060515 22:07

Hoppas no att dö feg e betär tär dö 
ji nö.. Vila i frid Toni!

Tony 
060515 20:48

känd int dej.men ha det bra i himlen 
eller var du nu är.

sara
060515 20:13

P.S---> Kaj du e stark som orkar! 
Fortsätt kämpa bara! 

sara

060515 20:03
känd int dej så bra som Kaj,men ja 
fick iallafall bilden av en glad å 
öppen pojk av dej toni! hoppas du 
har de bra där på andra sidan!

pimmen

060515 18:57
veit int va ja ska skriv ja vor chocka 
tå ja hörd e vi je ju villa grannar 
iaf...Ha det bra

Erika.

060515 18:02
I don't understand ? .. aldri sa du na 
, så e ji svårt ti föstaa.. man 
kommer no ti minns de falkin .. 
hoppas du har e bra ! saknar de . 
R.I.P Toni Falk .
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Nette m. fam.

060514 20:00
Käre Toni, 

du skall veta att det tomrum du 
lämnar efter dig är stort. Vi saknar 
dig så! Varför blev det så här??? Om 
man ändå hade vetat och kunnat 
hjälpa dig... När vi träffade dig 
senast, verkade du må helt ok. Du 
var glad över allt som väntade dig i 
sommar och i framtiden. Står inte ut 
med tanken hur du måste ha känt 
dig före du tog det beslut du tog. 
Ångesten är stor ((. Känns 

verkligen synd att vi inte fick följa 
dig senare i livet. Det finns så 
mycket som du ännu hade ogjort, 
min vän. 

Jag skall alltid minnas dig som den 
lilla kloka och mogna, härliga pojke 
du var. Ååh, vad du var frågvis och 
ville veta allt!! Så kommer jag att 
minnas dig. Kanske är det så att de 
bästa far först? 

Vila i frid och du skall veta att vi 
aldrig kommer att glömma dig!

WHY?!

060514 15:21
vafö toni ? :'( 
allti då ja träffa de så va dä allti på 
så bra humör å had tiin rooliga 
fonderingar å va allti så positiv! 
va häänd?!  

men ja hoppas dö har e bra tär dö 
ji! 
vila i frid Toni!

R.I.P

060513 22:29
du skall vila där du är vui syns i 
himmlen för du var ju en ängel 
redan på jorden,

Mamma och Pappa 060513 21:35
Vila i frid vår älskade son.



Din 060513 21:21
toni

isac

060513 17:25
Föstar int...vaför??van ji dö??alltså 
dö va ju e så bra mensko...vem ska 
nö fråg hu supersportin mingar..å 
vem ska nö vis me hu man boxas å 
jär sjöl fösvar??veit int va ja ska jär 
tå int ja kan tal medde na meir.. 

Men he ji ju tett val så ja kan ju int 
jär na na meir..hoppas dö har e bra 
tär dö ji... 

R.I.P Toni Falk

Sandra Nordlund 

060513 15:51
Ja kona knappt tro e tå ja fick vet e. 
Tå Vixo ringd å berätta e såt ja i 
bilin å hörd på November Rain.. Han 
låtin kommer allti ti påminn om te. 
Ja känd ju int de så bra men äntå 
fick ja no läidon så fans... ja sku 
aldri ha kona tänk me att du sku jer 
såje... ja såg ju de i stan bara nain 
dag furi e händ... 
Allt va ja ha hört om te naingang ha 
nu allti vuri positivt å ja kommer allti 
ti minns de som in bra å snäll 
människo..Ja önskar ja sku ha känd 
de betär. 

Att du e bort nu känns hemskt. 
Tåran ha rånni å e kommer att ta en 
tid innan man riktit fattar e. Men ja 
hoppas att du har e bra ter du je 
nu... 

R.I.P Toni Falk

ledsen

060513 10:37
jag kände dig inte så bra men sörjer 
ändå  du verkade vara en så bra 

person hade bara talt med dig någon 
gång men ändå så fick jag ett 
intryck att du var en snäll person 
R.I.P

SUF-gänget 060513 9:57
Vi kunde inte förstå och ville inte tro 
att det var sant, när vi hörde vad 
som hänt. Du, den positiva, mogna 
Toni, som alltid ställde upp och var 
först på plats vid möten o talkon. Du 
var en förebild! 

Frågorna är många, men vi får inga 
svar... Du tog ett beslut, och det 
kunde ingen påverka... 

Vi sörjer o beklagar sorgen hos dina 
nära och kära! 
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Vila i frid

Malakitin

060512 15:59
he kalla du me baket jonte börja me 
e...vi hadd allti kyyl o brudan va allti 
me... man kan int beskriv hur e 
känns i hjärta mett me ord...e bara 
regnar neer i tårar!  men du vald 

en väg men ja fattar int vaför!?!? du 
je allti min högra hand!he ska du 
minns! veit att du har e bra tär du ji 
nu!livet gåår fort även om du lever 
till 100år, o ja veit att du siter tide 
me in rönnkvistar o bösson o ventar 
på andjaktin nu  kommer snart ti 

dejj! vila i frid...!

Carina

060512 14:46
Heaven is a place near by 
so I won´t be so far away 
and if you try to look for me 
maybe you find me someday 
heaven is a place near by 
so there´s no need to say goodbye 
I wanna ask you not to cry 
I´ll always be by your side 

Vila i frid, Toni. 

Martin

060512 14:37
Känd int d så bra fast vi ji nästan 
grannar.. 
Vila i frid..

Lela
060512 13:40

Vila i frid, Toni. =(

Röine

060511 20:31
Känd int de na bra, men do va ju 
altti positiv å glad å lugn tå man såå 
de i bygghallin å annors i 
skolan...Vila i frid pojk!

Lena

060511 20:26
Toni vännen, du vet redan att vi 
saknar dej gränslöst. Tomrummet du 
lämnat går inte att fylla. Men var 
inte lessen mer nu, det ordnar sej 
ska du se. Jag står inte ut med 
tanken på att du är lessen för vår 
skull. Vi måste försöka lära oss leva 
utan dej nu och för din skull måste 
det gå. Jag vet ju att du inte 
menade att göra oss illa. Ha det så 
bra nu Tonix, see you around

Gäst 060511 19:03
synd då en ung människa tar ett 
sånt beslut! 
Hoppas att livet på "andra sidan" e 
bättre. Önskar att dina nära å kära 
kan ta sig vidare och minnas dom 



goda stunderna med glädje... 
Vila i frid

Glenn 
060511 17:44

Vila i Frid.....

Emilia.

060511 15:58
Toni , ja känd aldrig dej på he viset 
men ja ha bara hört bra om dej o ha 
haft en positiv uppfattning om dej. 
Du e saknad ! 
Vila i frid.

Jennifer

060511 15:37
Ja hödö Toni han daajin ja fee veet 
att dö hadd gjort såje åt de va no 
hemsk. E kändes som att hjärta 
mett vila sprick å kroppin veta int va 
an sko jäär ååv all teide hemsk 
känslona ja hadd inom me. Men dö 
kona no int första hu lessen all sko 
vaar, fö int han toni ja känd sko ha 
vila jäär nain mänsko så ill. Dö ha 
aldri sagt elo gjort na ill åt mee tö 
nain gaang, e jer no få mänskor som 
jer så godhjärta som tö va. Ja hadd 
tur att få va kamrat medde så leeng 
dö leva. För ja har så maang bra å 
rooli minnen åå de från skären å all 
reisor vi gjort. Ti minnena ska ja ha 
memme heila liive. Ja hoppas dö har 
e bra tide opp å att dö me na neet 
fångar teide siikan vi aldri fee 
fånga. 

Vila i frid

Jecka

060511 15:22
JA minns allt roligt vi ha jort 
tilsamman på resor och på skären. 
Du ha allti vari en så glad å positiv 
människo. värför? :'( 

Vila i Frid
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mädz

060511 14:52
saknar den ängeln som förr fanns 
granne med mig, du va altti snäll 
aldri så man dej lessen.. varför just 
du? du hade ju hela live framför dej, 
men ja antar att du sett hur alla mår 
nu då du sittär på molnen å tittar 
ner, med din vita klänning å 
guldbandet runt magen, jag skall 
minnas dig med den bilden då du 
levde, inte med den alndra.. en natt 
drömmde jag att jag satt brevi dig i 
ditt rum och pratade med dig en 
sista gång.. vet inte hur dina alla 
vänner skall klara dähär :'( .. det 
gör så oerhört ont  men jag vill 

bara säga att sku ja få så sku ja 
heldre byt plats me dej fö du e int 
värd de som händ..

gäst
060511 8:53

Vila i frid  och Ork till dina nära 

och kära! Beklagar sorgen!!

Terhi 

060510 22:07
Voi Toni... Du va så snäll, tilome mot 
mej som int allti va de. Du lämna 
efter dej många sörjande. Vila i 
frid 

Gäst
060510 21:20

R.I.P 
hoppas du har e bra vann du nu e..

Gäst
060510 20:51

vila i frid 

Sture Enberg och Kirsi Louhi-Timmerbacka 060510 19:27
Må änglarna vaka över dej

Gäst
060510 19:18

vila i frid . 
så syns vi i nästa liv

Gäst

060510 19:08
Jag deltar i sorgen och ber till Gud 
att han ska trösta er alla. Väldigt 
svårt att förstå varför de hände... 
Gud är en rättfärdig domare och jag 
hoppas och ber att du kommer ti 
himlen. 

R.I.P. :'( 
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Gäst
060510 18:55

vila i frid 

Jenny

060510 17:20
Det är så tragiskt; både att Toni inte 
finns längre och att en människa kan 
må så dåligt utan att visa det!! Jag 
sörjer med Tonis lillebror, mamma 
och pappa samt alla hans vänner 
och bekanta!! Vila i frid Toni!

gäst

060510 17:05
hann int böri känn dej så bra men 
hoppas att du har det bra där uppe.. 
R.I.P

Gäst

060510 16:45
Ja känd int dej, förutom de va man 
nu lärd känn dej på två år i samma 
skola. Men vi va ändå släkt, långt 
ifrån. å de tog grymt sjukt att höra 
att du e död. Hoppas du har de bra 
där opp nu då :'( 
-vila i frid-

Sandra

060510 16:28
Jag känd dei int nå väldigt bra, men 
he tog nå grymt gaalet sjukt att få 
hör om din död.. ='[ du va ju allti så 
glad å trevli. 
Döden berör oss alla, beklagar 
sorgen. 

MIA

060510 16:12
Om jag kunde få mitt livs önskan 
En dröm som skulle besannas 
Då skulle jag be till Gud av hela mitt 
hjärta 
om gårdagen och dig 
Tusen ord kan inte få dig tillbaka 
Jag vet för jag har försökt 
Inte heller miljoner tårar 
Jag vet för jag har gråtit 
Du lämnade kvar ett krossat hjärta 
men glada minnen också 
Jag ville aldrig ha minnen 
Jag ville bara ha dig:´(

MIA 060510 16:10
Toni ja trodd vi kona tal om allt.....? 
Vi had ju en massa planer?? södern, 
skären, båtin?? å tö som va me på 
allt!?? vaför vaför vaför??? men e ji 
du sjölv som väljar din väg!... å fast 
va ja än sko fösök å kämp så sko ja 
aldri få tibax de!! hoppas du har e 
bra tär dö ji! å att ja får si de i 



nästaliv!!! saknar de så e tar 
sjukt!!!! /Mion å familjen!

anders nordman

060510 16:06
vila i frid polaren  dö va allti så 

glaad å jätte treevli åså minns ja 
änntå dö läärt me grondställningan i 
boxning , men noo sko ja ha ååkt på 
badon fö he noo om vi sko a teijji in 
rondo... beklagar sorgen till alla 
familjemeddlemmar , släktingar o 
vänner

Solveig och Jonas
060510 15:54

Jag deltar i sorgen och ber till Gud 
att han ska trösta er alla. Väldigt sv

Heidi

060510 15:16
Toni, kan int fatt att du int e jer me 
oss na meir. Du va en så hääli 
människo, va man lessen så fe du en 
snabbt på bra humör igen. Har så 
mang fina minnen åv te, å ti tänker 
ja aldri glöm! Å int kommer ja 
nainsin ti glöm mitt fina smeknamn 
heller, Hedda Gädda. 

Ha de så bra var du än e, hoppas du 
vet å känner att vi tänker på dejj. Vi 
syns nån gång. 
Vila i frid

Gäst
060510 13:52

kan int sei anna en ja föstar int 
vaför!! :'( R.I.P

Anonym

060510 13:47
Kände inte dig eller din familj,men 
jag har en vän som kände dig..Å han 
e verkligen ledsen,de värkar som att 
du sku ha vari en så underbar 
människa,men ändå valde du att gå 
den vägen! 
Hoppas du får det bättre där du e 
nu.. 
Vila I Frid!

hannah 060510 13:30
toni. de va ju du å jag som sku 
dö i lungcancer. int sku du gå dö 
sådär. Fan va ja önskar att allt 
sku ha vari annorlunda, så att du 
int sku ha måsta känna dej 
tvungen att avsluta lidandet på 
dethär sättet. De blir no inge 
krickes villa i år över 
staffetkarnevalen som 
föregående år. Du finns i mina 
tankar hela tiden... Folk säger ju 
att de vid 18 års ålder som livet 
börjar... ditt tog slut. Du ska veta 
att varje gång ja e nära havet 
hör ja dej skrika å skratta 
( "papp diin va no he tå han te 
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laga"...)! saknar dej toni. hoppas 
du har de bra nu!!!

Gäst

060510 13:07
Toni! 
Du sku kuna ha valt en bättre väg! 
De e lite sent att stiga upp tidigt nu 
men jag tror int att du veta va som 
sku hända efteråt. De e synd vad 
som hände och att alla måste 
fortsätta att leva med det inom sej. 
Jag vet att det finns många som sku 
ha kuna hjälpa dej och jag vet att 
om du sku ha veta va som händer 
efter ett självmord sku du int ha jort 
de. 
Jag önskar verkligen att du int 
inspirerar andra att göra såhär. 
Jag har läst igenom vad alla har 
skrivigt och fällde en tår, för jag vet 
att du va en kompis som flera tyckte 
om. 
Och så kommer frågan varför upp 
hela tiden. 
Var det för att du int fick supa 
pågrund av levern eller vad var det 
som gjorde att du valde dethär? 

Hoppas att du iallafall får vila ifred 
och inte brinnande i helvetets lågor 
som andra gör som int kommer till 
himmlen :'( 

! R.I.P. !

Hanna 

060510 8:17
saknar dej så satans myki Toni.fan 
va fö jord du såde!ja minns allti tå 
dö kom ti grillin så hälsa dö 
:SKIDIIIII!ja blev allti så glad av 
e .å tå man va ut å körd medde.fan 
va kul man hadd.dö va en äkta 
vän,man kuna allti lit på att du sku 
ställ upp.varför varför varför??????? 

Vila i Frid

gäst
060510 6:29

vila i frid 

060509 22:36
Det tycks mig som om det endast var 
några veckor sedan vi var små 
lyckliga knoddar som satt och spelade 
nintendoishockey mot varandra. Vi 
var helt exstatiska och skriken och 
skratten kom tätt efter varandra. 
Var du än är nu, om det finns en 
fortsättning efter det här, ska du veta 
att jag gärna spelar med dig än en 
gång, om jag får. 

Just nu ångrar jag att vi gled isär, och 
så ångrar jag att jag var en sån 
utomordentlig ärkeskit mot dig på 
sjuan. Jag är övertygad om att saker 
hade kunnat vara annorlunda än 
såhär. 
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Tittade på foton från klassresan igår 
natt, hittade foton från då vi satt och 
spelade klädpoker mot flickorna, fina 
minnen. Vi sitter redan barbröstade 
och du ser ut att le i din handflata. 
Jag vann den tävlingen, revansch i 
nästa liv? 

Det som för mig är mest oförståeligt i 
hela den här härvan, hela det här 
diffusa töcknet, är nog att du inte 
visade åt någon att du mådde dåligt. 
Du hade ju vänner som tyckte om dig, 
du hade ju en familj som tyckte om 
dig. Vad tänkte du? Jag respekterar 
verkligen ditt beslut att inte leva 
längre, men samtidigt känner jag en 
oerhörd empati för din familj, de ärr 
du lämnade dem med läker inte i 
första taget. 

Såhär i efterhand är det lätt att undra 
om man hade kunnat ändra 
någonting, man undrar om man 
bidrog till ditt beslut. 

Redan i dagis - det var väl dagis? - 
lärde jag känna dig. Nu är det flera år 
sedan vi var bästa vänner, och jag 
ångrar djupt att jag lät oss glida isär, 
och till att jag bidrog till att vi gled 
isär. 

Det är absurt att det kan hända så 
här åt goda människor. Du var en 
trevlig, god och snäll person, och jag 
förstår lika lite som alla andra att du 
valde det här. Om inte annat, så 
förtjänar din bror och familj bättre. 

Om någon hade berättat för mig att 
du skulle begå självmord hade jag 
skrattat dem i ansiktet och kallat dem 
lögnare, min logig och mitt rationella 
tänkande kan inte förklara att du - av 
alla människor - valde den vägen. Jag 
kan inte låta bli att förebrå dig, hur 
kunde du spela glad så länge? Hur 
kunde du underlåta dig att berätta för 
någon? 

Jag är glad för de minnen och de 
stunder jag fick uppleva med dig, du 
var en sann vän, trots att jag alla 
stunder inte var det. 

Var du än är, Om du än är, ha det 
bra. 

Sorgset//Mick



Thomas

060509 22:35
Toni.....kan int säj na mytji mejr än 
att man saknar de å att dö va en 
jävla bra kamrat.....man hoppas du 
har e bra om e nö finns na 
efteråt.......men ja glömmer de 
alldri. vila i frid

Decibel 

060509 22:25
Oj oj Toni. Ja ha int fatta e na än. Ja 
tror man aldri kommer ti fösta e. 
Toni, ande som allti va glad, vila allti 
tal å berätt en massa, å så fans 
snäll. Bossi påjk me hejla lliive 
framfö se. Åså sluta e såje.Frågona 
e maang, men ja hoppas innerligt 
att dö vejt ho mytchi all tyckt om 
de, å att dö vejt att vi tänker 
pådde. 

Vi kommer aldri att glöm de.

....
060509 22:18

Du ska vila i frid Toni, vi saknar dejj 
så jävla myki... :'(

Jakki

060509 22:13
ja känd ju dejj int så bra men ha 
endå allti upplevt dejj som en glad å 
humoristisk pojk. å när du fö najn 
viko sedan kom å fråga va ja hadd 
gjord me vädre sku ja aldri ha kona 
tänk me att heje sku händ:/ 

Du ska vila i frid Toni Falk

robin 

060509 22:11
ja toni! e va no värst som kona händ 
heje! hadd aldri kona tänkt me du 
ska jär på heje vise :'/ 
Vem ska nu kom i skolan å bäjs in 
limonad mon! vem ska kom me sina 
kloka ord o inlägg å lärarin om 
tiiman! Toni he e jättetomt utan de å 
vi saknar de så mytji så vi väit int 
alls va vi tänker elå halder på me..:/ 
VILA I FRID, Husbyggare Toni Falk!

Anonym

060509 22:11
ja känd int dej alls!! men ja vissa 
vem du va! å ja känner kaj! å d skär 
i mitt hjärta varje gång då ja sir på 
han! ingen människa ska behöva gå 
igenom nå sånthä fruktansvärt!! 
men ja hoppas att du har dina skäl ti 
d du jorde å ja hoppas att du har d 
bättre där var du e nu!! R.I.P
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C. Nyberg 

060509 21:54
jaa-a..va ska man säg...ja ji ganska 
uppåchner själv just nu...jag så dej i 
fredast ve shellin tå to komb körand 
me biilin tiid....du så int alls någå 
lessen ut då :/...ja känd int dej så 
jätte bra men d räcker för att sörja 
för din död...om jag bara skulle ha 
vissta vad som kom att hända några 
dagar senare så skulle jag ha suttit 
och pratat me dej fast hela 
kvällen...du ska vila i frid Toni Falk

isac

060509 21:52
Nä he stämmer att E INT FINS NA 
ORD FÖ HE SOM HEND FÖ 
TE.....MISS YOU..Fan komm ti 
bajk...!! 

Marianne

060509 21:49
Jag känd int de men ja vill äntå 
hedra minnet åv dej för du måst ha 
vari in härli o grymt snäll pojk ett va 
all skrivar åt dej...va synd o ledsamt 
att int du hitta in plats lame all 
kompisar...men var vääden för tong 
så finns e väl int nain 
utvieg....stakkas Toni....hoppas du 
ha hitta he du syökt! 
Sov i Ro Toni

jessi 

060509 21:45
R.I.P 

"du försvann som en vind, tårar föll 
från min kind....." 

faan toni!! varför? ja fattar 
ingenting...int du..du ska ju allti 
finnas där i såndoms skogar...du ska 
stå o sjunga "jaaaaaag gåååår o 
fiskar...åååå..o tar en tyst 
minut..."...precis som du gjo på 
klassresan..du o matsku... 

du sku veta hu myki du ha lämna 
efter dej..många tårar ha falli för 
dej...du kommer aldri att glömmas 
bara så du vet! vet int va ja ska sej 
finns inga ord..:'( 

vila i frid! 

Hannah

060509 21:39
ja ångrar att ja int lärd känn de na 
bettär! 
du va ein åv tejde snällast ja 
naingang ha lärt känn . å ja saknar 
de verkligen!:'( 

vila i frid !

Gäst
060509 21:39

R.I.P
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markku,h 

060509 21:38
R.I.P 
Toni 

du var en fin vän fast no it ja känd 
de ti hundra men vi prata jo allti på 
all festar om allt å had kul. 
men du ska vila i frid! 
hoppas du ha de bra.

maalin 

060509 21:35
alltså tå ja skådar mot himlin så sir 
ja tög ! å orden dö seger åt me je 
tej dö sa baket varenda hälj åt me : 
malin ja tror ja ha jort bårt me i 
häljen ja ! 

vem ska nö presenter me ti all hej 
heje je kalles dotron från sålv ! .. 
tålde små detaljer ingen brydd se 
om .. men som tö tänkt på ! 

med stor sorg och saknad ..

Patrik Suominen 

060509 21:34
saknar de så fans...vafö måsta dö 
lämn oss..he sko ha fonnits så myki 
ti jär ennu ti sammans..  

R.I.P Toni Falk  

Kom ti baaaaaaaaaaaaax...:'(

Isac

060509 21:28
en sak tel....ja sko så jän vill treff de 
åm e så sko ga..men e ji ju ganska 
svårt i han situationin vi ji i nög.. 
Kommer allti å tenk pådde som dö 
va.... 

-Rest In Peace-

Isac 

060509 21:21
R.I.P 

Toni Falk 

07.01.1988-07.05.2006 

Du lämnade ingen oberörd, 
du satte dina spår. 
Vi tänker på dig ofta, 
det rinner en tår. 
Vad gör du nu? 
vad tänker du på? 
Det är för oss, 
så svårt att förstå. 
Vi saknar dig så mycket, 
varför skulle det bli så här? 
Kommer vi att träffas igen, 
hur, var, när? 
Du var så omtänksam å snäll 
du ville alla väl. 
Var är du nu? 
var är din själ? 
I våra hjärtan finns du kvar. 
Å vi kommer alltid minnas 
dig,precis som du var. 

-VILA I FRID-
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Robin 

060509 21:12
Trots att jag inte sett dig sedan 
högstadiet och trots att vi inte 
umgicks på fritiden så minns jag dig 
som en glad och positiv människa, 
förstår inte att du är borta. Kommer 
alltid att minnas dig. Vila i frid!

Johanna 

060509 21:00
Ja föstår int, du som allti va så glad 
å snäll. å allti gav så snälla å söta 
kommentarer. å nu e allt de borta. lr 
du finns ju kvar, men vi ser int dej. å 
du kan int svar på våra frågor men 
du hör oss. de vet jag! Toni vännen 
ja saknar dej jätte massor, vill att du 
ska kom tibax. alla vill de, vi saknar 
dej. om vi bara sku ha visst sku ja 
vi så gärna hjälpt dej genom de här. 
Men glöm aldrig att vi SAKNAR dej å 
älskade dej för den du var! Vila i frid 
toni vännen, så ses vi där uppe då 
min tid e inne.

chassis 

060509 20:57
har så mytji ja sko vill seg om de, 
berätt om de ! dö va ondebaras 
männskon å tå ja skådar opp i 
himlin ji tett ansikt enda ja sir.. 
föstar int föva dö måsta löms os 
men he jor dö å vi kommer aldri 
glöm de å ja kommer allti saken de..

Gäst 060509 20:45
vila i frid

kika
060509 20:43

rip toni :'/ 
I'll remember you. ..

bobrii
060509 20:39

RIP 

väke
060509 20:39

vila i frid toni.

Axel
060509 20:24

Vila i frid.

Gäst

060509 20:19
Kännde inte dej men vi gick i samma 
skola... Beklagar innerligt till 
familjen och vännerna som lämnat 
med en sån här oerhört stor sorg. 
Finns inte ord nog att säga när en 
sånhär ung person går ur tiden på 
ett sånt här sorgligt sätt, det lämnar 
nog ingen oberörd. Toni vila i frid.

Niklas 060509 20:16
Vila i frid Toni

060509 19:23
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Gäst
060509 18:53

Vila i frid Toni :'(

Petra .

060509 18:53
Ja känd nu it de, har bara siit de 
nager gangor . 
Men fan tåran vill bara rinn iaf. 
Konsti känslo man har i kroppin. 

Men ta hand om varar nu -v-

Gäst 060509 18:30
RIP

Gäst
060509 18:03

vila i frid !! 

Nina 

060509 17:59
Vi kände varann knappt, men blev 
helt förstörd när jag hörde om din 
död. Tårar har fallit för dej. 
Hoppas du har det bra nu. 

R.I.P Toni

Gäst
060509 17:34

Vila I Frid

PaxY 

060509 17:32
Vad kan jag säga... jag kände dig 
aldrig, men blev ändå otroligt 
chockad av att höra om din död... 
Jag hoppas att du har det bra, att 
du fått frid... 

R.I.P Toni

Angelica 

060509 17:29
Toni...ja vejt int va man kan sej tå 
en ung människo gar bort så 
hastot lessen e man, men 

iallafall, du ska ha e bra Toni tär 
du je nög. 
vila i frid.

Julle

060509 17:23
e ji sorglit tå in så ung byggar 
döjjer. 
Vila i Frid

Ond
060509 17:17

konstit att folk bäre börja 'bry se' 
tå an dödd

nico o. vicki
060509 17:08

vila i frid...
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mathias 
060509 17:06

hoppas dö har e bra. vila i fid

toffa 
060509 17:02

:/ ..vila i frid.

Ruffe

060509 17:01
Vi ha ga i samma kombi klass, 
känd itt de så bra men jag hoppas 
att du har e bra nu iaf! Vila i frid

:/
060509 16:56

vila i frid.

Borg 
060509 16:53

vaför toni? föstaar int! R.I.P 

Ante

060509 16:47
fast ja int känd de så bra på 
siståne va dö no allti sjysst... vila i 
frid

Gäst
060509 16:41

vila i frid

lalle
060509 16:40

åjj åjj toni!! R.I.P   

Gäst
060509 16:37

vila i frid

Gäst
060509 16:24

känd itt d, men entå ! 
viil i frid ! :'(

annika
060509 16:23

Vila i frid Toni, hoppas du har det 
bra där du e!

Ida

060509 16:21
Toni vi had ingen aning.. vafö sa 
int dö naa? 
vi sko ha kona hjälpt de..  

föstar int naa.. 
Vila i Frid!

Gäst
060509 16:19

vila i frid toni

jimmy
060509 16:08

Vila i frid.

:-(

060509 16:07
saknar dejj...kan dö int bara kom 
tibak!! 

R.I.P.. 

Snälla..
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Ingo

060509 16:07
Kände dig tyvärr inte så bra. 

Mest kommer jag bara ihåg att vi 
spelade kort på rasterna i 
högstadiet, men det minns jag - 
och blir påminnd om av alla dem 
som skrivit här - att du var en 
glad och trevlig person. Jag 
beklagar sorgen hos alla dem som 
kände dig och stod dig nära. 

"Good people die young" 

Vila i frid

:'(
060509 15:50

R.I.P. toni

Nadja
060509 15:50

Toni , ja hoppas du vet att ja 
tänker på dej . !

okäänd

060509 15:44
ja känd int de toni men ja ha lest 
allt bra di ha skriva om de... å e 
böra rinn tåran.. 

vet hur e ji sj ti ga jynom na 
tålijennan..  

men kämp åpå bara å tal ut me 
varader å lett tåran rinn.. :'(

Lill Bengsin
060509 15:39

Vila i frid Toni.Boxnings kamrat. 
Du va allti på bra humör.

Gäst 060509 15:34
//Lotta (glömd namne mett)

Gäst

060509 15:32
Toni tö som va ein så otrolit snäll 
å härli å positiv människo  å 

allti gav dö na snäll å golloga 
komplimanger! Å kommer aldri att 
glöm tå dö körd ner i dike tå dö 
sku hämt me å vi sku fa ti abc.. 
glömmer aldri he! å int helder tå 
vi tala vi malax på dansgalon såde 
mytchi! 
Kommer aldri att glöm de Toni 
aldri

:(

060509 15:17
vaför ? ja föstar int  . du som 

va ín så bra person ..! vila i frid 
toni



Axo 

060509 14:49
Oj, Toni. Du va no en så himla bra 
människo, glad o positiv oså himla 
snäll. Ja kommer fö allti ti minnas 
hande somarin tå ja lärd känn de 
riktit på rikitit. Tå du va me me o 
Mia ut o körd båt, o fiska. Vi hadd 
ju tänkt jör he i somar o ibland, 
far ut ti skären o ha kul. Men nu e 
du bort, ja ha it riktit fatta e na än 
hällst. Man sku som bara vil at du 
sku kom tibax, men he går ju it. 
Ja hoppas at du har e bra, at du 
ser oss just nu så du vet hu vi 
känner fö dej. Glömmer dej aldri 
Toni Falk. R.I.P.

steppi 

060509 14:43
vaför ?  

ja träffa int dej nå myki .. 
men direkt fösta gångin, 
så märkt ja no hu glad å kul å 
snäll du va.. 
å du gav så snälla komplimanger, 
som ja aldri tänker glöm.. 
ja föstår int  

- R.I.P -

Ayla Bräster 

060509 14:39
Varför Toni?? 
Snälla, glada Toni... alla 
diskussioner vi haft.. alla sommrar 
i skären, när all ungar for omkring 
o leikt, fånga spiggan, sola och 
sema lite teel.... 
jag fattar inte... 
jag vet att du har gått till vila nu. 
och jag hoppas att du får den frid 
du så förhastat sökte... Det fanns 
bättre sätt attlösa dina problem 
på, men ingen fanns hos dig för 
att stödja... Varför beslöt du dig i 
din ensamhet att ta ditt eget liv?? 
jag skall alltid sakna dig... 
much love, kära kusin...

Anna 

060509 14:33
Jag kände dig inte så bra Toni, 
men jag kommer alltid att minnas 
dig som en mycket glad och 
trevlig kille. Jag har så svårt ti 
förstå varför du gjorde det.Då när 
jag fick höra att det var du som 
folk berättade om blev jag otroligt 
chockad. Trodde aldrig att du 
skulle göra något sådant. Hoppas 
du mår bättre där du är nu än vad 
du gjorde här. Du lämnar oss alla 
(Speciellt dina nära och kära, men 
även vi som kände dig lite) med 
ett stort tomrum i våra hjärtan. 
Vi glömmer dig aldrig.. 
-Vila i Frid Toni-

Jossa 
060509 13:51

Vila i frid Toni, glömmer aldri dej..
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Eva 

060509 13:25
Oj, vann ska ja böri Toni...Ja 
kommer allti att minnas de som 
såndoms härligast kille, ja 
kommer allti att minnas Toni som 
va på skären tå vi va små. Du va 
så jäkla gulla , smart, tänkt på all 
aar föri de sjölv, mogen. Du 
lömnar ett sånt jävla tomrum 
efter de som ingen kan fyll me na 
anna. Du ha kona var va som 
helst jer i världen. Du ha aldri 
kona jär najn annin na ill, all han 
smärton du skydda oss ifrån i live 
orsakar du oss i döden. Tå man 
tänkt på tö så vor man allti glad, 
nu kommer e bara tårar. 
Vaför fick int vi hjölp de? 
Ja vejt att du hör me tå ja talar 
medde, sir du va du ha ställt tel 
me. Att lille bror, papp å mamm 
ska lev live sett utan store bror å 
son. Å vi måst lev utan världens 
häligast Toni. 
Ja kommer allti att minnas de Toni 
Falk 
-VILA I FRID-

okänd

060509 12:32
Varför jo do he??? Fast ja nu int 
känner dig nå bra men endå.. Vila 
i frid.

Toffe 

060509 12:32

Toni!!vart for OS-guld i 
boxase????jag minns så bra at du 
sa me pixne-hallin på 
dansgala,,att.........(Hödo 
Toffe:nästa OS tar vi guld i boxase 
i vår åldersklass) du va så bra ti 
boxas at int he va klokt!! Du 
kommer alltid ti va en sann 
boxare fö mej!!!Hoppas do har e 
bra tär du e nu,men Glöm 
int!!!!!!.....du hadd Ögat för en 
tiger, snabbhet som ett bi,///EYE 
OF THE TIGER// Vil i frid

v
060509 12:06

Vila i frid och hoppas du mår 
bättre där du e nu.

Natalia

060509 11:56
ja fattar int heje . ja fundrar häijla 
tidin vaför Toni. ? humårn din kmr 
ja aldri ti glöm ! du va så hyggli å 
snäll häijla tu . ja minns tå du va 
"söderholmas livvaktin" kmr int ti 
glöm he! hoppas du har e så bra 
tär du je . Du kommer allti ti 
finnas kvar i våra hjärtan Toni . 
vila i frid
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Emmalena

060509 10:08
Finns så mytchi dö sko ha kvar ti 
leev för hije. Du sko bara vejt hu 
otroligt maang som har vari 
påverka, du va så omtyckt så du 
kan aldri tro e. Komber ihåg tö dö 
had skriva på siidon din på 
berusad he dö jir in snäll pojk som 
aldri hittar på na jävelskap, ja vor 
rikti glad ja tå ja såg e, iaf tå vi va 
lite minder så va e allti tö som 
veta skillna på rätt o feil. Jorden 
ha mista en begåvning men 
himelin ha tejji emot an. Vila i 
frid.

oskar

060509 9:52
dö va en bra vän i mang år som ja 
kommer ti kom ihåg heila live! vila 
i frid.

Lotten 

060509 9:33
hoppas Toni har ä bra tär an jä 
nö.. å att an so all som va på 
minnesstonden egor. ingen 
komber nansten t glöm d! Vila i 
frid...

Emma

060509 7:29
Undrar vaför..?Kan int få in he i 
mitt hovo...Kan int föstå att du 
vila lämn allt ren...Kommer allti 
att minns dej, går int ti glöm en 
sån som dej Toni!! Vila i frid!

Nicke 
060508 22:25

Vila i frid.

Jessica 

060508 21:29
alltså vafö. . . VAFÖ?!. . nu fåår 
int vi träffats heller på klassträffen 
o int sjunga karaoke o int kasta 
kurtto ti sjöss. :| ja fattar int. . . 
men viiila i friid

Gäst 060508 21:21
*Vafö måsta e slut såje :/

Chricke
060508 21:20

Dö va omtyckt ov all...vafö?? 
Vila i Frid.

Tobbe

060508 21:17
du ha allti vari en bra vän å ja ha kännt dej 
läng. synd bara att du vald att slut e såde. 
du kan ju int läs heje, men ja vill i alla fall 
vis att ja bryr mej.
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Milla 

060508 21:11
Toni dö va ein åv ti snällast å 
trevligast människona som ja 
känder...dö va allti glad, når man än 
så de, så va do lika glad...ja känd 
int de så jätte bra, men ja vart jätte 
lessen tå ja hört om de å ja kommer 
ti sakn de, he tror ja all kommer ti 
jär...dö va en tåli människo som all 
tyckt om! hoppas dö har e betär nö! 
Vila i frid

Sebastian

060508 20:35
Toni do va allti så positiv å på bra 
humör, synd e måsta slut sådee för 
en såde bra människo. 

anna 
060508 18:54

vila i frid min småkusin....släkte 
hälsar

Tony Guss 
060508 18:50

Du va så ong du had heila live 
framför de, Vila i frid Toni.

Falktjin 

060508 17:13
Tycker att he ji synd att live dett 
måsta slut på hede vise. Vila i 
frid.
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