
Aina & Claes 
140 år! 

Gratulationer! 



Allt började här – på Fryxellsgatan 1 

1937 



… och fortsatte med skolor 

Engelbrekts filial  

Norra Real 

Musikalisk 

hemmaplan 

… och musikupplevelser 



CLAES  -  med Lars-Johan, Robert  och…  

med Kungliga Vetenskapsakademiens 
ständige sekreterare 



En ung konfirmand  
med sin konfirmationspräst 

Konfirmationskyrkan 

1953 



Första resan föräldrafritt 

1953 



…men inget nytt under solen 

Vilka kroppar! 



Till Havs! 



Närkontakt av första graden 

Gudfar Claes och guddotter Christina 

1969 



Aina och Claes 
hittar varandra på Käftis 



Kärlek 
utifrån ett tand(läkar)perspektiv 



Giftermål 

Och åren går… 

1970 



Formgivare 
- då och nu - 

På 40-talet… 

och på 90-
talet 



I detta  
tecken  

för 
framtids 
segrar 

Fara för tibealis anterior  

Segervisse Prisse  



Tävlingar följde på alla nivåer  



… i Grisslehamn  

… och i Gamla Enskede  



Ö-kända cykelturer 





I Fädrens Spår – på cykel  



Vad gjorde inte TK för idrotten 

Utdelning av vandringspokal  

1977 – Olympiskt genombrott!  



… och de seglade och seglade… 

Navigare necesse est… 



Numera mest på kryss…  
LYXKRYSS 

… ständigt! 

All 
inclusive! 



Aina  
med alla sina män 





… och med ”Puppen” 



Den store charmören 

…och som Clintan 

Som sig själv… 



…med damer 
 
Och… 



…som tomte, med tomtar 



Grattis Gudfar 
Claes… 

…och  
”Gudmor” Aina  



Nu också ”Gudmorfar” 



Gammal vänskap… 

…rostar aldrig! 



70 + 70 = 140 



av 

Elisabeth & Bengt 

140-åringarna gratuleras 
 



TELEGRAMELODI 
Melodi:  ”Här kommer Fritiof Andersson….” 

 

Det här är Claes & Aina 

som fyller 70 år -  

Pigga som fan, 

Gladast i sta´n 

-och vackra som två liljor! 

Från Käftis till Odontolog emeritus minsann 

Praktiken finns ej längre kvar - Ja tänk vad tiden svann! 

 

Och tänk, dom bara åker, ja dom reser och står på 

Snart jorden runt dom tagit sig - dom roar sig som få! 

 

Ja, det är Claes & Aina 

som fyller 70 år -  

Pigga som fan, 

Gladast i sta´n 

och vackra som två liljor! 

 

För segelbåten hitta Claes en lämplig Grissle-HAMN 

Och Aina hon bjöd skeppar´n in på allsköns läckerheter 

Sig själv, ja själva ankaret han kastade i famn 

på Aina så snäll, en söt karamell - nu äntligen i hamn! 

 

Odontologerna Rignell uppå Sikreno Strand 

Har hittat rätt på våning 5 – sitt eget Samarkand! 

 

Ja, det är Claes o Aina 

i sina bästa år –  

Drickom dom till! 

Så mycket VI vill! 

Go´afton och Gu´tår! 

 

GRATTIS på 140-årsdagen! 
Elisabeth o Bengt 


