
Gratulationer! 
Christer 70 år! 

Ett bildspel över livslång vänskap 
1949 -- 2009 



Här började det! 
Realskolan 1949 -- 1953 

Vasa Real sedd från korsningen 
Karlbergsvägen/Dalagatan hösten 2005 

Klass 4 a med kristendomsmagistern/klassföreståndaren i centrum 
Känd nuna i högerkanten av bilden 



Intresset för språk 
grundlades kanske redan här 

Manuell kreativitet i slöjdsalen 

   Engelska/Håkansson 

Betydde dessa lärare något måhända? 

   Tyska/Hemmingsson 
     



Gymnasieåren perioden 1953 – 1957 förlades till 
Allmänna linjens språkliga gren i Norra Real 

Smeknamn på lärare tillhörde det vanliga. 
Sundstén kallades ”Tuppen” 

Sundstén i engelska Fischerström i franska 



Att matematik inte var linjens huvudämne 
illustreras av klassfotot 

med matematikläraren i centrum 

Magister Lundberg ”överfalls”! 



Ämnet kristendom samt morgonbön var obligatoriskt 

Kristendomsläraren/
klassföreståndaren 

Boström med 
ordningsman Stark 

Gymnastik interfolierade 
de teoretiska ämnena 

Gymnastikläraren 
Sjölin gick också 

under namnet 
”Bubblan” 



Intresset för fotografering vaknar 

   

Februarilovet den 20-24 februari 1955 bjöd på riktigt kall 
vinter med skidåkning i Älvnäs på Ekerö 

Utanför Drottningholms slott … 

… och på Skansen 



Dags att förbättra språkkunskaperna på plats! 
 

Den 25 juli 1955 bar det av till England 
med mellanlandning i Mölndal 

hos släktingar till Janne König 

Medresenärernas autografer 
på vykort av båten Saga 



Sightseeing i 
London 

per tunnelbana 

Inbrott i 
pensionatet 
i Paddington 

Till Hawkhurst 
och värdfamiljen 

med tåg från 
London 



Golf var mindre vanligt i Sverige 



Dags för Italien! 

Naturligtvis med Canale Grande … 

Turistresa 1956 till Venedig, Florens, Neapel, Capri och 
Rom 

… och Pompeji 



Studentexamen! 

10 maj 1957 

”Sjung om studentens lyckliga dar…” 



Klass R 4 A 



Från studentfirande direkt till 
Lumpen!  

Svea Livgarde i Sörentorp 

2:a kompaniet 2:a plutonen 



Högvakt på Kungliga Slottet ingick … 

… med vilopaus 



Fortsatta högskolestudier krävde komplettering med 
tentamen av studentlatinet i Kungsholms läroverk 1959 

… med mellanlandning 
hos släktingar i Cadiz 

Språkträning även i 
Spanien 

nov - dec 1959 … 

Bilden tagen hösten 2006 



Bröllop på Skansen! 

Vigsel den 22 augusti 1964 i Seglora kyrka 

Dags igen för Seglora 4 juni 1965 – nu som marskalk 



Boplats Ekerö 

Pizzaparty på Tappströmsvägen 

Efter Ekerösejouren sker flytt söderut. För perioden som följer saknas 
bilder. Kontakterna uppehålls ffa via brev, telefon och mail. 



Revival! 
”Minnenas Promenad 2008” 

Start vid Stockholms Central 

Fotografering av platsen där Olof Palme sköts ner 

Utanför hemmet på Surbrunnsgatan 16 



Mötesplatsen vid Standards hörna 
i korsningen Sveavägen/Odengatan 

Surbrunnsgatan 61 där minnestecknaren bodde  



Realskolan förevigas … 

… så även gymnasieskolan 



”Minnenas promenad” 
avslutas med fotografering 

på takterrassen Kaplansbacken 5 



60 år av vänskap! 

Värt att fira! 

Varför inte, med några läckra bakelser på anrika 
Vetekatten på Kungsgatan i Stockholm 



av 

vännen Bengt 
och Elisabeth 

Christer 
gratuleras! 

 

HURRA - HURRA - HURRA - HURRA 
 


