
BOXHOLM (LT)
Många känner nog
tveksamhet att gå på
klassfest, det finns
helt säkert de som in-
te gärna vill minnas
tillbaka på skoltiden.
Men en klassfest kan
också vara väldigt
trevligt, och årgång
1962 i Boxholm firade
nyligen att det var 40
år sedan de lämnade
Stenbockskolan. Det
blev en smått oför-
glömlig kväll med
många skratt och
mycket att prata om.

Året var 1978… Det var en
tid när Sverige nästan stan-
nade då Ingemar Stenmark
åkte skidor. Den 25 juni sam-
ma år slog Argentina Neder-
länderna i VM-finalen i fot-
boll, i september avled racer-
stjärnan Ronnie Petersson i
en krasch på Monzabanan
och Ola Ullsten valdes till
statsminister lite senare i sam-
ma månad. 
I juni 1978 så lämnade ett
gäng elever – födda 1962 –
Stenbockskolan. Det hand-
lade om tre klasser och det
bör ha varit runt 80 elever.

Ett par klassfester har ar-
rangerats sedan dess, senast
1998, alltså för tjugo år sedan.
Några började fundera på om
inte en ny klassfest skulle ord-
nas, men man måste ju gå
från ord till handling. Rose-
Marie Bruhn var den som såg
till att något hände och hon
kontaktade några personer
som kom att bli en arrangörs-
kommitté och en första träff
hölls en varm försommardag
utomhus på Pizzeria Torgets.
Datumet bestämdes till den
20 oktober och snart var lokal
bokad, det blev Nygatan 9,
det vill säga Sångarbrödernas
”hem”.
Men oron var stor en bra
bit in på hösten för hur klass-
festen skulle bli, länge var det
nämligen väldigt få anmälda.
Men oron var obefogad för

när sista anmälningsdag när-
made sig så började många
anmälningar att droppa in.
Intresset för klassträffen vi-
sade sig vara riktigt bra, totalt
blev det 42 deltagare.

Det blev förståsmånga kra-
mar och glada skratt när de
forna klasskamraterna träffade
varandra igen, många hade
inte träffats på massor av år.
De flesta tycktes dock känna
igen varandra. Hårfärgen var

kanske lite mer vitaktig hos
många, åtminstone hos dem
som hade något hår kvar…
Och skrattrynkorna var nog
lite djupare och lite fårigare,
och kroppsformerna var ga-
ranterat lite rundare här och
var hos de flesta. Men det var
ju inte så underligt, vi var in-
te 16 längre utan 56!
Vissa hade åkt långt för att
komma till 40-årsjubileet, fle-
ra kom från Stockholmstrak-
ten men det var också delta-

gare från till exempel Söder-
tälje, Nyköping, Åtvidaberg,
Kaxholmen vid Huskvarna
och Skövde. Även de som
lämnade Stenbockskolan vid
ett tidigare tillfälle under
grundskolan hade fått inbju-
dan och några av dessa kom
också till klassträffen. Till ex-
empel tvillingarna Cristina
och Catharina Lekander, de
flyttade till Åtvidaberg efter
sjätte klass.

Efter samlingen blev det
promenad till Stenbockskolan
för att alla skulle få återse de
gamla lokalerna. Mycket har
byggts om på skolan under de
40 åren men det var ändå
trevligt att gå runt och min-
nas.
Här hade vi ju skåpen, sa
någon plötsligt. Och det var
väl här Allan Fransson höll
till?
Och den gamla samlingssa-
len låg ju kvar på samma plats
som förr och vi kunde minnas
tillbaka på musiklektionerna
med Bengt Holmertz…

Under tillbakapromenaden
till Nygatan 9 blev det tips-
promenad. Ann-Sofie - arti-
kelförfattarens fru - hade

hjälpt oss med den. Hon hade
ringt en del av de anmälda,
fått en del långa och trevliga
pratstunder, och förhört sig
för att på så sätt kunna göra
tipsfrågor om några av delta-
garna. Det blev kul och an-
norlunda och skapade nya
samtalsämnen.
Det blev undertecknad
som hälsade alla välkomna
och det var många ögon som
spärrades upp när jag sa att
”vi ska börja med en fem-
kamp”, men jag rättade mig
snabbt och sa att ”jag bara
skojar…” Vid klassträffen för
tjugo år sedan spelade vi
brännboll, men numera pas-
sar nog lite mer stillasittande
aktiviteter bättre.

Vi började med att äta, och
det bjöds på italiensk buffé
och det smakade riktigt bra
och uppskattades mycket.
Därefter presenterades kväl-
lens musiker, de var Stefan
Vedeja och Hugo Gustafsson.
De bjöd publiken på ett mu-
sikquiz. Publiken sattes ihop i
fyrmannalag och tilldelades
ett papper med frågor. 
Tio olika låtar spelade Ste-
fan och Hugo, och det var li-
te äldre låtar och som passade
den lite grånande publiken...
Lovorden östes över Hugo
och Stefan och musikquizet
blev ett kul och lagom långt
inslag.

Men är man på en klassträff
så vill man ju prata också. Det
har runnit mycket vatten
under broarna på 40 år och
det kändes som att klockan
gick alldeles för fort, så som
den ofta gör när man har trev-
ligt.
Klockan var nästan två på
natten då de sista lämnade
Nygatan 9 och ytterdörren
låstes. Det blev verkligen en
enormt lyckad klassträff, så
det var ju en himla tur att den
blev av! Vem vet, om tio år
kanske det är dags igen…

Text och bild: 
KLAS JOHANSSON

Glada festdeltagare och före detta k
lasskamrater hade mycket att

prata om. Som Lars Johansson (rekt
or Runes son), Sven-Gunnar

”Gunte” Lindsjö (tidigare Johansson
) och Magnus Hedå. Maten, italiensk buffé, var väldigt uppskattad. Den var beställd i en butik i Mjölby.
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Det händer
Evenemangstips

i Boxholms kommun

Utställning: 
Iréne Karlsson
Iréne Karlsson, medlem i
Bild & Form, ställer ut ak-
varell- och akrylmålningar.
Tid: T o m 11-09, under
bibliotekets öppettider.
Plats: Boxholms bibliotek.

Opera: Marnie
Nico Muhlys Marnie bygger
på Winston Grahams ro-
man, som i sin tur inspire-
rade Alfred Hitchcocks
spännande thriller. Operan
har sin USA-premiär på Met
under säsongen. Speltid: 3
timmar 17 minuter inkl. 
1 paus. Biljettpris: 350 kr
(300 kr abbonemang). I
pausen bjuder vi på ostpaj
och dryck samt kaffe och 
kaka. Boka på tel 0142-
501 53.
Tid: 11-10, kl 19. Ingen
söndagsföreställning.
Plats: Folkets hus. 

Bio: Grinchen
När invånarna i Vemdalen
tillkännager att de detta år
ska göra julen tre gånger så
stor som förut, inser Grin-
chen att det enda sättet för
honom att få lugn och ro är
att stjäla julen. 
Tid: 11-10, kl 14.
Plats: Folkets hus. 

Castor på barnboks-
veckan
Kom in till oss och umgås
med Castor och hans påhit-
tige vän Frippe under veck-
orna 46-47. Ni kan spela
memory, kortspel och pyss-
la. Ni kan också ha en mysig
lässtund med Castorböcker -
och vi bjuder på fika! Väl-
komna in!
Tid: 11-12–11-23.
Plats: Boxholms bibliotek. 

Helen Boreson 
Holmberg 
från Normlösa ställer ut
vackra naturtavlor i olja,
samt några andra godbitar.
Välkommen in!
Tid: 11-13–11-29.
Plats: Boxholms bibliotek. 

Julseans med 
Andreas Österlund
Varmt välkommen på en
oförglömlig afton där ande-
världen möter julens bud-
skap. På scen möter du tv-
aktuella mediet Andreas Ös-
terlund (”Det Okända”
TV4 Play/ Sjuan). Kvällen
bjuder på seans, julsånger
och fika. 3 timmar inkl
paus. Bokas på tel 0142-
501 53 eller e-post
info@boxholmsbio.se.
Tid: 11-29, kl 18.
Plats: Folkets hus.

Maila ditt evenemang till
redaktionen@lanstidning-
en.se senast fredag 
veckan innan införande.

En tipspromenad med frågor om vissa av deltagarna var ett kul inslag, frågorna skulle be-
svaras under tillbakapromenaden från skolan till Nygatan 9. Innan tipspromenaden gjorde
de före detta eleverna ett besök på skolan för att se hur det såg ut där idag, 40 år senare. 

Hugo Gustafsson och Stefan Vedeja stod för en mycket
uppskattad underhållning. Hugo fyller 16 år i december så
han är ungefär lika gammal (ung) som publiken var när de
lämnade Stenbockskolan, och Stefan Vedeja föddes 1978,
bara någon dryg månad efter skolavslutningen samma år.

Kärt återseende för 62:orna
Klassen från Stenbockskolan samlades igen efter 40 år


