1964 års män

Göteborg i januari 1995

Tillönskan om GoDA NvA Ån 1gg5 m fl
Den nyligen avsomnade hösten 1994 försvann lika snabbt som de 30 åren mellan 1964 och
i994, men dock icke spårlösr.

Den i7 september trliffades åtta medelålders män tillsammans med respektive damer ute hos Ulf
Holmström på Ockerö för att fira att det var 30 år sedan vi gick ut Kommunala Gymnasiet vid
Ösra ReaI- Vi som hade kunnat komma loss denna lördagkviill inmundigade så mycker kråiftor
och godis att vi till siut rörde oss och såg ur som kriifror sjåilva.

Vi som mÖtte upp var, förutom viirden sjåilv Ulf Hoimström; Bjöm Damberg, Benil Edman,
Anders Hagström, i'ommy Kinder, Hans Marmgren, Leif Pettersson, Jerry ölund samt
undertecknad Peter Holmström. Ulf och undertecknad hade rillsammans (med hjiilp av Ingemar
Fredholms tio år gamla men förtriiffliga material) lyckats spåra nåistan samtliga i avgångsklassen. Det var endast Erling Åman vi inte lyckats nå rrots Ulfs outtröttliga Llodhundsarbete.

Under kvlillen visade Ulf en super 8-filrn fran vår abiturienttid fascinerande! Det var en chock
att se sig sjäv iklädd vår håiftiga abiturienthatt - sombreron? Jerry hade kopierar upp err antal
skolkataloger fran läsåret t961-1962. Några hade med sig skolfotografier. Vem minns inre den
rutiga blazem (var det inte Svartholms?) som alla i tur och ordning tog på sig inrör
tbtograferingen.

Ännu en gång fick vi ta dei av den spiinnande och livfulla beränelsen om hur det gick tiil niir
Hans niira på btev relegerad (gardinsnöret brann bra men luktade tindå bärtre). Det var ocirså
spåinnande ått höra Tommys livfulla skildring av livet i Hong-Kong. Anders, som kom direkt
fran Amsterdam diir han numera tillbringar en stor del av sin tid, kom nästan lagom tills vi
andra skulle ge oss iväg för an inte missa den sista f?irjan in till Göteborg.
Det iir svårt att riktigt beskriva klinslorna som sköljer över en niir man triiffas så hiir såillan och
de gemensamma minnena ligger så långt borta. Det verkar som om enbart några få av oss har
haft konaker med varandra under åren. Det var rotgt och spiinnande * an ses igen!

-

Oen triir gangen v'ar Oet nZira att octcså Cnrister Andrdasson kunnat Oetta. Han uar pa Uestit i
Europa, men det sket sig i sista stunden. Vi funderade under kväilen på att informera honom
om ått vi avser att fira niista jubileum hemma hos honom i Solana Beach, Califomia.

Hur som helst, beståimde vi att ses igen om ytterligare.tio år. Eller var det fem?

Tiil

dess, ha det bra önskar

%'Peter

