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Agneta Liljegren Axman  
Efter realexamen jobbade jag i familj som barnflicka/hembiträde c:a 2 år. Sedan sökte jag mig till sjukvården. 
Jobbade som sjukvårdsbiträde och undersköterska på Lasarettet i Norrköping. Blev färdig sjuksköterska 1975. 
Började på Sjukhemmet i Söderköping, och blev kvar i äldrevården i Söderköping.  
 
Bor i Östra Ryd, är gift och har 3 barn, två pojkar och en flicka. Har jobbat natt i 32 år. Är numera pensionär, 
och tar dagen som den kommer!  
 

Ann-Christin Larsson Tybell 
Efter realen: Sabbatsår och jobbade i familj i Söderköping. Sen Hagagymnasiet i ett år och De Geer gymnasiet 
i två år i Norrköping. Flyttade därefter till Stockholm. Jobbade på Sophiahemmet och Riksförsäkringsverket 
och pluggade sen i ett år. Jobbade på grammofonbolag i många år och därefter bokföringsjobb i eget företag. 
Arbetar fortfarande med det.  
 
Gift och har en pojke på 29 år och en flicka på 22 år. Fick alltså barn sent i livet.  
  

Ann-Marie Ander 
Efter realen blev det Läroverket i Norrköping, med ett års uppehöll för Exchange Student i USA. Studenten 
1971, därefter ett-årig Sekreterarskola i Stockholm med 4 månaders utlands uppehåll i München och 
Brighton.  Jobb i Stockholm till 1973, då jag flyttade till München och började jobba på JOFA (import av 
svensk ishockeyutrustning).  Där jobbade jag till 2012, sen dess är jag pensionär! Sommaren 1972 var jag i 
München och jobbade som värdinna på Olympiaden. 
 
Gifte mig 1981 med en tysk. Tyvärr omkom han i en olycka 1991. Två barn födda 1982 och 1984, ännu inga 
barnbarn. 

  
Berit Andersson Sigvald 
1969 studentexamen De Geer skolan Norrköping. 1970 sociologi 20p Linköping, 1972 Mellanstadielärar-
examen Lärarhögskolan Linköping, 1982 speciallärareexamen (Link.). 1993 specialistutbildning för utredning 
av läs- och skriv-svårigheter/dyslexi. Arbetat som mellan-stadielärare i S:t Anna skola och Mogata skola. 
Speciallärare på mellanstadiet i Rejmyre och på Ramunderskolan. De sista tio åren special lärare på hög- 
stadiet, först Bergaskolan sedan Ramunderskolan. 
Sedan 1996 arbetat som speciallärare och utredare(utrett barn med lässvårigheter inom hela kommunen, åk 
1-9). Pensionär sommaren 2015, men har under nuvarande läsår en kortare period undervisat ensam-
kommande pojkar från Afghanistan. Har även rättat Na-prov år 9, svenska uppsatserna. 
 
Jag är sedan 1973 gift med Bengt. Vi har två pojkar, Johan f. 1974 och Joakim f. 1977. Vi har ett barnbarn, 
August 5år. Johan bor med sin familj i Luddingsbo och Joakim bor i Stockholm. Efter studietiden bodde vi i 
Åby och sedan i Söderköping. Vi bor nu sedan 1978 i Grimstad gamla skola, ett par km utanför Söderköping. 
Vi har fritidshus på Lagnö i S:t Anna skärgård. Ca hälften av min släkt kommer för övrigt från skärgården. Vi är 
även delägare i Bengts föräldragård, Pålstorp i Gårdeby så fritidssysselsättning saknas inte. 

 
Berne Petterson Persliden 
Efter realen och Na-linjen på gymnasiet (De Geer skolan) utbildade jag mig till barntandläkare och forskare i 
biokemi i Göteborg. Arbetade ytterligare ett par år som lärare vid tandläkarhögskolan. Bytte bana och 
arbetade som beteendevetare/ledare i Navigatörerna i Göteborg och sedan 1985 bor vi i Stockholm. Har 
även arbetat med ledarskap, förändringsprocesser och coaching i Uppsala och eget företag. Har fortfarande 
uppdrag på ca 25 % under detta år. 
 
Gift med Catherine (Chi). Våra barn bor just nu nära oss i Stockholm (det har inte alltid varit så!). 
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Catherine Svanhed Persliden 
Efter realexamen blev det Na-linjen på gymnasiet (De Geer skolan), sjuksköterskeutbildning (Sophia-hemmet 
Stockholm), barnmorskeutbildning (Borås). Arbetade som barnmorska i Kungälv, Mölndal och Göteborg. 
Sedan som studiecirkelledare deltid (Navigatörerna). Återgick till barnmorskeyrket, vidareutbildade mig till 
lärare och arbetade som lärare på sjuksköterske-programmet i Norrköping (HU) och Ersta Sköndal Högskola. 
Gick i pension mars förra året. 
 
Gift med Berne sedan 1973. Vi har tre barn(Karin 40, Linda 37, Johan 33) och tre barnbarn (Hugo 13, My 9 
och Edward 2). Och nu har vi en hundvalp! 
 

Bernt Karlsson Zettervall 
Via yrkesskola och fackskola utbildade jag mig till el-tekniker och har sedan jobbat hela livet i den branschen. 
Först praktiskt och senare som konstruktör av bl.a. styr- och regleranläggningar för fastigheter. Sista 15 åren, 
före pensioneringen, jobbade jag med konstruktion av el-utrustning för turbiner i Finspång. Under alla år har 
mitt största fritidsintresse varit motorsport och då framför allt rally. På 70-80 talen var jag aktiv som rally-
förare men på senare år har det blivit mest som åskådare. 
  
Jag är sedan 30 år sambo men har inga egna barn. Däremot har jag ett barnbarn (tjej 9 år) som bor granne 
med Ramunderskolan i Söderköping (!!!???). Jag och min sambo bor sedan 20 år i ett parhus i Åby utanför 
Norrköping. Som pensionärer försöker min sambo och jag numera att fara runt så mycket som möjligt i vår 
husbil. 
 

Birgitta Johansson 
Studenten 1969. Flyttade till Linköping, läste engelska och bodde i studentkorridor. Helomvändning i yrkes-
valet. Förskollärarutbildning, klar 1973. Fram till augusti 2015 arbetade jag heltid på olika för-skolor och 
skolor i Norrköping (+ 2 förskolor i Karlskrona). 1 augusti 2015 blev jag 40 % pensionär. Resterande 60 % 
arbetar jag kvar på Silverdansens skola. Det kommer jag att fortsätta göra fram till juni 2017. Då fyller jag 67 
och får inte längre ha en fast kommunal tjänst. 
 
Har levt sambo- och särboliv, men har nu, sedan ett antal år, "eget hushåll". Sedan 1971 har jag bott i 
Norrköping. Undantaget 1977, då jag bodde och arbetade i Karlskrona. 
 

Britt-Marie Sandström Braun 
Efter Realexamen gick jag på De Geer Gymnasiet i Norrköping i tre år. Halvklassisk linje med syfte att kanske 
bli språklärare. Det blev jag dock inte utan tröttnade på vägen. När de tre åren på gymnasiet gått var jag 
barnflicka i en tysk familj i sex månader. Väl hemma igen läste jag tyska på universitetet i Linköping. Mycket 
kort period. Trivdes inte utan kompletterade min studentexamen med en dito handels- och chefssekreterar-
utbildning i stället och ändrade inriktning. Efter utbildningen fick jag först ett 11 månaders vik som läkar-
sekreterare (i stället för Margareta som gått i vår klass i real-skolan) på lasarettet i Söderköping. Därefter 
följde 18 år på Fix i Söderköping (fram till konkursen) som ekonomisekreterare, VD-sekreterare och (efter 
barnafödande) som försäljnings- och marknads-sekreterare. Ett kort gästspel på Moderna Verktyg ingick i de 
18 åren. Elva månaders arbetslöshet följde och då jag läste upp en del realbetyg på Komvux. Sommaren 1992 
hade jag tur att få jobb igen och då på Otto Bock i Norrköping. Ett tyskt företag i den ortopedtekniska 
branschen. Jag fick jobb som exportsekreterare och senare försäljningskoordinator. På Otto Bock stannade 
jag fram till pensionen förra året. 
 
Är gift och skild, sambo och singel - i den ordningen. Har en son på 40 år och två barnbarn: 7 och 11. Båda 
grabbar. Min mamma lever, bor i Motala och blir 88 år om några veckor. Den mesta tiden har jag bott i 
Söderköping med ett kort undantag för Norrköping under sambotiden. 
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Christina Wahlström Gunnarsson  
Året efter realskolan tog jag ett sabbatsår ifrån pluggandet. På hösten plockade Tina Valking och jag potatis 
under ca tre veckor på en gård i Östra Ryd. Sedan började jag jobba i en familj som barnflicka i Norrköping. 
Under våren gick jag sedan på en Hemteknisk skola i Jönköping. Nästkommande höst började jag gymnasiet 
på De Geer skolan i Norrköping. Jag gick sam-hällsvetenskaplig linje med social inriktning. 1970 tog jag 
studenten och sedan blev det Lärarhögskolan i Jönköping.  
 
1972 gifte jag mig med Sam Gunnarsson och vi bosatte oss i Mariestad. Där bodde vi till 1975 och där föddes 
också Martina. Därefter flyttade vi till Jönköping. Jag har sedan dess jobbat som lågstadie-lärare på lite olika 
skolor i Jönköping. 1976 föddes Martin och 1986 fick vi Johan. Vi har bott på Ekhagen i Jönköping, i Hovslätt, i 
Bankeryd och nu bor vi i Habo 

Nu har jag snart jobbat som lärare i 44 år så nu kommer jag att gå i pension till sommaren. Martina och 
hennes familj(Mattias och tvillingarna Knut och Leo) bor i Göteborg, Martin m fam. (Emelie och sonen Lo) bor 
i Sösdala utanför Hässleholm och Johan och Kristin och barnen Sigge och Edith bor i Göteborg. 

 
Göran Månsson 
Efter realexamen läste jag 4 år på tekniskt gymnasium (Ebersteinska i Norrköping). Efter ingenjörsexamen 
började jag att arbeta på ASEA (ABB) som automationsingenjör. Detta fortsatte jag med under ca 10 år (inte 
hela tiden på ASEA) Därefter har jag jobbat ca 35 år inom marknadsföring och försäljning och hela tiden inom 
Automation (Fabriksautomation, Fastighetsautomation och Energi-automation). Jobbar fortfarande men inte 
som anställd utan som konsult.  
Jag har fru och 2 barn, 4 barnbarn som är 3 månader, 6 år, 12 år och 22 år. Förutom i Skärkind där jag är född 
har vi bott i Skärblacka, Boxholm och sedan 1977 i Nyköping.  

 
Inger Larsson Kastö 
Gick i gymnasiet på De Geer i Norrköping. Jobbade i förskolan i Valdemarsvik en termin och sedan blev det 
lärarhögskolan i Kalmar. När jag blev färdig lågstadielärare 1972 stannade jag kvar i Kalmar och arbetade som 
klasslärare på lågstadiet. Flyttade från Kalmar 1977 och fortsatte som klasslärare i Valdemarsvik och 
Söderköping fram till pension 2015. Jag har trivts mycket väl med mitt arbete. 
 
Gifte mig 1972 och fick två barn, Kristian 1973 och Stefan 1976. Båda barnen har familj och det betyder att 
jag har fem barnbarn (ålder 3-17 år). Jag skilde mig 1977 och flyttade tillbaka till Östergötland och bor 
numera i Söderköping. 

 
Jan Persliden 
De Geer gymnasiet i Norrköping med examen 1969 från naturvetenskaplig linje. Började på Teknisk Fysik i 
Linköping men hoppade av och det blev matte-studier i Linköping. Fil kand i Uppsala 1974 i matematik och 
fysik, därefter Sjukhusfysiker-examen i Göteborg, 1975 och började sen forskarutbildning  och jobb som 
sjukhusfysiker i Linköping. Fil. Dr. 1986 i Medicinsk strålningsfysik i Linköping. Docent 1993 i Linköping i 
medicinsk strålningsfysik. Rekryterad till Örebro 1999 som verksamhetschef för Avdelningen för Sjukhusfysik 
på Örebro Universitetssjukhus. Gästprofessor i fysik Örebro universitet 2002-2005. Adj. Professor i medicinsk 
strålningsfysik 2002 Linköping och 2005- i Örebro. Verksamhetschef på sjukhusfysik 1999 i Örebro tills nu. 
  
Gift med Lena Åman 1976. Barn Sara 1980, Hanna 1983 och Mikael 1987. Tvillingbror med Berne Persliden 
och bror till Noomi Persson. Bott i Söderköping- Norrköping (gym) Linköping (matte), Uppsala (matte och 
fysik) 1971-1974, Göteborg 1974-1975, Linköping 1975-2007, Örebro 2007--- 
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Kerstin Svenson Wilhelmsson 
Efter realen blev det Läroverket i Norrköping, ett år som au pair i London och efter det en kortare handels-
utbildning. Efter några kortare ströjobb kom det att bli ett långt arbetsliv på Skatteverket i Norrköping.  
 
Jag har två barn och sex barnbarn. Jag och mina bröder har kvar vårt barndomshem utanför Söderköping. 

 
Kjell Andersson Kåkneryd 
Gick 3-årigt gymnasium, Na-linje 1966 - 1969, därefter Lantbruksskola Grundkurs 1969 - 1970 medan jag 
funderade på vad jag skulle göra. Efter moget övervägande kompletterade jag min gymnasie-examen med att 
under 2 år gå på den Kemitekniska linjen på Ebersteinska skolan 1970 -1972. Fick anställning på Gusums Bruk 
som Laboratorieingenjör och arbetade där till 1975. Därefter arrenderade jag och en bror en gård (Kihls Gård, 
Östra Ryd under åren 1975 – 1987). Fr.o.m. 1984 startade jag en skogsentreprenörsverksamhet och höll 
på till 1991. Fick problem med min redan trasslande mage, blev sjukskriven under en lång tid och sedan 
sadlade om till IT-tekniker efter ett par års studier. Arbetade på Komvux Söderköpings Kommun 1994 - 2013 
som IT-tekniker. Sade upp mig 2013 p.g.a. min hustrus sjukdom. 
 
Bott i Östra Ryd till 1969 sedan Vreta Kloster 1969 - 1970. Sedan Östra Ryd igen 1971 -1972. 1972 - 1975 
Gusum. 1975 Östra Ryd, Kils Gård, byggde eget hus 1981 där jag fortfarande bor. Träffade min blivande fru på 
Sri Lanka, gifte mig 1978. Första barnet, en son fick vi 1979 och barn nummer 2 även det en son som mötte 
världens ljus 1983. 

 
Kristina Valking Hellqvist                                     
Jag utbildade mig i Linköping till mellanstadielärare direkt efter studenten. Mitt arbete, som klasslärare, har 
jag haft till min pension i somras. Efter lärarexamen flyttade jag till Katrineholm, eftersom min man hade sitt 
arbete där.                         

Vi bildade familj och begåvades med tre söner, varav en har följt i mina fotspår vid sitt yrkesval. Fritiden 
har formats av familjens stora idrottsintresse, vilket har smittat av sig i nästa led också. Min tid, som 
pensionär har jag njutit fullt ut av. Jag tränar helt anspråkslöst för att hålla kropp och knopp i gång. Renov-
ering, barn och barnbarn förgyller också tiden. 

Lennart Johansson Strand                                  
Först tekniskt gymnasium i Norrköping och sedan Linköpings Tekniska Högskola. Inriktning var civil-ingenjör 
maskin med tillval för ekonomi, system och juridik. Mitt första arbete var på Stal Laval Turbin Finspång där jag 
jobbade som produktionstekniker från aug 1975 till jan 1979. Har jobbat på Volvo Penta 1979-1997 och för 
hela Volvo 1997 -2016. I båda jobben som systemprojektledare inom distribution.  Volvo arbetet har inne-
burit ganska mycket resor till ett 25-tal länder. 

Min fru, Ulla, träffade jag inom föreningslivet och hon är från Ljungsbro. Vi blir ett par 1972 och gifter oss 
1975. Vi har två barn. Vi har två barnbarn i Norrköping och två barnbarn i Göteborg. Jag har bott i Skärkind 
1950-1972, Ryd Linköping 1972-1975, Tornhagen Linköping 1975- 1977, Gistad Linköping 1977-79 och Partille 
utanför Göteborg 1979 - . 

 
Margareta Sterling Larsson 
Efter realexamen blev det gymnasiet. Sedan sjuksköterskeskola. Jobbat som sjuksköterska sedan 1976.  
 
Gifte mig samma år och fick tre barn under de närmaste 5 åren.  De är gifta allihop och har tillsammans fått 8 
barn som är mina barnbarn. Har bott i Söderköping hela mitt liv förutom under utbildningen. Alltså stor 
familj.  
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Monica Abrahamsson Haagensen. Efter realskolan gymnasiet och ettårig handelsskola i Norrkøping, 
advokatsekreterare i Stockholm, flygværdinna på Sterling Airways och SAS i Køpenhamn. 
 
Gift dansk bott i Rio i 5 år, arbetat deltid som bokførerska. Bor nu i Køpenhamn och har 2 pojkar 38 och 36 år. 

 
Roland Jonsson 
1 år på tekniskt gymnasium, hoppade av! Därefter började jag i en musikaffär. Vid fyllda 18 blev det chaufför 
för framtiden som gällde. Jobbade många år som långtradarchaufför i Norrköping och körde mellan 
Östergötland och Skåne. Spelade sedan flera år på heltid som dansbandsmusiker med bl.a. egen orkester. På 
senare år, efter jag lade ner orkestern 2003, jobbade jag som turistbusschaufför innan pension. Spelar åter 
igen som musiker sedan 2012. 
 
Mamma och pappa bodde i Söderköping men är borta sedan många år. Jag föddes och bodde i 9 år på 
Skönbergagatan 22 där mamma hade manufakturaffär. Vi flyttade 1959 till Gärdesgatan på Dockgärdet där 
jag bodde tills jag flyttade ihop 1971 med Agneta från Norrköping. Vi gifte oss 1972. Första åren med eget 
boende i Åby. 1974 flyttade vi till Söderköping. Byggde hus på Högby 1979. Har 2 döttrar, Mia född 1973 bor i 
Åby och Eva född 1975 bor i Svärtinge.  Har 4 barnbarn, Anna 13 och Mattias 11 i Åby och Felix 7 och Stina 5 i 
Svärtinge. Skilde mig 1988 och flyttade från huset 1990. Bodde en kortare tid i Norrköping. Flyttade 1992 till 
Delsbo i Hälsingland där jag fortfarande bor. Förlovade mig med Yvonne 1993. Vi gifte oss 2007.  
 

 

 
 
 


