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Efter sex år
med den
här rollen känner
George Clooney
att det är dags
att pensionera sig
från uppdraget
som fredsbud
bärare.
FN-talespersonen
Stephanie Dujarric, berättar att Hollywoodstjärnan
hoppar av sitt uppdrag på
grund av tidsbrist efter
sex år.
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Fritz har hjärtat i fjällen

nORRKÖPing
– Det känns inte som när jag var
17 år. Det konstaterar Fritz Strömqvist när han får frågan hur det
känns att fylla 100 år, för det gör
han i dag.

skulle försöka väcka liv
i Frisksportarklubben i stan,
som före kriget hade varit
Sveriges största. På upptaktsmötet träffade han AnnaLisa. Genast förstod han att
de var av samma sort. Hon
tyckte också om att vandra
i fjällen så de hade mycket att
prata om.
Deras första gemensamma
fjällvandring var i Borgafjäll,
inte långt från Fritz hemtrakter.
– Vi cyklade hit från mitt
föräldrahem. Det var tolv
mil, berättar Fritz.
De gifte sig 1947 och har
snart varit gifta i 67 år.
– Vi har varandra så jag
förstår inte hur de som är ensamma klarar sig, säger Fritz.

Livsresan är inte så mycket att orda om, tycker både
han och hustrun Anna-Lisa,
som är bara barnet med sina
90 år. Men när Fritz får prata
friluftsliv och om sin älskade
fjällvärld, då kan han knappt
sluta att prata. Han har vandrat, fiskat och levt sameliv.
Nationalparken Pajdelanta
tillhör en av favoritplatserna.
– Tänk när man går där
i en steril fjällvärld, med massor av sten och så får man syn
på fjällglim eller andra vackra blommor som bara finns
i fjällvärlden, berättar Fritz.
Rötterna finns i Ångerman-

land. Så det var via utbildningen och jobbet som han
hamnade i Östergötland,
i Mjölby. Till Norrköping
kom han av en slump. Fritz

Den röda tråden i Fritz liv
har varit engagemanget
i Frisksportarrörelsen och
viljan att leva ett sunt liv
utan sprit och tobak. Han
har åkt både Vasaloppet och
Vätternrundan flera gånger och har även orienterat.
Numera har Fritz lite svårt
att röra sig. Efter en operation av ryggen för några år
sedan blev den inte riktigt
bra igen. Så rullatorn är viktig när Fritz ska ta sig fram.
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Jag var med
om att bygga
husen i miljonpro
grammet och jag
har faktiskt varit
med om att bygga
huset som jag själv
bor i.
Fritz Strömqvist, jubilar

100 år. uppvaktad med blommor. det lär Fritz strömqvist bli i dag, på sin 100-årsdag.
Foto: Annika Sverker

– Men förutom detta så
har jag inga allvarligare
krämpor och jag sover gott.
Det säger Fritz som berättar att han aldrig har strävat
efter att bli 100 år, utan att
må så bra som möjligt under sitt liv.
Hemma i Ångermanland ar-

betade Fritz i skogen på
vintrarna och på byggen på
somrarna. I Norrköping arbetade han också på byggen
och i slutet av sin yrkesverksamma tid som arbetsledare.

– Jag var med om att bygga
husen i miljonprogrammet
och jag har faktiskt varit med
om att bygga huset som jag
själv bor i, berättar Fritz.
Huset på Hagebygatan
stod färdigt 1952. Då flyttade
familjen in och fortfarande
bor Fritz och Anna-Lisa kvar
i samma lägenhet. Tre döttrar har också bott här under åren men ingen av flickorna bor kvar i Norrköping
längre.
Fritz är en inbiten korsordslösare. Han löste sitt för-

sta korsord, när han var nio
år gammal, då tillsammans
med sin mamma. Han löser
korsordet i Folkbladet också,
tidningen som han har prenumererat på sedan 1946.
– På den tiden kostade en
årsprenumeration av tidningen 9:50, minns Fritz.
annika sverker
annika.sverker
@folkbladet.se
011- 200 411
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Vår kära

Stina Gustafsson
* 24/3 1914
har stilla insomnat
Borggård den 26/4 2014
Inger och Gösta
Christer och MarieLouise
Lars
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Så var Du en länk till
en värld som var
en epok sedan länge förliden
Och med hjärtat varmt
och med hjärnan klar
levde Du helt i tiden
Och finge vi be om en
gåva ännu
det vore att åldras så
vackert som Du
Och möta vårt öde så
värdigt som Du
när livet levts färdigt
Begravningsgudstjänst
i Hällestads kyrka torsdagen
den 8/5 kl 14:00. Därefter
inbjudes till minnesstund
i Församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Finspångs Begravningsbyrå
tel 0122-10094 senast 5/5.
Ett stort tack till all personal
på Hällestadgården.

