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fra veggen. Sterke familiebånd betyr 
mye mer enn penger, sier han. 

Strømmens yrkeskarriere star-
tet da han som guttunge gikk av-
isbud for Adresseavisen. Til jul var 
det vanlig å få små gaver fra de vel-
holdne abonnentene av den bor-
gerlige avisen. På en av dørklinke-
ne i «legestrøket» hang en flat kon-
volutt. Ingen mynter. Desto bedre, 
for inni lå en femkronersseddel, en 
hel ukeslønn.

— Jeg var rikmann da jeg kom 
hjem i gata igjen. På 20-tallet fikk 
du mye mat for fem kroner, fortel-
ler Strømmen. 

Inspirert av faren
Norge var fattig da han ble født i 
1916. Fridtjofs far, Martin Strøm-
men, var en av dem som sto på bar-
rikadene for å jevne ut forskjelle-
ne mellom folk. I ti år fra 1921 var 
faren sekretær i Trøndelag faglige 
Samorganisasjon. Han satt også i 
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– Jeg har 
ikke lov til 
å klage, da 
burde jeg 
fått juling 

hver  
morgen

USA: I 1952 fikk 
Fridtjof Strømmen 
stipend via Mars-
hall-hjelpen for å 
gå fagforenings-

kurs ved Harvard-
universitetet.  
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Han fikk dødsdommen som ettåring, sist nyttårsaften fylte han hundre.

Fridtjof Strømmen  
har vært Lo-medlem i 82 år

ker klær. Hver dag lager han mid-
dag. Annenhver uke betaler han 
for grovvask av heimen, ellers ord-
ner han alt selv. Husarbeidet holder 
kroppen i gang.

— Jeg må hvile litt mer enn før. 
Men jeg har ikke lov til å klage, da 
burde jeg fått juling hver morgen, 
sier han.

Bånn gass
Fram til klokken 11.00 hver formid-
dag kjører Strømmen sitt eget hel-
seopplegg. Han går trappa ned til 
første etasje, der han ordner fro-
kostbrettet med to brødskiver og 
et eple, et glass tomatjuice og te 
med skviset sitron og honning. Han 
henter Adresseavisen på døra. Har 
han for mye i hendene tar han trap-
peheisen opp i andre etasje igjen. 
Heisen kjøpte han til sin hjertesyke 
kone på åttitallet. Han spiser og le-
ser i senga, før han setter seg på er-
gometersykkelen og tråkker på til 
musklene svir.  

— Jeg vil kjenne smerten, for da 
vet jeg at jeg har tatt skikkelig i, for-
teller Strømmen. 

Skinner sola griper han sitteun-
derlaget og kjører bilen sin ned til 
Korsvika ved Trondheimsfjorden 
for å trekke inn sjøluft. 

Tidlig i arbeid
Nå står han midt på stuegulvet og ser 
på bildene av døtrene på 71 og 62. Sju 
barnebarn og ti oldebarn titter ned 

en lille gutten fikk 
knapt puste, hele krop-
pen var blå. Han skul-
le dø.

— Men her står jeg fortsatt, sier 
Fridtjof Strømmen (100).

Han spretter opp av lenestolen, 
rak i ryggen. Strømmen har hen-
tet fram et bilde tatt hos fotograf 
Schrøder i Trondheim i 1918. Gut-
ten har kortklippet, brun panne-
lugg og pene klær med hvit kra-
ge rundt halsen. Kjakene er run-
de og han ser frisk og rask ut. I 
virkeligheten er han rammet av 
spanskesyken, som sin mor Nel-
ly. De har fått dødsdommen, men 
utrolig nok overlever begge epi-
demien som kan ha tatt livet av 
så mange som 100 millioner men-
nesker. På imponerende vis rek-
ker legene å tømme lungene de-
res for vann.

En dreven husmor
Sist nyttårsaften rundet han hun-
dre år. Han bor fortsatt i huset med 
to etasjer der han, kona og de to 
døtrene deres flyttet inn i 1969. Fra 
kjøkkenvinduet ser han ut i hagen 
som forbereder seg til lange som-
merdager.  

— Jeg er husmor, vet du. Jeg må 
kunne alt.

Akkurat nå lager han formid-
dagskaffe. Strømmen pleide sin 
hjertesyke kone i 11 år, og det var da 
han lærte «alt». Han vasker og stry-
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Trondheim bystyre for Arbeider-
partiet. For dette arbeidet ble han 
tatt av tyskerne og sendt til Berg 
fangeleir ved Tønsberg. Faren had-
de dårlig hjerte. 63-åringen rakk 
likevel å oppleve freden før han 
døde i september 1945.

— Jeg har ikke tall på hvor mange 
medlemmer han vervet, men det 
var skyhøyt, sier Fridtjof.

Han sender et raskt blikk opp 
mot faren som er innrammet i et 
svart-hvitt-bilde på veggen. I 1935 
meldte Fridtjof seg inn i LO.  

— LO har gjort voldsomt mye for å 
jevne ut forskjellene. En sterk fag-
bevegelse trengs fortsatt, for det vil 
alltid sitte noen på andre siden av 
bordet som bare er ute etter profit-
ten, sier Strømmen. 

Han mener et viktig skille ble 

TROFAST: Fridtjof Strømmen sier han er stolt over sitt lange medlemskap i LO. Han har også ledet organiserte bilmekanikere i Sør-Trøndelag. 

Navn: Fridtjof 
Strømmen
Alder: 100 år
Aktuell som: 
LO-medlem i 
82 år i Skole-
nes Landsfor-
bund. 

møte med:

>

markert da Arbeiderpartiet tok 
makten alene i 1936.

— De gjorde vei med lønninger og 
skikkelige forhold for arbeidsfolk. 
Det ble ordnet ganske så praktfullt 
opp i ting, fortsetter Strømmen.  

Han ble snart formann i Norsk 
Jern- og Metallarbeiderforbunds 
avdeling for bilmekanikere i Sør-
Trøndelag. Som faren var han flere 
ganger på LOs eget skoleringssted 
på Sørmarka utenfor Oslo.   

Motstandsmannen
9. april 1940, tidlig om morgenen. 
Bilmekanikeren legger matpak-
ken i lomma og går som vanlig til 
arbeidet ved Trondhjems Meka-
niske Verksted. Byen kryr av folk. 
Når han så skjønner hva som skjer, 
har han allerede bestemt seg. På 

30-tallet hadde Fridtjofs far bedt 
ham om å lese romanen «Myrsol-
dater», en av de første bøkene som 
beskrev tyske konsentrasjonsleire. 
Da ble han kjent med nazismen. I 
tre år var Fridtjof motstandsmann 
i Norge før han i 1943 fikk uniform 
og det ikke-brennbare dødsmerket 
rundt halsen, med navn og militær-
nummer inngravert. Da dro han til 
England.

Strømmen har ikke ønsket å 
snakke offentlig om at han var mot-
standsmann. Han sier han ikke vil 
være noen helt. 

 — Fordi alt var en selvfølge, nem-
lig. Vi hadde blitt slaver om vi had-
de overgitt oss til tyskerne.

En mann med dødsmerket rundt 
halsen er klar over hva som kan 
skje. Han var aldri redd.
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 — Hva tenker du når du ser øken-
de nazisme i Europa nå? 

— Jeg rister på hodet. Da har ikke 
folk studert hva som foregikk un-
der krigen. Vit at de som organiser-
te utryddelsesleirene var svært in-
telligente. 

Strømmen mener likevel at ver-
den var «heldig» med Adolf Hitler, 
for med en smartere strateg kunne 
det gått enda mye verre. Han har én 
oppfordring til dagens unge – gå ut 
og kjemp mot nazismen.

Forelsket og gift
På stueveggen henger to vakre 
svart-hvitt-portretter. Han er foto-
grafert hos Schrøder i Trondheim, 
hun hjemme i Manchester. I 1943 
treffer han Ivy Leech på dans i Eng-
land. Hun tjenestegjorde i The Roy-
al Corps of Signals, som observerte 
tyske fly via radar. 

— Det var så veldig greit, sjø. Hun 
lærte meg språket og da måtte vi 
møtes ofte. Jeg hengte en stor ord-
bok på sykkelstyret og syklet over 
til henne, forteller han. 

Året etter giftet de seg i Den Nor-
ske Sjømannskirken i London.    

Frigjøringen av Frankrike, Bel-
gia og Holland minnes  han som en 
stor fest.

— Gleden dette folket viste var en 
stor gave å få, forteller han. 

Skolert på Harvard
Via etterkrigstidens Marshall-
hjelp fra USA, fikk han i 1952 rei-
se på et lengre studieprogram for 
fagforeningsledere ved Harvard 
University. Der åpnet alle dører 
seg, forteller han. De reiste rundt 
og besøkte bedrifter i 20 stater. En 
dag gikk han innom et digert va-
remagasin i Boston og valgte ut 
ti kjoler for å sende hjem til kone 
og datter i Norge, der det ennå var 
varerasjonering. Jubelen i heimen 
var stor da pakken nådde fram.

Siden var han medlem av Norsk 
Tjenestemannslag, før Skolenes 
Landsforbund ble stiftet. I 1983 av-
sluttet han yrkeskarrieren, etter 20 
år som yrkesfagslærer. Med sin stø-
dige engelsk laget han en bilteknisk 

ordbok for Trondheim yrkesskole, 
og i ti år reiste han med avgangs-
klassen til England for å se hvor-
dan biler blir til.

— Å være lærer var enestående. 
Jeg gledet meg til å gå på jobb hver 
morgen, forteller Strømmen.

Døden skjer alle
Så var det denne høstlige etter-
middagen på 80-tallet. Fridtjof 
Strømmen er på bilskolen, og kjen-
ner plutselig at noe er fryktelig 
galt. Han springer til bilen og kjø-
rer hjem så fort han klarer. Der lig-
ger hun i gangen, bevisstløs. Kona 
har fått et kraftig hjerteinfarkt, og 
mange flere skal det bli. I 1993 or-
ker ikke hjertet mer.

— Den hendelsen var ren telepati, 
det må ha gått bølger mellom hen-
ne og meg, sier Fridtjof.

Strømmen har levd alene siden. 
Han har fått flere forslag fra damer, 
men kom etter det han kaller mø-
ter med seg selv fram til at han ikke 
ville binde seg igjen. Nå er alle ven-
nene borte, uten at han føler seg 
ensom av den grunn. Han har blitt 
vant til det. Døden må bare godtas, 
sier han. Nå lever han for hver dag. 

MOTSTANDSMANN: På kontoret innenfor kjøkkenet løser han kryssord og lytter til Vera Lynn, kvinnen som sang 
for de allierte under andre verdenskrig.

– LO har 
gjort  

voldsomt 
mye for å 

jevne ut for-
skjellene

Minner om Vera Lynn
Strømmen-kontoret ligger innenfor 
kjøkkenet. Her løser han kryssord, 
leser e-post og snakker i telefonen. 
På veggen henger kalenderen hvor 
han noterer gjøremål og bursdager. 
Og her inne står høyttalerne som 
stadig fyller huset med Vera Lynn, 
selve sangstemmen fra andre ver-
denskrig. Hun reiste rundt på konti-
netet og sang for Strømmen og med-
soldatene. Lynn rundet selv nylig 
hundre. Selv er Strømmen gammel 
turner som elsker å danse.

— Har du hørt om problemrynker 
i ansiktet?

— Ja …
— Disse rynkene er hundre år 

gamle. 
Strømmen setter pekefingeren 

mot sin egen panne.
— Det er ikke så mange, de er ikke 

så dype?
— Vel, da har ikke bekymringene 

gått inn. Begynner du å få rynker 
der må du endre på innstillingen 
din, prøve å bli realist. Du må leve 
med de tingene du ikke kan foran-
dre, ikke mot dem. a




