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Nyköpingsbon Sten-Hugo Johnsson var fyra år när kvinnor för första gången kunde rösta i svenska valet.
I dag förfasas Sten-Hugo Johnsson över hur svenska kvinnor trakasseras och utsätts för övergrepp.
– Allt det här med me too är illa, att flickorna far så illa, säger den i dag jubilerande hundraåringen.

100-åring oroar sig över Trump

F

ör att ge perspektiv
på under hur lång tid
Sten-Hugo Johnssons
liv hittills sträckt sig så
har han upplevt första
världskriget, 1914–1918, om än
att han bara var en liten parvel, 1920-talets börskrasch och
depression, andra världskriget,
1939–1945, och datorernas framväxt, månlandning, mobiltelefonens genombrott. För att bara
nämna några större händelser.
Sten-Hugo Johnsson tjänstgjorde under andra världskriget. Kustartilleriet i Vaxholm
blev hans hemvist under fem år.
– Det var cirka 200 som sökte
till 30 platser. Tyvärr kom jag in,
säger han.
”Tyvärr” bottnar i den pennalism och översitteri som förekom. Han berättar att de fick
nakna springa omkring och sedan hoppa i iskallt vatten. Befälet
som beordrat detta fick sedermera bannor, men vad hjälpte det.

1940, 22 år gammal, stationerades han i Malmö för att vara
beredd att mota tysken som
invaderat Danmark. Han och
militärerna förlades till Rex Hotell i Malmö. Där serverades han
av en kvinna, som kom att bli
hans fru Nanny.
– Jag tyckte hon var väldigt
trevlig. Och så leendet och de
bruna ögonen.
Första dejten minns han. Han
bjöd skånska Nanny på bio,
men hon var så fasligt trött att
hon somnade i biofåtöljen.
Bröllopet fick anstå till dess
kriget var slut. De kunde för
sju år sedan fira krondiamantbröllop, 65 år. De fick två barn,
Anders och Elisabeth, och StenHugo arbetade som ingenjör på
Cewe instrument, där han bland
annat fick patent på förbättring
av kontaktytor i eluttag.

Sten-Hugo Johnsson, Nyköping, fyller 100 år i dag. Han oroar sig över amerikanske presidenten Trumps beteende och relationer, som riskerar leda till krig, menar Sten-Hugo.

Tack

Tidslinje
1917 Sten-Hugo Johnsson föds. Första världskriget pågår, 1914–1918.
1922 Kvinnor kunde för
första gången rösta i
politiska val i Sverige.

Yrkeslivet blev långt och det han

tillfogat sig inom det militära
fick han nytta av inom hemvärnet och Nyköpings skyttegille.
Sten-Hugo Johnsson bor fortfarande kvar i villan i Nyköping.
Livskamraten Nanny dog för sju
år sedan och livet blev inte mer
sig likt. Och visst har de hundra
åren satt sig i kroppen, hörseln
är dålig och dottern Elisabeth
får hjälpa till att skriva ned det
som sägs vid köksbordet. Men
till för bara något år sedan körde han bil och han hänger med
i nyhetssändningarna och oroar sig över tillståndet i världen.
– Vi får hoppas att det får vara
fred, krig är inget bra. Men det
är bekymmersamt mellan Nord-

Under Sten-Hugos 100-åriga liv har
han bland annat upplevt två
världskrig, månlandning och
datorerna framväxt.

1931 Ekonomiska depressionen når Sverige.
1939–1945 Andra världskriget.
1954 Elvis slår igenom.
1961 Berlinmuren byggs.

1969 Första månlandningen.
1973 och 1979 Oljekrisen.
1986 Statsminister Olof
Palme mördas.

1994 Sverige ansöker om
medlemskap i EU.
2000 It-bubblan spricker.
2003 Utrikesminister
Anna Lindh mördas.

till Stigtomta kyrkgrupp för en
mycket fräch och god jullunch
med tänkvärda ord av Sven
Björkborg och variationsrik underhållning av familjen Österberg.
Ni är guld värda.
Stort Tack från alla som var
med genom DÅM.

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDEN!

korea och amerikanerna. Och
Trumps sätt att sköta kontakterna med andra stater är otäckt,
säger han.
Adventsstaken lyser i fönstret
och snön ligger vit utanför. Han
kommer inte att som i boken
”100-åringen som klev ut genom
fönstret och försvann” fly uppvaktningen. Födelsedagen kommer att firas med släktingar och
vänner på NK-villan i Nyköping.

Triss i döttrar
Tusen tack till all fantastisk
personal vid förlossningen, BB,
operation och UVA vid Nyköpings
lasarett. Vår tredje dotter föddes
den 30/11. Vi är så tacksamma
och glada för allt!
Lisa & Tompa

Tommy Kägo

Sten-Hugo Johnsson
■■ Född: 1917.
■■ Uppväxt: Tillsammans med
fyra syskon i Åby utanför Norrköping.

FOTO: SANDRA NORDIN

■■ Familj: Två barn, ett barnbarn,
tre barnbarnsbarn.
■■ Bor: Nyköping.
■■ Firar: 100 år i dag 15 december.

Anna Andersson och Daniel
Anglered, Nyköping, fick den 5
oktober en pojke som heter Albin.
Vikt 4235 g, längd 50 cm. Syskon är
Victor.

Joakim och Charlotta Lindholm,
Alingsås, fick den 29 juni en flicka
som heter Lova. Vikt 1085 g, längd
36 cm. Joakim är uppvuxen i
Stigtomta men hela familjen bor
i dag i Alingsås.

Emi Lindman och Fredrik Lindman,
Nyköping, fick den 16 september en
pojke som heter Vilgot. Vikt 3500 g,
längd 48 cm.
Foto: Bildproffsen i Nyköping.

Välkommen
lilla Wilmer 7/12
Malin och Pelle Larssons son,
Linnea och Josefines lillebror.
Mormor, morfar och släkten
Nyköping

