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Mångbetrodd
trosabo 75 ar

fyller söndagen den 28 ju-andchef Fritiof Hagman i
Han är född i Stockholm,
jlutad skolgång kom han
.1 Karolinska institutets fyka avdelning som biträde
ätt år - och hade sedan 1897
anställning vid Jönköpings
ka Byrå i Stockholm. Därrev han handels- och åkerii Älvsjö i fem år. Vidare
n anställd som tappmästaJ.A. Lindgrens vinhandel i
iolm och som lagermästare
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teborgs brandkår. Hagman cfeltog
1914—1915 i frivilliga reservbefälskursen i Stockholm och blev
löjtnant i landstormen 1921 och
kapten 1929. Han har inom Trosa
Landstormsförening, numera Trosa Befälsutbildningsförening, varit sekreterare i många år och under tre år v. ordf .
50 år har han arbetat inom den
frivilliga skytterörelsen, först i
Älvsjö och sedan i Trosa. En
lång följd av år var han föreningens sekreterare eller ordförande.
1925—1958 var han gymnastikledare för Trosa Gymnastikklubbs
både manliga och kvinnliga avdelningar; fortfarande är han föreningens ordförande.
1922—1947 var han ordförande
i Sällskapet Trosa Jultomtar.
För sitt. arbete inom de olika
föreningarna har han fått motta
ett flertal utmärkelser.
I Trosa har jubilaren vidare
haft befattningen som hälsovårdstillsyningsman 1928—1950. Några
år var han sekreterare i brandsty-
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rit sekreterare i många år och under tre år v. ordf.
50 år har han arbetat inom den
frivilliga skytterörelsen, först i
Älvsjö och sedan i Trosa. En
Mångbetrodd
lång följd av år var han förenintrosabo 75 ar
gens sekreterare eller ordförande.
1925—1958 var han gymnastikledare för Trosa Gymnastikklubbs
både manliga och kvinnliga avdel75 år fyller söndagen den 28 juningar; fortfarande är han förni f. brandchef Fritiof Hagman i
eningens ordförande.
Trosa. Han är född i Stockholm.
Efter slutad skolgång kom han
1922—1947 var han ordförande
1938 till Karolinska institutets fyi Sällskapet Trosa Jultomtar.
siologiska avdelning som biträde
under ett år och hade sedan 1897
För sitt arbete inom de olika
föreningarna har han fått motta
—1905 anställning vid Jönköpings
ett flertal utmärkelser.
Juridiska Byrå i Stockholm. Därefter drev han handels- och åkeriI Trosa har jubilaren vidare
rörelse i Älvsjö i fem år. Vidare
haft befattningen som hälsovårdsvar han anställd som tappmästatillsyningsman 1928—1950. Några
re i C.A. Lindgrens vinhandel i
år var han sekreterare i brandstyStockholm och som lagermästare
relsen, sekreterare i Trosa fastighos Ivar Helleberg 1912—1914.
hetsförening och ordförande i
Åren 1917—1924 var han lagerplanteringsnämnden sex år. Han
mästare vid Trosa systembolag.
är suppleant i Trosa kyrkoråd och
1921 blev han brandchef i Trosa ' styrelseledamot i Trosa luftoch tjänstgjorde till 1950, då han skyddsnämnd sedan 1940, v. ordavgick med pension och erhöll • förande i nämnden sedan 1941 och
Patriotiska sällskapets guldme- dess ordförande sedan 1956. Han
dalj. Under Hagmans tid som var en av initiativtagarna till Trobrandchef i Trosa utvecklades sa Båtklubb och är dess sekretebrandväsendet i staden betydligt. rare sedan många år. Han har
1925 var han aspirant vid Stock- även varit med och bildat Trosa
holms brandkår och 1926 vid Gö- Spelmanslag.

