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Hej igen! 
 
 
 
 
 
 
 
SHF har fått en flygande start 
på året. Februarimötet satte nytt 
publikrekord då 150 personer 
trängdes för att lyssna på Bengt 
Therners föredrag (sid. 14-15). 
Eftersom intresset var så stort 
skall vi göra ett nytt försök med 
Therner senare i år. 
 
Glädjande är också att vi har 
haft en stark tillströmning av 
medlemmar den senaste tiden. 
Noteringen i mitten av mars var 
374 medlemmar och merparten 
har redan betalat årsavgiften 175 
kr.  
Vi vill gärna uppmana de som 
ännu ej betalt att sända in avgif-
ten så föreningen vet vilka peng-
ar som finns att disponera. 
 
Nu är det också fastställt att 
Christopher O´Reagan, författa-
re, populärhistoriker och flitig 
TV-medarbetare är engagerad 
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Meyer och Ekholt Bygg AB 
 
 

 SHF sponsor år 2015 

  för SHF-föredrag torsdagen den 
13 augusti i år. Plats blir Quality 
SPA & Resort i Strömstad då vi 
räknar med storpublik. Mer in-
formation i nästa SHF-tidning. 
 
På 1870-talet upplevde Ström-
stad en bankkrasch som ställde 
massor av människor på bar 
backe. Ett tragiskt självmord var 
den direkta orsaken till den eko-
nomiska smällen. Den historiska 
artikeln finns på sid. 10 - 12. 
 
Flytten från Rosa Huset till mu-
seet är nu avklarad och vi passar 
på att tacka de medlemmar som 
lagt ned många frivilliga timmar 
med flyttstöket! 
 
Vårens SHF-resa går till Oslo 
och Norsk Folkemuseum, ett av 
världens största  friluftsmuseer. 
Mer information på sid. 7. 
 
Många vårtecken 
på Tjärnö tidigt i 
mars, t ex blåsippa 
och strandskata. 
Härligt! 
 
Trivsam läsning av 111:an! 
                   Åke Svanberg 
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April             Mary Wollstonecraft och 
                      Frankensteins monster                     Helena Svanberg-Knight 
 
Maj:              Guidad tur  vid Lunneviken             Eva Scholler Åhrberg   
                      Vårresa till Oslo 
 
Juni:              Friluftsmuseet                                  Kaffe och våffla 
 
juli:                1/7  Blomsholm                                Kaffe och våffla 
                       5/7  Galärmarschen 
 
Augusti:         Guidad tur i Halden                         Jens Bakke 
 
September:    Slaget vid Kvistrum 1788                Torbjörn Segelod 
 
Oktober:        Bluesens och jazzens historia          Tommy Grahn 
 
November:     Tidig historia i vårt närområde        Lasse Bengtsson 
 
December:     Julmöte, tävling, kåseri m.m. 
 
EXTRA insatt program under året!! ”På Gustav lll:s tid”, föredrag av 
Christopher O´Regan. Torsdag den 13 augusti. 
 

  Frågeomgång 2, 2015 - Europeiska Unionen 
 
 
Fråga 1: Vilket år bildades Kol– ochStålunionen, som var före-
gångare till EU? 
 
           1. 1948                     x. 1950                         2. 1952 
 
 
Fråga 2. Hur många länder var med i Kol– och Stålunionen? 
 
            1. 4 st                       x. 6 st                           2. 7 st 
 
 
Fråga 3. En av grundarna var fransmannen Robert Schuman. Vem 
var den andre pådrivaren? 
 
            1. De Gaulle             x. Adenauer                 2. Churchill 
 
 
Fråga 4. Hur många stjärnor finns det på EU-flaggan? 
 
            1. 12 st                     x. 15 st                          2. 18 st 
 
 
Fråga 5. EU:s ”nationalhymn” skrevs av ? 
 
            1. L. V. Beethoven   x. J. Brahms                  2. R. Strauss 
 
Försök först innan du söker på Internet. Lycka till! 
Svarsadress: janoag@telia.com 

      Efterlysning 
 
Helge Warberg, Sponviken, har 
sänt oss frågor som han söker 
efter i sin släktforskning: 
 
1. Anne Marie Nilsdatter, född 
1828, möjligen Nordby eller 
Mörk. Hon gifte sig 1854 i Hog-
dal Kyrka med sterbomannen 

Ole  Pedersen från Svinesund  och 
flyttade till gården  Kollegård. Finns 
det släktingar efter henne i Ström-
stad? 
2. Torpare Anders Ericson, f. 1828 i 
Skee och hans hustru Karoline Nils-
dotter, f.1833 i Tjernö. Bostad  var 
Kollemyr, Buvall Skee. Finns det 
släkt i Strömstadsområdet? 
Helge är tacksam för svar till: 
Hgwarberg@hotmail.com 
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Svänget i Hogdal 
 
Det finns spelmän och grupper ute 
i landet som  hyllar den äldre spel-
mansmusiken från Hogdal och 
Lommeland. Det görs svängiga 
arrangemang med nutida förteck-
en. Riksspelmannen Artur Lund-
berg (1901-1981) från Hogdal är 
för många en ikon. 
 
Forskningsgruppen MERA HOG-
DAL har under de senaste åren  
samlat historier om de lokala tra-
ditionsbärarna och lyssnat på in-
spelningar. I Svänget i Hogdal 
presenteras berättelser, analyser 
och 15 nyupptecknade låtar. 
En gång fick Hogdalsspelmannen 
Mats Lundberg frågan om den 
egendomliga rytmiken. Han  fäll- 
de då de bevingade orden: ”Ja ,det 
e ´a nogge konstit sô, men det ska 
väre så”. Vi önskar alla som vill  

förstå mer av denna musik en spän-
nande upptäcktsfärd! 
 
Gruppen MERA HOGDAL: Folke 
Corneliusson och Göte Lundberg, 
traditionsbärare och spelmän, Mia 
Gunberg Ådin, frilansande musiker 
och spelkvinna, Kent Johansson, 
dansare, Karin Askberger, sekrete-
rare. 
 

  

  
 
 

 
   

Ewonne Sigvardsson, född i Värnamo 1969. Flyttade 
med föräldrarna till Strömstad 1982. Efter studenten 
arbete i föräldrarnas butik i Svinesund. Driver nu  
I Hansson Skeppshandel. Byggde stenåldersby i gar-
deroben som liten. Historieintresserad sedan dess. 
 
 
Vilken historisk person skulle du vilja träffa? 
Den franska drottningen Marie Antionette (1755– 1793). När folket proteste-
rade över att man saknade mat lär hon ha sagt: ”Men ge dem då kakor”! 
Jag skulle vilja fråga henne hur hon tänkte, hur man kan bli så makalöst för-
störd av ett liv i extrem lyx, att man tappar all empati med vanligt folk.  
Måste passa på före den 16 oktober 1793 för då blev hon halshuggen. 
 
Vilket historiskt skeende skulle du vilja dyka ned i för en dag? 
Dagen för japanernas anfall på flottbasen Pearl Harbor 7 dec. 1941. Hur är 
det möjligt att stormakten USA kunde bli så totalt överrumplad? Är det kor-
rekt så som det skildrats i filmer att man denna tidiga söndagsmorgon vakna-
de upp och var totalt ovetande om det förestående anfallet. Ringde inga var-
ningsklockor någonstans? Får väl försöka prata med folk och bilda mig en 
egen uppfattning. Och sen sätta mig i säkert förvar på nån bergstopp innan 
det brakar loss. 
 
Vilket historiskt årtal har fastnat hos dig? 
6 nov. 1632. Av alla historiska årtal under skoltiden är det detta som har 
fastnat starkast hos mig. Jag måste ha haft bra lärare som kunde förmedla 
känslan när dimman rullar in över slagfältet. Och så påminns vi ju varje år 
om denna dag då det finns Gustav Adolfbakelser. 
 

SHF-styrelse 2015 
 
Valberedningens förslag som 
godkändes på årsmötet: 
 
Rolf Lindqvist, ordf. Sonia 
Svensson, v. ordf., Ingrid Sun-
demar, kassör, Tage Ödlund, 
sekr., Åke Svanberg, red., leda- 

möter Kristina Moosberg, Ulf 
Hansson, Bo Magnusson och 
(nyval) Tommy Grahn. 
 
Revisorer: Stefan Meyer och 
Bengt-Åke Björk. 
 
Valberedning: Kerstin Svanberg,
Solveig Gerdin-Ericson och  Bo 
Bengtsson. 
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Tatuering 
                          

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Åhlunds Elektriska  

stödjer  
Strömstads Historieförening 2015 

                  
             Vi sätter historien på pränt. 
              T.ex. denna tidning! 

Personalen hade handlat långt 
fler thekakor, smör, ost, skinka 
etc. än normalt. Vi förstod att 
Bengt skulle dra mycket folk. 
 
De första åhörarna dök upp re-
dan vid 17.30-tiden och sedan 
tilltog strömmen av folk i snabb 
takt. 
 
Köket fick hasta iväg till Kon-
sum för att handla mer mat och 
sedan breddes smörgåsar och 
kokades kaffe för brinnande li-
vet. 

Det var upptäcktsresanden Ja-
mes Cook som förde ordet tatuer-
ing till Europa.  Under sina resor i 
Stilla havet på 1770-talet kom han 
och hans besättning i kontakt med 
den polynesiska urbefolkningen, 
där många var tatuerade. 
 
Ordet är alltså polynesiska,tattoe, 
och tahitiska tatctu (som betyder 
målning, teckning). 
 
Tatueringar var vanligt bland na-
turfolk på många håll i världen 
och har mångtusenåriga anor.  
 
På den välbevarade kroppen efter 
”ismannen” Ötzi fann man ett 
stort antal tatueringar. Han levde 
och dog i de italienska Alperna för 
5.300 år sedan och hittades av en 
slump av några turister 1991. 
 
I västvärlden var det länge bara  
 

sjömän och kriminella som tatuera-
de sig. Men från 1980-talet har det 
blivit ett växande mode, först bland 
artister, skådespelare och idrottsut-
övare, men numera allt populärare 
bland ”vanligt” folk. 
 
Stockholmare lär vara världens 
mest tatuerade folk.  I åldersgrup-
pen 18-49 år är det en tredjedel som 
bär någon kroppssmyckning. I Sve-
rige finns det över 500 registrerade 
tatueringsfirmor. 
 
Zlatan Ibrahimovics kropp är full 
med tatueringar. Ses lätt när han 
kränger av sig tröjan efter en 
match. I sin självbiografi konstate-
rar han att ”tatueringar har blivit 
som en drog. Jag skulle ha något 
nytt hela tiden”. Bl a har han hela 
sin familjs födelsedatum intatuera-
de. 
Idag finns det 
knappast nå- 
gon världs- 
stjärna som  
saknar tatue- 
ringar. 
Åke Svanberg 
 

Prick kl. 19 fanns 150 smörgåsar 
ute på borden (vi fick också sätta 
in flera extrabord). 
Sen var vi tvungna att stänga 
dörrarna då säkerhetsreglerna 
sätter stopp vid max 150 perso-
ner i lokalen. 
Nu jobbar vi på att få ytterligare 
ett besök av Bengt Therner sena-
re i år. 

  Zlatan Ibrahimovic 

Köket körde hårt! 
 
Köksteamet hade ett styvt 
jobb på februarimötet 
med Bengt Therner som 
gästföreläsare. 

Här är gänget som  körde för fullt i 
köket: Margareta, Kerstin, Gustav, 
Laila, Jörgen och Bo (Ewonne sakna-
des när bilden togs). 




www.stromstadtryck.se • 0526 123 44
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Nya medlemmar i SHF: mycket välkomna! 
Thomas Neeb, Kenneth Högberg, Sven-Ivar Thomasson, Valeria 

Linc, Jan Hansson, Maud Pelas, Robert Larsson, Kenneth 
Klang, Reidar Hilmersson, Erling Bonnier, Lars Blomgren, Ulla 

Renström, Marita Högberg, samtliga Strömstad. 
Ytterligare nya medlemmar i nästa SHF-tidning! 

Medlemmar! 
Sedan starten för 19 år sedan har textrutan nedan 

aldrig varit tom! 
SHF har 374 medlemmar! 

Hjälp oss att fylla den även i framtiden! 

Klubbrummet, museet,  håller öppet för medlemmar varje måndagskväll  
vår och höst , klockan 18-20. Välkomna in på fika och samtal! 

                    

SHF och Strömstads Muse-
um har skaffat ny modern 
utrustning för att kunna visa 
bilder, filmer, samt spela upp 
musik och intervjuer. 
 
En stor smart-TV kan ta alle-
handa format och ny förstär-
kare, skivspelare och högta-
lare kompletterar uppsätt-
ningen. 
 
T.o.m. gamla stenkakor kla-
rar man eftersom Ulf Hans-
son har hittat en 100 år gam-
mal vevgrammofon i muse- 

 

 
 

ets gömslen Och den fungerar! 
All teknik kommer väl till pass,    
t. ex i Tommy Grahns jazzcirkel 
som körs under våren.     Åke S. 

tur i utlottningen om platser på ett 
flyg. Ett svenskt TV-team valde en 
landkonvoj och på den resan sköts 
fotografen Ulf Strömberg till döds. 
I mars i fjol mördades kollegan och 
vännen Nils Horner på öppen gata i 
Kabul. 
Journalister har blivit måltavlor i 
rapporteringen från världens kon-
flikter. I fjol dödades 66. 
 
Till Nordkorea kom Therner med 
förfalskad identitet. Rapporteringen 
därifrån, gjord när han tagit sig ut 
ur landet, gav honom Stora Journa-
listpriset 1996. 
 
Therner var på plats när Nelson 
Mandela gick ut genom fängelse-
grindarna. 
-Ett av mina lyckligaste ögonblick! 
 
 Det positiva drunknar lätt i alla 
rapporter om krig och katastrofer. 
Hur klarade du att se så mycket 
elände?, var en av frågorna från pu-
bliken: 
- På samma sätt som sjukvårds- och 

ambulanspersonal, 
men att se små barn 
dö svältdöden vänjer 
man sig aldrig vid, 
konstaterade Therner. 
 

Att lämna den iakt- 
tagande rollen för 

 
. 

Sprängfyllt, t.o.m.. i  entrén., när 
Bengt Therner berättade. 

att själv hjälpa, är han tveksam till. 
Dubbla roller kan väcka misstankar 
som ökar riskerna i jobbet ännu 
mer. 
- Och att beskriva ett hjälpbehov 
får också effekter, indirekt. 
 
Bengt Therner är uppvuxen i Salt-
backen  och i Strömstad. Bohuslän-
ningens lokalredaktion var första 
arbetsplats. Efter flera stora tid-
ningar kom han 1976 till Ekot. 
 
Vad har du haft med dig från 
Strömstad? 
- Ett socialt revanschbehov. Jag vil-
le plugga men vi hade inte pengar-
na. 
Senare skaffade han både gymna-
siekompetens och andra kunskaper  
han behövde. Nu som pensionär 
hoppar han fortfarande in ibland på 
Ekots utrikesdesk. 
                      Ann-Katrin Eklund Reglerna satte 

stopp för  fler. 

Gammalt och nytt! Hundraårig vev-
grammofon samsas med toppmodern 
smart-TV för SHF.s aktiviteter. 
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   Vår historia pekar på  
nöjda kunder. 
Res med oss. 
Boka nu !! 

 
 

 

Titta  
in till......... 

Vinnare i april: 
 Johnny Steen, Strömstad, medlemsnr.147 
Grattis, en bok finns att hämta i klubbrummet! 

Medlemsavgiften 
175 kr för år 2015 

Bankgiro 5371-5389 

Vårens resa  till Oslo 
 
Lördagen den 16 maj åker SHF till 
Oslo och Norsk Folkemuseum. 
 
Detta är ett av världens äldsta och 
största friluftsmuseer med 155 bygg-
nader, egen gammelby och en unik 
stavkyrka från år 1200. 
 
Utställningar visar arbets– och dag-
liglivet i Norge från 1500-talet fram 
till våra dagar. Här finns också sam-
lingar med hantverk, textilier, leksa-
ker, vapen m.m. 
Museet ligger på Bygdöy och där 
finns också bl a Vikingskipshuset 
och Kon-Tiki museet. Det är alltså 
möjligt att besöka fler museer denna 
dag (då mot separat inträde). 
 
SHF-subventionerat pris för bussresa 
och inträde vid  Folkemuseum är 320 
kr  per person. 

Årgång 20, nummer 111               April 

Bland sevärdheterna är den kom-
pletta  stavkyrkan från år 1200. 

Therner var på plats när Saddam 
Hussein fallit, vid stranden där 
amerikanska styrkor landsattes i 
Somalia och han intervjuade man-
nen som räddade radioarkivet i Ka-
bul undan talibanernas förstörelse. 
 
Att vara på rätt plats vid rätt tid 
verkar kräva såväl mod som kon-
takter, rejäl reskassa och uppfin-
ningsrikedom. 
Och ”en gnutta tur”, som ibland 
kan vara skillnaden mellan liv och 
död. Therner tog sig 2001 till Af-
ghanistan med hjälp av stulna di-
plomatskyltar, lånade dollar och  

Therner drog  
rekordpublik 
Om jag legat och sovit i hotell-
rummet hade jag inte stått här 
idag! 
 
Dramatik saknades inte när Bengt 
Therner, i 30 år utrikeskorrespon-
dent för Sveriges Radio, berättade 
från sitt yrkesliv. 
Hans hotellrum i Bagdad sköts i 
brand men bandspelaren råkade stå 
utanför. De rekordmånga åhörarna 
(150+) på februarimötet kunde 
lyssna både till skottlossning och 
brandljud. 
 
Publiken fick också höra den väl-
kända radiorösten när Therner spe-
lade upp inslag från några av de 74 
länder han arbetat i. 

Jätteroligt att se så många gamla be-
kanta, sa  Bengt  när han  inledde. 

Medtag gärna fikakorg för paus 
på väg mot Oslo. Ingen gemen-
sam lunch, det ordnar deltagarna 
själva på något av matställena på 
Bygdöy. Förfrågningar om resan: 
Bo Magnusson, tfn 0526-61545. 
Avresa: 16 maj kl. 08.30 från 
Strömstads station. 
Pris: 320 kr/pers. insätts senast  
8/5 på SHF bankgiro 5371-5389. 
Glöm ej namn ! 
Hemresa: Kl. 16.00 från Oslo, 
tillbaka i Strömstad ca.18.30. 
                          Åke Svanberg 
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Vi stödjer  

Strömstads  
Historieförening 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Årsmötet 2015 klubbat 
 
Med årsmötet i mars kunde hi-
storieåret 2014 läggas till hand-
lingarna.. 
 
Mötesordförande Jan Teuber höll i 
klubban och bl a konstaterades att 
SHF:s ekonomi är stabil, budgetför-
slaget för 2015 godkändes, med-
lemsavgiften blir oförändrat 175 kr 
per år, antalet medlemmar har ökat 
starkt och valberedningens förslag 
fastställdes (se  sid. 17). 
 
Kvällens föredragshållare var Ulf 
Hansson. Han kan levandegöra 
många olika ämnen, t.o.m. något så 
dystert som begravningsseder. 
 
Ulf framhöll att synen på döden har 
ändrats radikalt, förr i tiden var den 
en del av livet på gårdarna. 
Olika varsel var viktigt, t ex katt-
ugglans läte som förknippades med 
döden, hundar som skäller på ett 
visst sätt, om ett saltkar plötsligt 
välter. 
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 Bankkrasch drabbade 
Emilie Flygare-Carlén 
 
Det var inte bara Strömstad 
som fick känna på sviterna av 
en bankkonkurs. Under 1800-
talet inträffade en rad fallisse-
mang i bankväsendet i Sverige. 
En som fick se sina pengar för-
svinna var Emilie Flygare-
Carlén. 
 
Många privata bankinrättningar 
växte upp under 1800-talet, dess-
värre inte alltid med full finansiell 
kontroll. Merparten av Stock-
holms  bankirfirmor sveptes t ex  
bort i en stor obligationskris. 
 
Flygare-Carlén var en av de 
drabbade. Hon  bodde på 1840-
talet i Stockholm och var mycket 
produktiv under den här tiden. 
Förläggarna närmast  kämpade om 
att få ge ut hennes böcker. 
 Pengarna hon tjänade, plus en 
husförsäljning, sattes in i Holmska 
Bankirhuset. 
 
Några år senare gick detta ban-
kirhus överstyr och Flygare-
Carlén var en av många som för-
lorade sin förmögenhet. Hon dog 
tämligen utfattig 1892 i en ålder 
av 84 år. 

Emilie Flygare-Carlén, född 1807 i 
Strömstad, död 1892 i Stockholm. 

. 

Myndigheterna insåg att man mås-
te stävja den osäkerhet som rådde 
inom bankvärlden och olika åtgär-
der sattes in för att reglera penning-
väsendet. 
1873 infördes guldmyntfot (i prin-
cip att valutan motsvarar värdet av 
en viss mängd guld) och kronan 
blev ny valutaenhet (efter riksda-
ler). Vidare att Riksbanken 1897 
fick monopol på sedelutgivning. 
 
Idag har spararna  bättre skydd, 
(även om räntan just nu är rekord-
låg…). 
 Statliga bankgarantin innebär att 
man får tillbaka insatta pengar även 
om banken eller kreditinstitutet  går 
i konkurs. Garantin gäller för in-
sättningar upp till 100.000 euro, 
dvs närmare 1 miljon kr. 
 
                          Åke Svanberg 

När slutet var nära för en person 
fick det inte finnas hönsfjädrar i 
kudden och alla i rummet måste 
vara tysta när anden skulle lämna 
kroppen. 
 
Ett tankeväckande föredrag och 
många frågor till Ulf som avtack-
ades med blommor och applåder. 
 
Blommor fick också Margareta 
Börjesson som tack för sina 
mångåriga insatser i köket på 
våra månadsmöten. 
                     Åke Svanberg 

Ulf Hansson  pratade om gamla be-
gravningsseder. Tankeväckande om 
livet i bondesamhället förr i tiden. 
Avtackades av Rolf Lindqvist. 
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Månadsmöte 
Mary Wollstonecraft och Frankensteins monster 

onsdag den 1 april kl. 19.00 Folkets Hus 
Föreläsare: Helena Svanberg-Knight 

Vandring 
Guidad tur vid Lunneviken 

onsdag den 6 maj, resa i bilar från  Museet kl. 18.30 
Guide: Eva Scholler Åhrberg 

Koppla av 
hos oss 

och njut av 
vårt utbud. 

 
 

Vårresa till Oslo 
Besök på Norsk Folkemuseum 

lördag den 16 maj, buss Strömstads station kl. 08.30 
Anmälan senast 8/5 på bankgiro 5371-5389 (se info. s. 7) 
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var arrangerat. Av vänner skulle 
Klase ha hjälpts ut ur landet, varpå 
man skulle ha ordnat med begrav-
ning av ett helt annat lik. Man be-
rättade att någon skulle ha sett ho-
nom utrikes, först i Fredrikshald 
och sedan i Amerika. Allt detta var 
säkert bara fantasier och tomt prat. 
Nog vilar han i Strömstads jord. 
Vid sin död var han endast 45 år 
gammal. 

 
Fattigvård i Strömstad 
 
I fattigvårdsstyrelsens räkenskaper 
för år 1867 framgår  att budgeten 
var på 6.090 riksdaler. Medlen gick 
bl a till mjöl, kläder och kontantbi-
drag med 2.672 Rd, träskor 100 Rd, 
bröd till fattiga skolbarn 17,60 Rd, 
ved till norra sidans fattiga 85 Rd,, 
mjölutdelning av Klase 371 Rd.  
(Ur Gunnar Thoréns ”Gamla Ström-
stad). 

Månadsmöte 
Kaffe med våfflor 

         Onsdagen den 3 juni kl. 18.30 på Friluftsmuseet 
                      

/Forts från sid. 11) 
Sysslomän i konkursen blevo 
häradshövdingen i Norrviken , L. 
Norin samt konsul W.T. Lund-
gren. 
Någon utdelning att tala om kunde 
det ej bli. Synnerligast traktens 
lantmän drabbades ohyggligt hårt. 
Det fanns de som satt in allt de 
ägde i Klases bank och som nu 
blevo utfattiga. Många voro också 
de som fick gå från både gård och 
grund. 
 
Klase var en stor, driftig och sä-
kert välmenande man. Så mycket 
mera tragiskt att han skulle bli 
skuld till så många människors 
olycka. 
 
Många rykten kom i omlopp ef-
ter hans död. Bl a påstods att han 
ej hade hängt sig utan att det hela  
 

Här på Långgatan hade Tor Klase 
både butik och bankkontor. 

Örebro Enskilda Bank, vars filial 
Tor Klase drev i Strömstad, gav ut 
egna sedlar, bl a denna tio-sedel. 
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Strömstads egen 
Kreugerkrasch 
 
När bankdirektör Tor Klase 
hängde sig 1870 gick banken i 
konkurs vilket orsakade en eko-
nomisk katastrof för ett stort an-
tal människor i Strömstad med 
omnejd. 
 
Tor Klase föddes i Strömstad 1825 i 
en burgen miljö. Hans farmor kom 
från en mäktig Skee-släkt, fadern 
var postinspektör och skeppsmätare. 
Klase själv kom tidigt att ägna sig åt 
köpenskap i stor skala. Han var 
handlare, skeppsredare, havreexpor-
tör, kolimportör, bankir, husägare 
och vicekonsul för Preussen. 
 
I början av 1860-talet såg han till 
att Örebro Enskilda Bank öppnade 
filialkontor i Strömstad, och han 
blev direktör för denna stadens för-
sta affärsbank. 
 
Så här skriver Gunnar Thorén om 
Klase i boken Gamla Strömstad i 
ord och bild. 
 
Tor Klase beskrives av dem som 
minnas honom som en god man. 
Han ömmade mycket för de fattiga 
och hade i flera år hand om utdel-
ningen till dem. Bland de saker de  

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

allra fattigaste fick hämta hos Kla-
se var genuina träskor och mjöl. 
 
Det förtroende man hyste för Kla-
se var så obegränsat att man utan 
att fordra mer än en papperslapp 
påskriven med hans namn satte in 
de största belopp i hans bank. Och 
så kom den händelse som skakade 
både stad och ort: det Klaseska 
självmordet och den därpå följande 
kraschen. 
 
Frågan är om en händelse av eko-
nomisk art på ett så genomgripan-
de sätt någonsin berört staden och 
dess folk som Klase-kraschen. 
 
Det var den 5 april år 1870 som 
budet om att Klase berövat  sig li-
vet genom att hänga sig spreds i 
staden, väckande allmän bestört-
ning. Klase hade i ett brev, som  

Tor Klase, driftig affärsman och 
Strömstads store man på 1860-talet. 
Men hans liv slutade i tragedi. 

 
 Han skrev att han använt 15.623 
riksdaler av de medel som tillhörde 
banken. 
 Förgäves hade han, sades det i bre-
vet, under de senaste dagarna vän-
tat ett telegram om hjälp, men detta 
hade inte kommit. 
 
Bredvid brevet låg en öppen 
psalmbok som bar spår efter att han 
gråtit i den. I brevet beklagade han 
sig att många skulle bli olyckliga 
genom honom: 
”Rymma ville jag ej”, hade han 
skrivit, ”ty då skulle man tro att jag 
medfört pengar”. 
 
Bestörtningen i orten över det 
skedda var total och kraschen läm-
nade mycket kännbara verkningar .
efter sig i både land och stad. Ty 
det visade sig att Klases affärer 
voro hopplösa. 
 
När bouppteckningen den 18 maj 
förelåg visade det sig att att till-
gångarna i boet utgjorde 105.560 
riksdaler och 24 öre, under det att  

Tidningar över hela Sverige skrev om 
den tragiska händelsen i Strömstad. 
Här ett klipp  från Gotlands Tidning 
från den 22 april 1870. 

skulderna uppgingo till 163.831 
riksdaler och 97 öre, alltså en oba-
lans på 68.271 riksdaler och 75 
öre, ett aktningsvärt belopp på den 
tiden. 
 
På inställelsedagen i den Klaseska 
konkursen var det formlig folk-
vandring till staden. 
 Rådhuset belägrades av fordrings-
ägare, som önskade bevaka sina 
tillgodohavanden. Rättens ses-
sionsrum förslog ej att rymma alla 
utan en mängd fick stå utanför. 
 
Inalles inlämnades till rätten av 
260 fordringsägare bevakningar 
lydande på ej mindre än 325.000 
riksdaler, ett jättebelopp på den 
tiden. 
 
                            /Forts sid. 12/ 

man fann, redogjort för 
anledningen till den för-
tvivlade handlingen. Hans 
vidlyftiga affärer hade 
växt honom över huvudet. 
För att fylla bristerna hade 
han måst ta i bankkassan. 
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var arrangerat. Av vänner skulle 
Klase ha hjälpts ut ur landet, varpå 
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 Årsmötet 2015 klubbat 
 
Med årsmötet i mars kunde hi-
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SHF:s ekonomi är stabil, budgetför-
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   Vår historia pekar på  
nöjda kunder. 
Res med oss. 
Boka nu !! 

 
 

 

Titta  
in till......... 

Vinnare i april: 
 Johnny Steen, Strömstad, medlemsnr.147 
Grattis, en bok finns att hämta i klubbrummet! 

Medlemsavgiften 
175 kr för år 2015 

Bankgiro 5371-5389 

Vårens resa  till Oslo 
 
Lördagen den 16 maj åker SHF till 
Oslo och Norsk Folkemuseum. 
 
Detta är ett av världens äldsta och 
största friluftsmuseer med 155 bygg-
nader, egen gammelby och en unik 
stavkyrka från år 1200. 
 
Utställningar visar arbets– och dag-
liglivet i Norge från 1500-talet fram 
till våra dagar. Här finns också sam-
lingar med hantverk, textilier, leksa-
ker, vapen m.m. 
Museet ligger på Bygdöy och där 
finns också bl a Vikingskipshuset 
och Kon-Tiki museet. Det är alltså 
möjligt att besöka fler museer denna 
dag (då mot separat inträde). 
 
SHF-subventionerat pris för bussresa 
och inträde vid  Folkemuseum är 320 
kr  per person. 
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Bland sevärdheterna är den kom-
pletta  stavkyrkan från år 1200. 

Therner var på plats när Saddam 
Hussein fallit, vid stranden där 
amerikanska styrkor landsattes i 
Somalia och han intervjuade man-
nen som räddade radioarkivet i Ka-
bul undan talibanernas förstörelse. 
 
Att vara på rätt plats vid rätt tid 
verkar kräva såväl mod som kon-
takter, rejäl reskassa och uppfin-
ningsrikedom. 
Och ”en gnutta tur”, som ibland 
kan vara skillnaden mellan liv och 
död. Therner tog sig 2001 till Af-
ghanistan med hjälp av stulna di-
plomatskyltar, lånade dollar och  

Therner drog  
rekordpublik 
Om jag legat och sovit i hotell-
rummet hade jag inte stått här 
idag! 
 
Dramatik saknades inte när Bengt 
Therner, i 30 år utrikeskorrespon-
dent för Sveriges Radio, berättade 
från sitt yrkesliv. 
Hans hotellrum i Bagdad sköts i 
brand men bandspelaren råkade stå 
utanför. De rekordmånga åhörarna 
(150+) på februarimötet kunde 
lyssna både till skottlossning och 
brandljud. 
 
Publiken fick också höra den väl-
kända radiorösten när Therner spe-
lade upp inslag från några av de 74 
länder han arbetat i. 

Jätteroligt att se så många gamla be-
kanta, sa  Bengt  när han  inledde. 

Medtag gärna fikakorg för paus 
på väg mot Oslo. Ingen gemen-
sam lunch, det ordnar deltagarna 
själva på något av matställena på 
Bygdöy. Förfrågningar om resan: 
Bo Magnusson, tfn 0526-61545. 
Avresa: 16 maj kl. 08.30 från 
Strömstads station. 
Pris: 320 kr/pers. insätts senast  
8/5 på SHF bankgiro 5371-5389. 
Glöm ej namn ! 
Hemresa: Kl. 16.00 från Oslo, 
tillbaka i Strömstad ca.18.30. 
                          Åke Svanberg 
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Nya medlemmar i SHF: mycket välkomna! 
Thomas Neeb, Kenneth Högberg, Sven-Ivar Thomasson, Valeria 

Linc, Jan Hansson, Maud Pelas, Robert Larsson, Kenneth 
Klang, Reidar Hilmersson, Erling Bonnier, Lars Blomgren, Ulla 

Renström, Marita Högberg, samtliga Strömstad. 
Ytterligare nya medlemmar i nästa SHF-tidning! 

Medlemmar! 
Sedan starten för 19 år sedan har textrutan nedan 

aldrig varit tom! 
SHF har 374 medlemmar! 

Hjälp oss att fylla den även i framtiden! 

Klubbrummet, museet,  håller öppet för medlemmar varje måndagskväll  
vår och höst , klockan 18-20. Välkomna in på fika och samtal! 

                    

SHF och Strömstads Muse-
um har skaffat ny modern 
utrustning för att kunna visa 
bilder, filmer, samt spela upp 
musik och intervjuer. 
 
En stor smart-TV kan ta alle-
handa format och ny förstär-
kare, skivspelare och högta-
lare kompletterar uppsätt-
ningen. 
 
T.o.m. gamla stenkakor kla-
rar man eftersom Ulf Hans-
son har hittat en 100 år gam-
mal vevgrammofon i muse- 

 

 
 

ets gömslen Och den fungerar! 
All teknik kommer väl till pass,    
t. ex i Tommy Grahns jazzcirkel 
som körs under våren.     Åke S. 

tur i utlottningen om platser på ett 
flyg. Ett svenskt TV-team valde en 
landkonvoj och på den resan sköts 
fotografen Ulf Strömberg till döds. 
I mars i fjol mördades kollegan och 
vännen Nils Horner på öppen gata i 
Kabul. 
Journalister har blivit måltavlor i 
rapporteringen från världens kon-
flikter. I fjol dödades 66. 
 
Till Nordkorea kom Therner med 
förfalskad identitet. Rapporteringen 
därifrån, gjord när han tagit sig ut 
ur landet, gav honom Stora Journa-
listpriset 1996. 
 
Therner var på plats när Nelson 
Mandela gick ut genom fängelse-
grindarna. 
-Ett av mina lyckligaste ögonblick! 
 
 Det positiva drunknar lätt i alla 
rapporter om krig och katastrofer. 
Hur klarade du att se så mycket 
elände?, var en av frågorna från pu-
bliken: 
- På samma sätt som sjukvårds- och 

ambulanspersonal, 
men att se små barn 
dö svältdöden vänjer 
man sig aldrig vid, 
konstaterade Therner. 
 

Att lämna den iakt- 
tagande rollen för 

 
. 

Sprängfyllt, t.o.m.. i  entrén., när 
Bengt Therner berättade. 

att själv hjälpa, är han tveksam till. 
Dubbla roller kan väcka misstankar 
som ökar riskerna i jobbet ännu 
mer. 
- Och att beskriva ett hjälpbehov 
får också effekter, indirekt. 
 
Bengt Therner är uppvuxen i Salt-
backen  och i Strömstad. Bohuslän-
ningens lokalredaktion var första 
arbetsplats. Efter flera stora tid-
ningar kom han 1976 till Ekot. 
 
Vad har du haft med dig från 
Strömstad? 
- Ett socialt revanschbehov. Jag vil-
le plugga men vi hade inte pengar-
na. 
Senare skaffade han både gymna-
siekompetens och andra kunskaper  
han behövde. Nu som pensionär 
hoppar han fortfarande in ibland på 
Ekots utrikesdesk. 
                      Ann-Katrin Eklund Reglerna satte 

stopp för  fler. 

Gammalt och nytt! Hundraårig vev-
grammofon samsas med toppmodern 
smart-TV för SHF.s aktiviteter. 
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Svänget i Hogdal 
 
Det finns spelmän och grupper ute 
i landet som  hyllar den äldre spel-
mansmusiken från Hogdal och 
Lommeland. Det görs svängiga 
arrangemang med nutida förteck-
en. Riksspelmannen Artur Lund-
berg (1901-1981) från Hogdal är 
för många en ikon. 
 
Forskningsgruppen MERA HOG-
DAL har under de senaste åren  
samlat historier om de lokala tra-
ditionsbärarna och lyssnat på in-
spelningar. I Svänget i Hogdal 
presenteras berättelser, analyser 
och 15 nyupptecknade låtar. 
En gång fick Hogdalsspelmannen 
Mats Lundberg frågan om den 
egendomliga rytmiken. Han  fäll- 
de då de bevingade orden: ”Ja ,det 
e ´a nogge konstit sô, men det ska 
väre så”. Vi önskar alla som vill  

förstå mer av denna musik en spän-
nande upptäcktsfärd! 
 
Gruppen MERA HOGDAL: Folke 
Corneliusson och Göte Lundberg, 
traditionsbärare och spelmän, Mia 
Gunberg Ådin, frilansande musiker 
och spelkvinna, Kent Johansson, 
dansare, Karin Askberger, sekrete-
rare. 
 

  

  
 
 

 
   

Ewonne Sigvardsson, född i Värnamo 1969. Flyttade 
med föräldrarna till Strömstad 1982. Efter studenten 
arbete i föräldrarnas butik i Svinesund. Driver nu  
I Hansson Skeppshandel. Byggde stenåldersby i gar-
deroben som liten. Historieintresserad sedan dess. 
 
 
Vilken historisk person skulle du vilja träffa? 
Den franska drottningen Marie Antionette (1755– 1793). När folket proteste-
rade över att man saknade mat lär hon ha sagt: ”Men ge dem då kakor”! 
Jag skulle vilja fråga henne hur hon tänkte, hur man kan bli så makalöst för-
störd av ett liv i extrem lyx, att man tappar all empati med vanligt folk.  
Måste passa på före den 16 oktober 1793 för då blev hon halshuggen. 
 
Vilket historiskt skeende skulle du vilja dyka ned i för en dag? 
Dagen för japanernas anfall på flottbasen Pearl Harbor 7 dec. 1941. Hur är 
det möjligt att stormakten USA kunde bli så totalt överrumplad? Är det kor-
rekt så som det skildrats i filmer att man denna tidiga söndagsmorgon vakna-
de upp och var totalt ovetande om det förestående anfallet. Ringde inga var-
ningsklockor någonstans? Får väl försöka prata med folk och bilda mig en 
egen uppfattning. Och sen sätta mig i säkert förvar på nån bergstopp innan 
det brakar loss. 
 
Vilket historiskt årtal har fastnat hos dig? 
6 nov. 1632. Av alla historiska årtal under skoltiden är det detta som har 
fastnat starkast hos mig. Jag måste ha haft bra lärare som kunde förmedla 
känslan när dimman rullar in över slagfältet. Och så påminns vi ju varje år 
om denna dag då det finns Gustav Adolfbakelser. 
 

SHF-styrelse 2015 
 
Valberedningens förslag som 
godkändes på årsmötet: 
 
Rolf Lindqvist, ordf. Sonia 
Svensson, v. ordf., Ingrid Sun-
demar, kassör, Tage Ödlund, 
sekr., Åke Svanberg, red., leda- 

möter Kristina Moosberg, Ulf 
Hansson, Bo Magnusson och 
(nyval) Tommy Grahn. 
 
Revisorer: Stefan Meyer och 
Bengt-Åke Björk. 
 
Valberedning: Kerstin Svanberg,
Solveig Gerdin-Ericson och  Bo 
Bengtsson. 
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Tatuering 
                          

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Åhlunds Elektriska  

stödjer  
Strömstads Historieförening 2015 

                  
             Vi sätter historien på pränt. 
              T.ex. denna tidning! 

Personalen hade handlat långt 
fler thekakor, smör, ost, skinka 
etc. än normalt. Vi förstod att 
Bengt skulle dra mycket folk. 
 
De första åhörarna dök upp re-
dan vid 17.30-tiden och sedan 
tilltog strömmen av folk i snabb 
takt. 
 
Köket fick hasta iväg till Kon-
sum för att handla mer mat och 
sedan breddes smörgåsar och 
kokades kaffe för brinnande li-
vet. 

Det var upptäcktsresanden Ja-
mes Cook som förde ordet tatuer-
ing till Europa.  Under sina resor i 
Stilla havet på 1770-talet kom han 
och hans besättning i kontakt med 
den polynesiska urbefolkningen, 
där många var tatuerade. 
 
Ordet är alltså polynesiska,tattoe, 
och tahitiska tatctu (som betyder 
målning, teckning). 
 
Tatueringar var vanligt bland na-
turfolk på många håll i världen 
och har mångtusenåriga anor.  
 
På den välbevarade kroppen efter 
”ismannen” Ötzi fann man ett 
stort antal tatueringar. Han levde 
och dog i de italienska Alperna för 
5.300 år sedan och hittades av en 
slump av några turister 1991. 
 
I västvärlden var det länge bara  
 

sjömän och kriminella som tatuera-
de sig. Men från 1980-talet har det 
blivit ett växande mode, först bland 
artister, skådespelare och idrottsut-
övare, men numera allt populärare 
bland ”vanligt” folk. 
 
Stockholmare lär vara världens 
mest tatuerade folk.  I åldersgrup-
pen 18-49 år är det en tredjedel som 
bär någon kroppssmyckning. I Sve-
rige finns det över 500 registrerade 
tatueringsfirmor. 
 
Zlatan Ibrahimovics kropp är full 
med tatueringar. Ses lätt när han 
kränger av sig tröjan efter en 
match. I sin självbiografi konstate-
rar han att ”tatueringar har blivit 
som en drog. Jag skulle ha något 
nytt hela tiden”. Bl a har han hela 
sin familjs födelsedatum intatuera-
de. 
Idag finns det 
knappast nå- 
gon världs- 
stjärna som  
saknar tatue- 
ringar. 
Åke Svanberg 
 

Prick kl. 19 fanns 150 smörgåsar 
ute på borden (vi fick också sätta 
in flera extrabord). 
Sen var vi tvungna att stänga 
dörrarna då säkerhetsreglerna 
sätter stopp vid max 150 perso-
ner i lokalen. 
Nu jobbar vi på att få ytterligare 
ett besök av Bengt Therner sena-
re i år. 

  Zlatan Ibrahimovic 

Köket körde hårt! 
 
Köksteamet hade ett styvt 
jobb på februarimötet 
med Bengt Therner som 
gästföreläsare. 

Här är gänget som  körde för fullt i 
köket: Margareta, Kerstin, Gustav, 
Laila, Jörgen och Bo (Ewonne sakna-
des när bilden togs). 
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I Hansson Skeppshandel. Byggde stenåldersby i gar-
deroben som liten. Historieintresserad sedan dess. 
 
 
Vilken historisk person skulle du vilja träffa? 
Den franska drottningen Marie Antionette (1755– 1793). När folket proteste-
rade över att man saknade mat lär hon ha sagt: ”Men ge dem då kakor”! 
Jag skulle vilja fråga henne hur hon tänkte, hur man kan bli så makalöst för-
störd av ett liv i extrem lyx, att man tappar all empati med vanligt folk.  
Måste passa på före den 16 oktober 1793 för då blev hon halshuggen. 
 
Vilket historiskt skeende skulle du vilja dyka ned i för en dag? 
Dagen för japanernas anfall på flottbasen Pearl Harbor 7 dec. 1941. Hur är 
det möjligt att stormakten USA kunde bli så totalt överrumplad? Är det kor-
rekt så som det skildrats i filmer att man denna tidiga söndagsmorgon vakna-
de upp och var totalt ovetande om det förestående anfallet. Ringde inga var-
ningsklockor någonstans? Får väl försöka prata med folk och bilda mig en 
egen uppfattning. Och sen sätta mig i säkert förvar på nån bergstopp innan 
det brakar loss. 
 
Vilket historiskt årtal har fastnat hos dig? 
6 nov. 1632. Av alla historiska årtal under skoltiden är det detta som har 
fastnat starkast hos mig. Jag måste ha haft bra lärare som kunde förmedla 
känslan när dimman rullar in över slagfältet. Och så påminns vi ju varje år 
om denna dag då det finns Gustav Adolfbakelser. 
 

SHF-styrelse 2015 
 
Valberedningens förslag som 
godkändes på årsmötet: 
 
Rolf Lindqvist, ordf. Sonia 
Svensson, v. ordf., Ingrid Sun-
demar, kassör, Tage Ödlund, 
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Revisorer: Stefan Meyer och 
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April             Mary Wollstonecraft och 
                      Frankensteins monster                     Helena Svanberg-Knight 
 
Maj:              Guidad tur  vid Lunneviken             Eva Scholler Åhrberg   
                      Vårresa till Oslo 
 
Juni:              Friluftsmuseet                                  Kaffe och våffla 
 
juli:                1/7  Blomsholm                                Kaffe och våffla 
                       5/7  Galärmarschen 
 
Augusti:         Guidad tur i Halden                         Jens Bakke 
 
September:    Slaget vid Kvistrum 1788                Torbjörn Segelod 
 
Oktober:        Bluesens och jazzens historia          Tommy Grahn 
 
November:     Tidig historia i vårt närområde        Lasse Bengtsson 
 
December:     Julmöte, tävling, kåseri m.m. 
 
EXTRA insatt program under året!! ”På Gustav lll:s tid”, föredrag av 
Christopher O´Regan. Torsdag den 13 augusti. 
 

  Frågeomgång 2, 2015 - Europeiska Unionen 
 
 
Fråga 1: Vilket år bildades Kol– ochStålunionen, som var före-
gångare till EU? 
 
           1. 1948                     x. 1950                         2. 1952 
 
 
Fråga 2. Hur många länder var med i Kol– och Stålunionen? 
 
            1. 4 st                       x. 6 st                           2. 7 st 
 
 
Fråga 3. En av grundarna var fransmannen Robert Schuman. Vem 
var den andre pådrivaren? 
 
            1. De Gaulle             x. Adenauer                 2. Churchill 
 
 
Fråga 4. Hur många stjärnor finns det på EU-flaggan? 
 
            1. 12 st                     x. 15 st                          2. 18 st 
 
 
Fråga 5. EU:s ”nationalhymn” skrevs av ? 
 
            1. L. V. Beethoven   x. J. Brahms                  2. R. Strauss 
 
Försök först innan du söker på Internet. Lycka till! 
Svarsadress: janoag@telia.com 

      Efterlysning 
 
Helge Warberg, Sponviken, har 
sänt oss frågor som han söker 
efter i sin släktforskning: 
 
1. Anne Marie Nilsdatter, född 
1828, möjligen Nordby eller 
Mörk. Hon gifte sig 1854 i Hog-
dal Kyrka med sterbomannen 

Ole  Pedersen från Svinesund  och 
flyttade till gården  Kollegård. Finns 
det släktingar efter henne i Ström-
stad? 
2. Torpare Anders Ericson, f. 1828 i 
Skee och hans hustru Karoline Nils-
dotter, f.1833 i Tjernö. Bostad  var 
Kollemyr, Buvall Skee. Finns det 
släkt i Strömstadsområdet? 
Helge är tacksam för svar till: 
Hgwarberg@hotmail.com 
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Hej igen! 
 
 
 
 
 
 
 
SHF har fått en flygande start 
på året. Februarimötet satte nytt 
publikrekord då 150 personer 
trängdes för att lyssna på Bengt 
Therners föredrag (sid. 14-15). 
Eftersom intresset var så stort 
skall vi göra ett nytt försök med 
Therner senare i år. 
 
Glädjande är också att vi har 
haft en stark tillströmning av 
medlemmar den senaste tiden. 
Noteringen i mitten av mars var 
374 medlemmar och merparten 
har redan betalat årsavgiften 175 
kr.  
Vi vill gärna uppmana de som 
ännu ej betalt att sända in avgif-
ten så föreningen vet vilka peng-
ar som finns att disponera. 
 
Nu är det också fastställt att 
Christopher O´Reagan, författa-
re, populärhistoriker och flitig 
TV-medarbetare är engagerad 
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Meyer och Ekholt Bygg AB 
 
 

 SHF sponsor år 2015 

  för SHF-föredrag torsdagen den 
13 augusti i år. Plats blir Quality 
SPA & Resort i Strömstad då vi 
räknar med storpublik. Mer in-
formation i nästa SHF-tidning. 
 
På 1870-talet upplevde Ström-
stad en bankkrasch som ställde 
massor av människor på bar 
backe. Ett tragiskt självmord var 
den direkta orsaken till den eko-
nomiska smällen. Den historiska 
artikeln finns på sid. 10 - 12. 
 
Flytten från Rosa Huset till mu-
seet är nu avklarad och vi passar 
på att tacka de medlemmar som 
lagt ned många frivilliga timmar 
med flyttstöket! 
 
Vårens SHF-resa går till Oslo 
och Norsk Folkemuseum, ett av 
världens största  friluftsmuseer. 
Mer information på sid. 7. 
 
Många vårtecken 
på Tjärnö tidigt i 
mars, t ex blåsippa 
och strandskata. 
Härligt! 
 
Trivsam läsning av 111:an! 
                   Åke Svanberg 
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Artikel                Sid. 15 
 
Vaffö heter...      Sid. 16           
 
Resor                   Sid. 17                  
 
Historiska fönstret 
                       Sid. 18,19 
 
Till sist...             Sid. 20 
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Innehåll nr. 111 
 
Medlemstidning Sid. 1 
 
Några ord…       Sid. 2 
 
Tävling               Sid. 3 
                               
Profilen               Sid. 4 
 
SHF-nytt             Sid. 5 
 
Medlemsrutan    Sid. 6 
 
SHF-nytt          Sid. 7-8 
 
Agenda 2015      Sid.  9 
   
Hist. Artikel  sid 10-13             
 
Återblick           Sid. 14 
                                                      
Återblick            Sid. 15 
 
Språkspalt         Sid. 16     
                            
Återblick            Sid. 17 
 
Agenda 2015      Sid. 18 
 
Hist. Fönstret     Sid. 19 
             
Till sist…            Sid. 20 

 


 


