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Hej igen! 
Svenskt sommarväder, 
dvs. skön sol ena dan, 
regn och blåst nästa. 
Men jag tycker faktiskt 
att omväxling inte är så 
dumt! 
 
Nu ser vi fram mot en 
av sommarens höjd-
punkter, O´Regans be-
sök 13 augusti. SHF 
hoppas att så många 
medlemmar som möjligt 
möter upp till detta ar-
rangemang. Vi tror på ett 
mycket välbesökt möte, 
så kom i tid. Eller förköp 
biljetter på bokhandeln. 
(Mer info sid. 3). 
 
Nya studiecirklar är på 
gång. ”Strömstad-så 
formades staden” startar 
i oktober (anmälan till 
Åke Sundemar) och 
”Café Vinyl”, en ny mu-
sikcirkel i höst med 
Tommy Grahn, som tar 
emot anmälningar. 
 
Dessutom jobbar  teater-
gruppen på nya projekt. 
Mer cirkel-info på nästa 
möte.  Sommarhäls-
ningar! Åke Svanberg 

Föreläsare sökes! 
Planeringen är redan igång för de 
SHF-föredrag vi skall hålla under 
2016. 
Ni som har förslag för egen del el-
ler tips på personer ni tycker vore 
intressant  att lyssna till, kontakta 
gärna någon  i SHF:s styrelse. 

 .Nya hemsidan nu igång 
SHF:s nya hemsida kördes igång i juli 
med ny fräsch layout. Gå in på :
historieforeningen .se, där ni hittar infor-
mation om SHF och kommande aktivite-
ter. Bidra gärna med material till Sonia 
som håller i sidan. Adress: svensonso-
nia@gmail.com. 



1 

Oslo bjöd på fina museer 
 
Vårresan till Oslo gick i ett grå-
daskigt väder, men oj vilken 
lyckad utflykt till Norsk Folke-
museum på Bygdöy. 
 
Som ett av världens största frilufts-
museer finns här mängder med 
byggnader, egen gammelby, hant-
verk, textilier m.m. Kort sagt; dag-
liglivet i Norge från medeltid fram 
till våra dagar. 
 
Vi var ett 25-tal SHF-are på resan 
och några hann också med att besö-
ka näraliggande Vikingskipshuset, 
bl a med det berömda Osebergs-
skeppet från 800-talet.   Åke S. 
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Rekorddeltagande på kaffe/våffla-
mötet på Blomsholm i juli. 

                           

Månadsmöte/vandring 
Guidad tur i Halden med Jens Bakke 

Onsdagen den 5 augusti 
Samling museet kl 18.00, gemensam resa i bilar. Avfärd kl. 

18.15. Medtag fika! 
 

Föreläsning med Christopher O´Regan 
”Döden var en adelsman” 

Torsdagen den 13 augusti, Quality Spa, Strömstad. 
Vi börjar kl. 18.30 med musik och kaffe. Föreläsning kl. 

19.00. 
Pris 170 kr/pers.  Förköp från 1 augusti i Strömstads Bok-

handel. Annars vid entrén. 
 
 

Månadsmöte 
Bluesens och jazzens historia 

Onsdagen den 2 september kl. 19.00 Folkets Hus 
Föreläsare: Tommy Grahn 

(Torbjörn Segelods ”Slaget vid Kvistrum 1788” ändrat till oktobermötet) 
 

Historisk utflykt 
”Fyra fyrar” 

Heldagsutflykt med båt till fyra olika fyrar. 
Lördag den 5 september, avfärd hamnen kl. 10.00. 

Pris 350 kr/pers. ink. båtresa, f.m.-fika, lunch, e.m.-fika. 
Max 48 personer. Anmälan med inbetalning till SHF:s 

bankgiro 5371-5389 senast 26 augusti. 
 

Bo Magnusson försöker få med hela 
stavkyrkan från år 1200 på en bild. 

Kaffe/våffla drog folk 
 
Våra onsdagsmöten i sommar  
har varit välbesökta. 
 
I juni var vi på friluftsmuseet 
med en extra föreläsning av Nils 
Modig om båtmanstorp. Kunnigt 
och intressant! 
I juli höll vi till på Blomsholm 
och då med rekorddeltagande, ett 
45-tal SHF-are smörjde kråset. 
                                Åke S. 

Tekniskt fel gjorde att några junitidningar 
inte nådde fram. Ni som saknar tidningen 
kontakta Åke Svanberg, 0526-25224. 

Extra Sponvika-utflykt 
 
En extrainsatt historisk utflykt tog 
oss 13 juli till Sponvika på norska 
sidan av Svinesund. 
 
Kunnige Helge Warberg guidade 
oss i den rika historien, från stenål-
dern, vikingatiden, Karl Xll:s an-
fall till andra världskriget. Synner-
ligen givande vandring som vi gär-
na återkommer till.      Åke S. 
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