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tationen av SHF:s bildande för exakt 19 år sedan. Det som började i
ganska liten skala växte snabbt till
idag en av Strömstads största och
mest aktiva föreningar!
Planeringen för nästa års verksamhet, då SHF alltså firar 20 årsjubileum, är redan i full gång.

Vi är knappt halvvägs in på höstterminen och SHF:s aktiviteter har
redan avlöst varandra i rask takt;
föredrag, vandringar, möten, cirklar
och utflykter. Ni läser om allt som
hänt i detta nummer.
Helt i enlighet med våra antaganden visade det sig vettigt att byta
lokal till Spa-hotellet för O´Regans
besök. 250 personer bänkade sig
vilket innebär publikrekord för
SHF. Fint av medlemmarna Pontus
Berglund och Harald Simonsson att
inleda evenemanget med musik och
sång. O´Regans succékväll hittar ni
på sid. 10-12.
Idag har vi ett scoop. Ulf Hansson
har vaskat fram den hittills enda
kända bilden på Selma Lagerlöf på
besök i Strömstad. Denna ”gömda”
bild publiceras nu för första gången
(sid. 13).
En annan intressant illustration
finns på sid. 6, den första dokumen12

Särskilt glädjande är att vi lyckats
engagera Stig Fredrikson till aprilmötet.
Stig är välkänd SVT-medarbetare som mångårig utrikeskommentator och Moskva-korre. Nu skall han
prata om Ryssland under rubriken;
”Vad rör sig i Putins hjärna?” Vi
kan nog räkna med ett nytt starkt
publikgensvar på detta föredrag
( mer på sid. 7).
Därmed ber jag att få tacka för de
fem år jag hållit i tidningen. Dryga
40 nummer som varit både roliga
och mycket berikande att jobba
med.
Nu avgår jag som ansvarig och styrelsen återkommer med information
hur arbetet skall skötas i framtiden.
Som sagt, tack för de här åren
och
Trivsam läsning av nr. 114!
Åke Svanberg
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Frågeomgång 4, 2015 - Gustaf lll
Fråga 1: År 1786 instiftades Svenska Akademien. Vem var dess
första ordförande?
1. Axel von Fersen x. Von Rosenstein 2. Johan Henrik Kellgren
Fråga 2. Ankarströms bror donerade medel för att bygga ett sjukhus som ”gottgörelse” för mordet på Gustaf lll. Sjukhuset finns än i
dag och heter:
1. Karolinska x. Löwenströmska sjukhuset 2. Huddinge sjukhus
Fråga 3. Gustaf lll:s far var som kung mest känd för att svarva
snusdosor, äta semlor och
1. Ersatts av en namnstämpel 2. Stora donationer x. Sin italienska bakgrund
Fråga 4. Anjalaförbundet bildades under kriget mot Ryssland
1788—1789 av svenska officerare. Varför?
1. Behov av mer soldater x. Protest mot kriget 2 Behov av mer mat
Fråga 5. Karl Xlll ersatte Gustaf lll efter mordet. Vilket släktförhållande hade dessa?
1. Kusiner

x. Bröder

2. Ingen släkt

Försök först innan du söker på Internet. Lycka till!
Jan Andersson, svarsadress: janoag@telia.com
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Ingrid Sundemar, född i Stockholm 1945, uppväxt i
Ystad. Universitetsstudier i Umeå, fil mag i matte,
IT, fysik. Arbetat med IT-frågor på Värnpliktsverket
och Saab i Trollhättan. Bor sedan år 2000 på Tjärnö. Gediget historieintresserad, håller ordning på
SHF:s kassa.
Vilken historisk person skulle du vilja träffa?

Den franske utrikesministern Robert Schauman, som mot hårt inhemskt år 1950 genomdrev den s. k. Schaumandeklarationen. Fördraget lade grunden för bildandet av Kol– och stålgemenskapen, som
skulle omöjliggöra krig i Europa. Idag kallar vi gemenskapen EU.
Vilket historiskt skeende skulle du vilja dyka ner i för en dag?
Berlinmurens fall den 9 november 1989, som förändrat Tyskland, Europa och världen.
Sensmoral: man kan inte stänga in människors tankar bakom taggtråd
eller murar. En läxa som vissa diktatorer har att lära än idag.
Vilket historiskt årtal har fastnat hos dig?
År 1066 och slaget vid Hastings, då normanderna erövrade England.
Denna historiska händelse skildras på Bayeux-tapeten, som är ett sjuttio meter långt broderat konstverk på museum i staden Caen i Normandie.
14
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Musik och stadsplan
i nya studiecirklar
Studiecirklar är en viktig del
i SHF:s verksamhet.
I september startade ”Café Vinyl”, där man spelar vinylskivor (i ”nödfall” CD). Deltagarna tar med egna skivor, lyssnar
på musiken och lär sig mer om
artisten. Tommy Grahn håller i
cirkeln som går varannan torsdag kl. 18.15 på museet.

”Så formades staden”, blir en av höstens nya studiecirklar.

Tre möten planeras i höst och tre
till våren då man också går igenom redigering, tryckteknik och
finansiering/marknadsföring.
Cirkeln skall nämligen leda fram
till ett bokverk till försäljning.

Senare delen av oktober planeras en cirkel på temat;”Så formades staden”.
Det är Åke Sundemar, Ulf
Hansson och planarkitekt Per
Höjman, Strömstads kommun,
som leder projektet.

Åke Sundemar tar emot anmälningar till denna cirkel:
ake.sundemar@telia.com. Eller
0526-25301
Åke Svanberg

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



www.stromstadtryck.se • 0526 123 44

5

Årgång 20, nummer 114

Oktober

År 2015

Red Tel:0526-25224





Denna lilla enspaltiga annons
blev startskottet för SHF!




Den var införd i STNB den 8
oktober 1996. Det var R. L.
(alltså Rolf) som kallade till
det första medlemsmötet torsdagen den 10 oktober på biblioteket.

Startskottet för SHF för 19 år sedan.

- Efter bara ett halvår hade vi ett
70-tal medlemmar, säger Rolf.
Allt gick med en rasande fart i
början.
- Nu 19 år senare är vi 375, vilken
fantastisk resa vi gjort!
Åke S.

Rolf var lite orolig, tänkte att
det kanske inte kommer någon.
- Men jodå, ett 10-tal intresserade anslöt. Och på nästa möte
några veckor senare fastställde vi stadgar, emblem osv.

Medlemmar!
Sedan starten för 19 år sedan har textrutan nedan
aldrig varit tom!

SHF har 376 medlemmar!
Hjälp oss att fylla den även i framtiden!

Nya medlemmar i SHF: mycket välkomna!
Birgitta Laugmo, Strömstad, Marianne Axelsson, Strömstad, Tobias
Grahn, Strömstad, Kerstin Adrian, Göteborg, Per Henrik Adrian,
Göteborg. Stefan Kihlberg, Grebbestad, Ewelina von Mentzer,
Strömstad.
Klubbrummet, museet, håller öppet för medlemmar varje måndagskväll
vår och höst, klockan 18-20. Välkomna in på fika och samtal!

16
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Stig Fredrikson klar
för aprilmötet 2016
SHF:s styrelse har redan jobbat
fram agendan för nästa års månadsmöten.
Vi är särskilt glada för att vi lyckats
engagera Stig Fredrikson till månadsmötet den onsdagen den 6 april.
Detta är ett evenemang som SHF gör
i samarbete med Strömstads stadsbibliotek. Rubriken på Stigs föredrag
är: ”Vad händer i Putins hjärna?”
Ämnet är högaktuellt, bl a med tanken
på utvecklingen i
Ukraina.
Stig analyserar
hur Putin tänker.

Vi tror att denna föreläsning kommer

Stig Fredrikson är mångårig SVTjournalist och expert på Ryssland.
Foto: Bengt Oberger.

att dra mycket folk, så planerna är
att lägga mötet på Spa-hotellet.
Stig Fredrikson har varit utrikeskorrespondent i bl. a. Moskva och
Washington. Under sovjettiden på
1970-talet var han hemlig budbärare för Aleksandr Solzjenitsyn, vars
böcker smugglades till västliga
världen. Stig har skrivit flera böcker, bl a om oligarken Chodorkovskij.
Åke S.

Vinnare i oktober:
Finn Odell, Strömstad, medlemsnr. 510
Grattis, en bok finns att hämta i klubbrummet!

Vår historia pekar på
nöjda kunder.
Res med oss.
Boka nu !!
7
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Föreningen fick fota
fyra förnämliga fyrar
Vi hade allt tur med vädret!
Blixt, dunder och ösregn nån timma före avgång. Men vi kunde
genomföra heldagsutflykten utan
(nästan) en droppe regn.
Solen bröt t.o.m. igenom när vi
passerade Svangens fyr i södra inloppet till Kosterfjorden.
Ett väldigt lyckat arrangemang med
guiden Ulf Hansson i högform,
skepparen Rune Nilsen som lotsade
oss elegant mellan kobbar och skär
samt Kustevents Anette Andersson

Svangens fyr blev flitigt fotograferad.

som stod för förplägnaden.
Vi var ett 40-tal SHF:are som förutom Svangen, besökte Ursholmen, Kosteröarna och Tjurholmen bl. a. Sällan har fyrarna blivit fotograferade från så många
vinklar av så många.
Ulf lärde oss ”allt” om blixtfyrar,
blänkfyrar, fiskefyrar, Dalénfyrar
m. fl .Och vi fick tänka oss tillbaka till det hårda, ensliga livet på
dessa fyrplatser förr i tiden.

Större plats skulle behövas till bilden
på alla deltagarna vid Ursholmen!...

Ett stort tack till Resegruppen för
genomförandet av denna annorlunda utflykt!
Åke Svanberg

Vi stödjer
Strömstads
Historieförening
2015
18
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Månadsmöte
Slaget vid Kvistrum 1788
Onsdag den 7 oktober kl. 19.00 Folkets Hus
Föreläsare: Torbjörn Segelod
Månadsmöte
Tidig historia i vårt närområde
Onsdag den 4 november kl. 19.00 Folkets Hus
Föreläsare: Lasse Bengtsson
Månadsmöte
Julmöte med tävling, lotteri m.m.
Onsdag den 2 december kl. 19.00 Folkets Hus
Kåseri av Ulf Hansson
Månadsmöte
Fartygen, krigskassan och andra händelser
i Strömstad 1718-1719
Onsdag den 13 januari kl. 19.00 Folkets Hus
Föreläsare: Harald Simonsson

Koppla av
hos oss
och njut av
vårt utbud.
9
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Rekordpublik
mötte O´Regan
SHF:s arrangemang med Christopher O´Regan utformade sig till
en riktig fest– och galakväll.
Redan en dryg timma före utsatt tid
började folk köa vid inträdet denna
soliga och ljumma augustikväll på
Spa-hotellet i Strömstad.

O´Regan levde verkligen upp till
sitt rykte som kunnig och underhållande expert på 1700-talet.

Under upptakten underhöll våra
medlemmar Pontus Berglund och
Harald Simonsson med tidstypisk
1700-tals musik och rekordpubliken med 250 betalande applåderade
länge och högt.

liga uttalsvarianter, sa han och gav
några drastiska exempel.
Därmed anslog han tonen för aftonen, en personlig framställning,
kryddad med humor och seriösa
betraktelser av sent 1700-tal, hans
absoluta favoritepok.

När så O´Regan äntrade scenen
tackade han Rolf för korrekt uttal i
påannonsen:
- Jag är van att höra de mest under-

Ett litet exempel på vad han plockat upp i sin forskning efter långa
studier i olika arkiv var det här:
- En vanlig hälsningsfras på 1700talet var ”Ödmjukaste tjänare”.
Under tider som gått förvandlades
det till ”tjänare!” rätt och slätt, sedan ”tjena!” och nu hör man
”tjaba!” Så kan det gå!
O´Regan ville slå hål på myten,
som väl de flesta har om denna
tidsepok, om elände, fylla, smutsiga, trasiga, tandlösa som duckade

Harald och Pontus underhöll med
tidstypisk musik och sång.

10
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för pottornas innehåll som slängdes
ut genom fönstren. O´Regan ville
moderera den bilden:
- Så illa var det faktiskt inte, betonade han. Man hade t ex gatsopning
utlagd på entreprenad, det rådde
förbud att visa sig full utomhus, för
detta och andra förseelser kunde
man få böta eller fängslas, rökförbud gällde inomhus.

Efter avslutad föreläsning med stormande applåder, avtackar Rolf
0´Regan med blommor och bok.

Även den gängse uppfattningen av
Gustaf lll vill O´Regan förändra.
- Det var hans fiender som spred
bilden på en teatralisk, vitsminkad
man med pipig röst i peruk.
- I själva verket hade han en kraftfull röst, talade perfekt franska, och
insåg tidigt att oron i Europa krävde nytänkande.

ringar skulle ske efter kompetens,
inte släktband. Och han avskaffade
det högadliga riksrådet.
Med detta och andra förändringar
fick han aristokratin emot sig.
Missnöjet slutade med fiendernas
beslut att döda kungen på maskeradbalen den 16 mars 1792.
Han överlevde skottet i 13 dagar
med svåra plågor, innan han dog i
sin säng på slottet.

Kungen införde t ex att alla beford-

O´Regan slutade med att sjunga(!)
en folkvisa från tiden med frasen
”...det var adeln som mördade
kung Gustaf…”
O´Regans 90 minuter, helt manusobunden, blev en strålande uppvisning i hur man kan framställa historien.
Åke Svanberg

Maskeradbalen och överfallet på
kungen som dog 13 dagar senare.

11
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Mingeldags med O´Regan

Ewonne Sigvardsson med
dotter Ewelina.
Christopher, Solveig och Rolf njöt av kvällen.

- Kanonkväll, tyckte
Jan Andersson med
dotter Lisa som båda
såg så här glada ut.

-Fantastiskt, sa Kerstin och
Per Adrian från Göteborg
och gick bums med i SHF !
O´Regan poserar
på scenen.

Gustaf lll var med oss i tanken.

Mingelreporter:
Åke Svanberg

Louise Trulsson och Ann-Britt Andersén.
112
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Månadsmöte
Slaget vid Kvistrum 1788
Onsdag den 7 oktober kl. 19.00 Folkets Hus
Föreläsare: Torbjörn Segelod
Månadsmöte
Tidig historia i vårt närområde
Onsdag den 4 november kl. 19.00 Folkets Hus
Föreläsare: Lasse Bengtsson
Månadsmöte
Julmöte
med
tävling,
lotteri
Att Selma Lagerlöf
besökte
Strömstad
flera
gångerm.m.
är känt. Men jag har
aldrigOnsdag
sett någotden
fotografi
på henne i kl.
staden
förränFolkets
helt nyligen.
2 december
19.00
HusTittar man
noga på detta fotografi
av societetshuset
år 1908 ser man två personer som
Kåseri
av Ulf Hansson

står och samtalar vid uppgången till verandan. Personerna liknar Sophie
Elkan och Selma Lagerlöf. För att fastställa om det är de här personerna
krävs fler källor och jag har nu börjat leta i listor över badgäster på besök i
Månadsmöte
Strömstad detta år.
ochsåandra
Om detFartygen,
nu är Selma krigskassan
som står vid trappan
står honhändelser
också nära toppen på
sin karriär. Boken omi Strömstad
Nils Holgersson
stod
färdig
1907
och hyllas vid den
1718-1719
tiden som ett av våra stora litterära verk. Trots att den var menad som en
Onsdag den 13 januari kl. 19.00 Folkets Hus
läsebok i inrikesgeografi så översätts den till 60 språk, däribland ryska och
Föreläsare: Harald Simonsson
japanska.
Året efter, 1909, får hon nobelpriset i litteratur med motiveringen, ”på
grund av den ädla identitet, den fantasins rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”
Selma besökte i alla fall Strömstad sommaren 1915 och den 29:e juni på
”Kvinnornas fredssöndag” föreläste hon i staden.
Sophie Elkan var även hon författarinna och känd för sina historiska romaner. Mest känd är hon nog för sin vänskap och kärlek till Selma Lagerlöf.
Ulf Hansson, Strömstads museum

Koppla av
hos oss
och njut av
vårt utbud.
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Öster om Borås vid sjön Åsunden
ligger ett av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar, Torpa Stenhus, som uppfördes år 1470.
Sjön Åsunden är även platsen där
Sten Sture d.y. Dödligt sårades i
striderna mot danskarna 1520.
På smala slingriga vägar närmar vi
oss slottet som tecknar sig vackert
mot en klarblå himmel och den spegelblanka sjön.
Torpa Stenhus har varit i släkten
Stenbocks ägo genom historien och
Katarina, Gustav Vasas tredje hustru, var uppväxt på Torpa.
Efter freden i Roskilde 1658 minskade den kalla och obekväma borgen som bostad och en ny huvudbyggnad uppfördes.
Slottsbyggnaden är intressant med
sina valv och murar och dessutom

Titta
in till.........
114
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I det natursköna sjölandskapet vid södra Åsunden ligger magnifika Torpa
Stenhus från slutet av 1400-talet.

inredd med väggmålningar, konst
och möbler. En stor vapensamling
ingår med olika kastvapen, hillebarder, pikar, björnspjut m.m.
Riddarsalen är en av de bäst bevarade rummen från Vasatiden i Sverige. Taket och väggarna pryds av
magnifika målningar.
Torpa Stenhus är en mycket intressant avstickare för den historieintresserade, som vi varmt kan rekommendera.
Ingrid och Åke Sundemar
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Rundvandring
i Halden
Haldens och Strömstads sammanflätade
historia, i krig och
fred, blev tydlig när
SHF guidades runt i
södra delen av Halden
på augustimötet.

Red Tel:0526-25224

.

Vandringen med Jens Bakke ledde bl. a. till
Sölvgatan och en före detta arbetarbarack.

Jens Bakke, tidigare ordförande i
Enningdalens historielag, var kunnig och underhållande ciceron.

Avrättad
En av migranterna i Sörhalden, Sofia Johannesdotter från Ärtemark i
Dalsland, har skrivit in sig i norsk
kriminalhistoria. Efter att ha arsenikförgiftat både husbondsfolk och
arbetskamrat blev hon 1876 sista
kvinnan att avrättas i Norge.

Halden 350-årsjubilerar i år. Köpstadsrättigheterna 1665 kom sju år
efter det att Idefjorden blivit gränsfjord. I detta skede började även
fästningen byggas.

Området under fästningen präglas
av 1800-talshus. Truls Lie, liksom
Bakke aktiv i en byggnadsvårdsförening , äger en f.d. Arbetarbarack
vid Sölvgatan 1. Stora arbetarfamiljer bodde i ett rum med delat kök.

Skofabriker
Fästningen har som arbetsplats också en roll i stadens ekonomiska historia, tillsammans med trävaruexport, pappersindustri och gränshandel.
Svenska skotillverkare kom till
Halden för att undgå tull. Hälften
av fabrikerna var svenska. Från
Sverige kom även arbetskraft.
- Halden var fattigmansamerika, det
var dyrt att åka till Nordamerika,
sa Bakke.

- Då var upp till 80 (!) boende här,
nu är vi tre, berättade Lie, som generöst välkomnade till prunkande
trädgård och en titt in i sin privata
bostad.
Text och foto:Ann-Katrin Eklund
15
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gåsbord och ombudsman. Här är
fler exempel:

 

Lingonberry (lingon), eider (ejder),
fiard (fjärd), orienteering
(orientering), tjaele (tjäle, frusen
mark), dy (dy, sumpmark), gravlax
(gravlax), dynamite (dynamit, uppIngrid Sundemar, född i Stockholm 1945, uppväxt i
fanns och namngavs av Alfred NoYstad. Universitetsstudier i Umeå, fil mag i matte,
angstrom (Ångström, ytterst
Det
av fornnordiska
ord i på bel),
IT,vimlar
fysik. Arbetat
med IT-frågor
Värnpliktsverket
liten
måttenhet
på atomnivå efter
engelska
språket
genom vikingaroch Saab
i Trollhättan.
Bor sedan år 2000 på Tjärfysikern
Anders
nas
inflytande
på de brittiska öar- håller ordning på Ångström 1814–
nö.
Gediget historieintresserad,
1874), celsius (celsius efter vetenna.SHF:s
Man beräknar
kassa. att ca. 800 ord
skapsmannen Anders Celsius 1701har ett direkt skandinaviskt ur1744), glogg (glögg), vallhund
sprung. Här är några exempel:
(vallhund, kallas ibland Swedish
Vilken historisk person skulle du vilja träffa?
vallhund av spetsras).
Husband
(husbonde),
window Robert
Den franske
utrikesministern
Schauman, som mot hårt in(vindöga, fönster), egg (ägg), sky
hemskt år 1950 genomdrev den s.Annars
k. Schaumandeklarationen.
Fördragäller givetvis det omvän(sky, himmel), knife (kniv), thorpe
get lade
för bildandet
av da.
Kol–
stålgemenskapen,
Vi och
tänker
knappt på att ord som
som
(torp,
gård),grunden
rotten (rutten),
die
skulle
omöjliggöra
krig
i
Europa.
Idag
kallar
vi
gemenskapen
EU.
juice,
respons,
mixa,
emejla,
googla
(dö), winter (vinter), thing (sak,
har engelsk bakgrund. För att inte
ting).
tala om alla sporttermer.
Vilket
historiskt
skeende
skulle
du
vilja dyka ner i för en dag?
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många svenska ord fått fotfäste i
engelskan.
Välkänt är
t ex har
smörVilket historiskt
årtal
fastnat hos dig?

År 1066 och slaget vid Hastings, då normanderna erövrade England.
Denna historiska händelse
skildras
på Bayeux-tapeten, som är ett sjutÅhlunds
Elektriska
tio meter långt broderat konstverk
på
stödjer museum i staden Caen i Normandie.
Strömstads Historieförening 2015
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Slavarna i Amerika
skapade blues/jazz

 Det svängde rejält på septem-

bermötet när Tommy Grahn
 lotsade oss igenom ämnet; ”hur
uppstod bluesen och jazzen?”.
 Ursprunget finns i slavimporten
till bomullsfälten i amerikanska
 södern.
Slavarna fick inte prata sitt språk,
 ingen egen religion. Men de fick
sjunga arbetssånger, då jobbade de
 bättre...
Ur denna sångtradition uppstod
bluesen i slutet av 1800-talet. Den

första skivinspelningen är från
1920 med låten ”Crazy Blues”.
I samband med
begravningar
var det ofta
musikband
som ledde processionen, s.k.
Jazz– begravningar.
När de komTommy kan sin
Jazz/blues-historia.

Medlemsavgiften
175 kr för år 2015
Bankgiro 5371-5389
(Glöm ej namn)

S.k. begravningsjazz var vanligt i amerikanska södern på tidigt 1900-tal.

mersiella radiostationerna på 1920talet ökade explosionsartat spreds
också musiken till en allt bredare
publik. Från början var det enbart
färgade musiker och skivbolagspersonal. Vita musiker kom långt senare.
En av de tidiga pionjärerna var Louis Armstrong. Han kom från en trasig familj till ett barnhem i New Orleans och redan 1914, som 13-åring,
ledde han anstaltens eget band.
Han gjorde sedan en makalös karriär
och anses av många som världens
främste jazzmusiker.
Tommys tekniker för kvällen, Ulf
Hansson, lät oss 50-tal medlemmar
spisa Armstrongs härliga musik.
Och säregna sångröst.
Ett annorlunda och häftigt möte!
Åke Svanberg
17
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2/10 Slaget vid Kvistrum 1788

Torbjörn Segelod

November: 4/11 Tidig historia i vårt närområde Lasse Bengtsson
December: 2/12 Julmöte, tävling, kåseri Ulf Hansson m.m.
Planerade månadsmöten för vårterminen 2016:
Januari

13/1

Fartygen, krigskassan och andra händelser i
Strömstad 1718-1719 Harald Simonsson

Februari

3/2

Svindleriets ädla konst Anders Björnsson

Mars

2/3

Krigshistoria Helge Warberg

April

6/4

Vad rör sig i Putins hjärna? Stig Fredrikson

Maj

4/5

Vandring i historisk miljö

Kafévärdar 2015
5 okt.

16 nov. Solveig GerdinEricson

Jerker Smith

12 okt.

Reidar Hilmersson

19 okt.

Tommy Grahn

26 okt.

Bo Magnusson

2 nov.

Rolf Lindqvist

9 nov.

Jorunn Teigen

23 nov. Jimmy Blomqvist
30 nov.

Kent Almqvist

7 dec. Bengt-Åke Björk
14 dec.

Ulf Hansson

jul/nyårshelg
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Strömstads
Museum
Frågeomgång
4, 2015
- Gustaf lll
Fråga
1: År 1786 instiftades Svenska Akademien.
Vem var dess
UTSTÄLLNINGSHALLENS
öppettider:
första ordförande?
tisdag - fredag 11-16

lördag 11-14
Adress
Strömstads
Museum
Fråga 2. Ankarströms
bror donerade
medel för att bygga ett sjukSödra
Hamngatan
26,45230
Strömstad
hus som
”gottgörelse”
för mordet
på Gustaf
lll. Sjukhuset finns än i

1. Axel von Fersen x. Von Rosenstein 2. Johan Henrik Kellgren

dag och heter:
1. Karolinska x. Löwenströmska sjukhuset 2. Huddinge sjukhus

SHF sponsor år 2015

Fråga 3. Gustaf lll:s far var som kung mest känd för att svarva
snusdosor, äta semlor och
1. Ersatts av en namnstämpel 2. Stora donationer x. Sin italienska bakgrund
Fråga 4. Anjalaförbundet bildades under kriget mot Ryssland
1788—1789 av svenska officerare. Varför?
1. Behov av mer soldater x. Protest mot kriget 2 Behov av mer mat
Fråga 5. Karl Xlll ersatte Gustaf lll efter mordet. Vilket släktförhållande hade dessa?
1. Kusiner

x. Bröder

2. Ingen släkt

Meyer och Ekholt Bygg AB

Försök först innan du söker på Internet. Lycka till!
Jan Andersson, svarsadress: janoag@telia.com
3 19
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Kontaktpersoner
Ordf. Rolf Lindqvist
V. ordf. Sonia Svensson
Sekr. Tage Ödlund
Kassör: Ingrid Sundemar
Red: Åke Svanberg

0526-612 83
0526-134 36
073-1433075
0526-253 01
0526-252 24

e-post: rl.lindqvist@telia.com
e-post: svenssonsonia@gmail.com
e-post: tage.ödlund@telia.com
e-post: ingrid.sundemar@telia.com
e-post: shf.red@historieforeningen.se

Ny webbadress: www.historieforeningen.se
Ny red.adress: shf.red@historieforeningen.se

Du hittar
din bok
hos oss!
Nummer 115 utkommer i december 2015.
Hjälp oss att fylla sidorna genom att

Skriva till oss:
Strömstads Historieförening, Södra Hamngatan 26, 452 30 Strömstad
E-posta till oss:
info@historieforeningen.se
Redaktion: shf.red@historieforeningen.se
Ringa till oss:
0526-252 24 0526-612 83

