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Sedan starten 1996 har 
SHF-tidningen kommit 
regelbundet till våra 
medlemmar. Det här de-
cembernumret, som är 
den 115:e utgåvan i ord-
ningen, har som ni ser 
ett nytt utseende som vi 
hoppas faller läsarna på 
läppen.

Vi vet att tidningen spe-
lar en central roll i vår 
verksamhet. Grundtan-
ken har alltid varit att 
medlemmarna genom 
tidningen skall få en 
allsidig information om 
dels det som har hänt, 
dels det som kommer att 
hända när det gäller fö-
redrag, cirklar, resor och 
andra aktiviteter. Även 
om denna ”nya” tidning 
ser annorlunda ut gäller 
samma inriktning.

Efter att Åke Svan-
berg avgått som ”en-
samstående” redaktör 
efter sex år, har vi nu 
bildat en redaktions- 
kommitté med Rolf 
Lindqvist, Ann-Katrin 

Eklund, Tage Ödlund, 
Ulf Hansson, Tommy 
Grahn och Åke Svan-
berg.

Gruppen skall se till 
att texter och bilder 
kommer fram till varje 
nummer och sedan blir 
det Krister Groth på 
Strömstads Tryckeri AB 
som svarar för redige-
ring, layout och tryck-
ning.

Tidningens förstasida 
kommer i fortsättningen 
att prydas av en bild. Vi 
har valt en fin stenbro 
från norra Bohuslän. 
Lite symboliskt; broar 
förenar människor, bro-
ar förenar historien.

I detta nummer presente-
rar vi agendan för nästa 
års föredrag. Bland alla 
intressanta föreläsningar 
är vi särskilt tacksamma 
att den hårt uppbokade 
Herman Lindqvist har 
tackat ja till medverkan. 
Det blir ett arrange-
mang i samarbete med  
biblioteket i Strömstad, 

ett samarbete som vi tror 
mycket på för framtiden!

Läs mer om detta på sid. 
3.

Vår norske medlem Odd 
Strand har gått bort i en 
ålder av 96 år. På sid. 9 
har vi tagit med ett min-
nesord från Bergens Ti-
dende, den avis han an-
svarade för i många år. 

Vi startar nu en ny serie 
som vi  kallar ”Retrosi-
dan”. Idag skriver Uno 
Eklund på sid 6 om en 
mycket märklig appa-
rat... 

SHF kommer att med-
verka i ett kommande 
program från Sveriges 
Radios vetenskapsredak-
tion om amiral Peter 
Tordenskjold. Inspel-
ningen, som gjordes på 
ort och ställe vid Dyne-
kilen i slutet av oktober, 
refereras på sid. 12.

SHF-redaktionen

Några ord från  
redaktionen

Agendan för nästa års 
föredrag är nu helt klar. 
Särskilt glädjande är att 
SHF har lyckats enga-
gera Herman Lindqvist, 
välkänd journalist och 
författare i en rad histo-
riska ämnen.

Exakt datum för hans 
besök är inte fastställt, 
men mer information 
kommer så snart som 
möjligt. Detta blir en 
föreläsning som SHF 
arrangerar tillsam-
mans med Strömstads 
Stadsbibliotek och den 
kommer att äga rum på 
Spa-hotellet.

Dessutom har vi nu fått 
klartecken från Anders 
Björnsson, publicist och 
historiker. Under en följd 
av år var han vetenskap-
lig producent på Sveriges 
Radios vetenskapsredak-
tion, därefter vetenskap-
lig medarbetare i 

Svenska Dagbladet och 
chefredaktör för tidskrif-
ten ”Dagens forskning”

Anders Björnsson kom-
mer till februarimötet 
och berättar om den 
österrikiske författaren 
Joseph Roth, av judisk 
börd och vars böcker 
brändes i de nazistiska 
bokbålen.

Som tidigare meddelats 
kommer Stig Fredrikson, 
SVT-korrespondent i bl a 
Moskva, att gästa oss på 
aprilmötet då han pra-
tar under rubriken ”Vad 
rör sig i Putins hjärna”. 
Även detta arrangemang 
sker i samarbete med 
biblioteket och förläggs 
till Spa-hotellet.

Hela agendan för nästa 
år kan ni läsa mer om 
på sid 14.

                                                    
SHF-redaktionen

Herman Lindqvist
klar för SHF 2016
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Få soldater stupade i det 
halvtimmeslånga sla-
get vid Kvistrum 1788 
men tusentals soldat-
liv gick till spillo, efter 
kriget. ”Tyttebärkriget” 
var ämnet för Torbjörn  
Segelods föredrag på  
oktobermötet.
–Krigshistoria är så 
mycket mer än slagen, 
sa Segelod, som började 
med en bred redogörelse 
för 1700-talets Sverige. 

Segelod är Munkedals-
bo och tidigare officer.  
Yrkeslivet avslutades 
med överstelöjtnants 
grad och befattning som 
stabschef.
1788 års krig mellan 
Sverige och Danmark- 

Återblick Kvistrum

Tusentals dog efter kriget

Norge startades sedan 
Gustav III provocerat 
fram ett krig mot Ryss-
land. Danmark var 
i pakt med Ryssland 
och tvingades angripa  
Sverige.

Stursk
Prins Karl av Hessen 
fick uppdraget att leda 
en 12 000 man stark 
dansknorsk här. 24 sep-
tember korsade den Ide-
fjorden.
I Skee och Blomsholm 
fanns då, sedan dagen 
innan, några hundra 
soldater. Kraftsamling-
en i öst innebar att det 
inte fanns fler solda-
ter att tillgå för över-
ste Tranefelt, chef för  

Bohusläns regemente.
Han avvisade ändå 
sturskt Hessens propå 
om snabb kapitulation. 
Det dansknorska anfallet 
fördröjdes dock av åskvä-
der och svenskarna kun-
de i smyg dra sig söderut, 
mot Kvistrumspasset.
-Ett nålsöga i alla  
strider i Bohuslän, sa Se-
gelod.
I motsats till tidiga-
re tillfällen ställdes 
svenskarna inte upp 
vid bron utan en bit  
söderut, ungefär där 
järnvägen nu korsar Öre-
kilsälven.
Ansvarig för miss-
greppet var överstelöjt-
nant Funck, bosatt i  
trakten. 

Innan drabbningen bjöd 
han Hessen med stab på 
middag på sin gård Brå-
land, enligt Segelod för 
att de skulle avstå från 
att bränna gården.

Överlöpare
En lokal överlöpare  
hjälpte fienden att grup-
pera sig runt försvarar-
na.
Slaget den 29 september 
blev mycket kort.
General Carl Hierta, 
ansvarig i Västsverige, 
stoppade ett troligt 
blodbad på den mycket 
underlägsna svenska 
styrkan. Antalet fallna 
begränsades till fem på 
vardera sidan.
Efter att ha erövrat 

Uddevalla, Vänersborg 
och Åmål gjorde Hes-
sen ett enligt Segelod 
ödesdigert misstag att 
vänta med anfallet mot  
Göteborg. Gustav III, 
som traktade efter 
krigsära, fick tid att 
bege sig till Göteborg. 
Försvarsvilja, befäst-
ningar och beväpning 
bättrades och stora  
förstärkningar rekvire-
rades.
Hessen började tveka.  
Samtidigt agerade  
England och Preussen 
för att stoppa kriget som 
ansågs skadligt för han-
deln över Östersjön.

Åt lingon
Efter vapenstilleståndet 

tågade den dansknorska 
hären norrut, i dåligt vä-
der och med lite mat. 
-Soldaterna letade nog 
lingon för att överleva, 
sa Segelod som antar 
att det är förklaringen 
till norska benämningen 
Tyttebärkrigen.
Teaterkriget är ett annat 
namn.

Tillbaka i Norge härja-
des hären av sjukdom.
-Nästan 4 000 dog efter 
återkomsten.

Ann-Katrin Eklund

Kvistrum idag: Bron över Örekilsälven. Foto: Uno EklundRekonstruktion av slaget vid Kvistrum år 1788.
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Denna vackra maskin 
fanns från början i 
mina morföräldrars 
hem i Sannäs där 
den alltid benämndes  
reumatismapparaten. 
Min morfar köpte den i 
New York på en av sina 
arbetsresor till USA i 
början av förra seklet.

I lockets bruksanvisning 
sägs det att denna ”mag-
neto-electric machine” 
kan användas mot tand-
värk och nervsmärtor 
av olika slag. När ma-
skinen vevas uppstår en 
ström och för den som 
har kontakt med handta-
gen pirrar det i kroppen, 
starkare ju mer intensivt 
det vevas. 

En illustration vi-
sar hur en behandlare  
håller i ena handtaget 

samtidigt som han rör 
vid patientens smärtande 
kroppsdel och en tredje 
person vevar.

Maskinen erövrade med- 
aljer på mässor i både 
London och Paris.

Om mormor och mor-
far använde den på 
Sannäsbor vet jag inte, 
men min bror och jag 
upptäckte apparatens 
dragningskraft i mitten 
av 50-talet. Då samla-
de vi samhällets ung-
ar i gården och vevade.  
Ju fler som höll var-
andras händer desto  
roligare, även om ström-
men upplevdes svagare  
i en lång kedja. 

Apparaten hamnade 
lyckligtvis i min ägo 
vid ett arvsskifte och 
har lett till minnes-

värda upplevelser på 
många kalas. Dotterns 
sommarkompisar har 
laddats inför en lång 
vinter och när den  
visades upp på Sannäs-
dagen var antikexperten 
Peder Lamm en av dem 
som blev vevade.

Ryktet om apparaten 
spreds till Resö skola 
och jag blev inbjuden 
dit. När jag återkom  
flera år senare, för att 
laga mat på skolan, ut-
brast en av de äldsta poj-
karna: ”Å, det är ju han 
med vevapparaten!”

Uno Eklund

När man bilar norrut 
från Jönköping så fär-
das man på Sveriges 
vackraste motorväg med 
en milsvid utsikt från 
sluttningen ned mot Vät-
tern. Svänger man sedan 
av mot Gränna passe-
rar man genom huvud- 
gatan med Polkagrisar 
och Andrémuseum. Fär-
den går vidare genom 
en underbart vacker 
bygd som breder ut sig  
sydost vid Omberg till 
Rök socken, där man 
finner vår största runs-
ten Rökstenen med 760 
tecken.

Bygdens goda jord-
mån och skyddade läge 
lockade redan år 1143        
munkarna från Clair-
vaux att anlägga Alva-
stra kloster, som idag är 
en vacker ruin. 

Följer man den lilla  
vägen vidare kommer 
man fram till Ellen Keys 
Strand, där hon skapat 
sig ett hem vid strand-
kanten. Strand är idag 
ett museum till minne av 
henne, som banérförare 
för arbetarrörelsen och 
den tidiga feminismen. 

Hon anses ha bidragit 
till att samhället i högre 
grad satt barns bästa i 
centrum när hon skrev 
”Barnets århundrade”. 

Vidare norrut ligger  
Vadstena med sitt slott, 
som Gustav Wasa lät 
uppföra till sin son 
Magnus. Man passerar 
Göta Kanal och där på 
en höjd ligger Övralid 
där Verner von Heiden-
stam tillbringade sina 
sista levnadsår. Framför 
byggnaden finns ett körs-
bärsträd och en terrass, 
där man vid klart väder 
kan se ända till Väster-
götland och Närke. 

Verner von Heidenstam 
debuterade 1888 med 
Vallfart och vandringsår. 
Efter att han under vå-
ren 1896 rest i Karl XII:s 

spår till Bender och  
Poltava satte Heidenstam 
igång med nästa projekt, 
en bok i två delar om 
den svenske krigarkung-
en och hans armé. 

Boken blev en stor 
framgång och slaget vid 
Poltava skildras ur de 
enskilda människornas 
perspektiv, från kung-
en ned till den enklaste 
soldat. Heidenstam gör 
upp med den glänsande 
hjältekonung som skapa-
des av Esaias Tegnér och  
istället framställs kung-
en som en levande 
människa, komplicerad 
och på en gång ädel och 
hård, men samtidigt  
lyfte Heidenstam fram 
en bild av tragisk storhet. 

Ingrid och  
Åke Sundemar

Avstickare

Vid Vättern.

Alvastra kloster, Foto Ingrid Sundemar

Retrosidan är ett nytt inslag i vår 
tidning. Har du någon sak som 
bär på en historia? Ta ett foto 
och skriv en kort text eller tipsa 

oss i redaktionskommittén!

Den som greppar mässinghand-
tagen kan bli fri från många 

besvär. Till handtagen leds den 
ström som alstras när spolarna, 

som ligger an mot en magnet, 
sätts i rörelse med hjälp av veven, 

kopplad till hjul och drivrem.

Retro:  

Magical Mystery Machine
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ÅTERBLICK

Fuskbyggen även i forntid

MINNESORD

ODD STRAND DÖD
Odd Strand från Bergen 
har gått bort. Han är 
välkänd SHF-medlem bl 
a som föreläsare om den 
norska motståndskam-
pen under andra världs-
kriget. Vi återger här 
delar av den minnesruna 
som var införd i Bergens 
Tidende den 11 augusti i 
år.

” Når ett menneske dör, er 
det som et bibliotek brenner 
nedt” pleide Odd Strand 
å si. Nå er han selv bor-
te, 96 år gammel. Selv 
et bibliotek kan ersattes, 
men med Odd Strand er 
det viktige sider av Ber-
gens historie som er re-
vet ut av bökene.

Odd Strand var en sann 
innsatsmenneske som 
aldri sa nei når andre 
var i nöd. Hans navn var 
knyttet til en juletradis-
jon: Innsamlingsarbeidet 
som avisen hade sammen 
med Danielsen skole og 
ikke minst det ”griselot-

teriet”  som mange eldre 
bergensere ennå husker. 
Odd Strand tok imot på 
sitt kontor en ström av 
enkeltemennesker som 
trengte en håndsrek-
ning. Han kjente dem og 
hjalp dem.

Et hjelpetiltak ble histo-
risk: den 13:e desember 
1981 kom militaerkup-
pet i Polen, det som var 
ment å knuse demokrati-
seringen som kom med 
Solidaritet og Lech Wa-
lesa. Det polske folket 
var i dyp nöd i en kald 
vinter. Odd Strand satte 
i gang med hjelpesend-
ninger til Polen, först 
og fremst storbyen Kra-
kow. Hele trailere kom 
fra Bergen. Det ble en 
flodbölge der varelag-
rene i avisens tomme 
pressehall sto overfylt i 
påvente av neste trailer. 
Til slutt ble det 50 sto-
re sendninger! I Krakow 
satt en erkebiskop ved 
navn Karol Vojtola, og 

det var gjennom kirken 
at hjelpen nådde frem til 
tusener av mennesker. 
Nboen år senare flyttet 
erkebiskopen til Roma 
og ble pave Johannes 
Paul ll. Han glemte ikke 
Bergen og Odd Strand: 
journalisten ble innbudt 
til privat takkeaudiens i 
Vatikanen!

Odd Strand började som 
journalist redan 1938 
i den kristna tidning-
en Dagen där han blev 
chefredaktör efter kri-
get. Tidningens konser-
vativa styrelse avsatte 
honom 1956 pga ”teolo-
gisk olydnad”. Då gick 
han till Bergens Tidende 
där han arbetade i 30 år, 
bl a som redaktionschef, 
till pensioneringen 1986. 
Minnesorden i tidningen 
avslutar Kjartan Röd-
land så här:

”Noen mennesker er uersat-
telige. Men de kan, og de bör, 
få mange gode etterfölgere”.

Runda, fyrkantiga, 
skeppsformade...
Gravrösen kan se ut på 
många olika sätt - och en 
del är fuskbyggen!
Det avslöjade Lasse 
Bengtsson, arkeolog 
och SHF-medlem, som 
lockade 70-talet åhörare 
till novembermötet.

Bengtsson, bosatt i Lur 
och välkänd särskilt 
för sitt arbete med 
hällristningar,  illust-
rerade mångfalden med 
hjälp av bilder på ett 
stort antal rösen, flertalet 
nära dåtidens kustlinje.
En väl synlig placering 
eftersträvades, ofta uppe 
på ett berg men även 
på exempelvis klapper- 
stensfält.

Tonvis av sten krävdes. 
Minst 20 000 kärrlass 

gick åt när Sveriges 
största röse, Kungagraven 
i Kivik, byggdes på 
bronsåldern. Stenhällar 
med ristningar smyckade 
graven.

Bohusläns största röse 
finns i Skibevall i Bottna, 
Tanums kommun.
En del rösen ser större 
ut än de är, sett till 
mängden sten. 

Dessa ”fuskbyggen” har 
anlagts kring naturliga 
bergsknallar.
På en del håll finns 
flera rösen samlade i 
gravfält eller på en höjd, 
som de 13 vid Kalleby 
i Tanum. Vid bland 
annat Dårskilds högar 
i Strömstads kommun 
förbinds två rösen med 
en väg.
-För någon form av 
ritual, sa Bengtsson.
I Strömstads kommun 
finns också, i Grönehög, 
exempel på ett röse med 
en gravhög ovanpå.
Gropar i rösena 
skvallrar om plundring. 
Stenkistan i mitten 
kunde ju, förutom 
kvarlevor, även rymma 
dyrbarheter.

Text och foto:  
Ann-Katrin Eklund

Kungagraven i Kivik restaurerades på 1930-talet. Gången mot mitten är inte ursprunglig.

Lasse Bengtsson berättade om gravrösen.
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På septembermötet 2010 höll Odd Strand ett upp-
märksammat föredrag med rubriken ”Illegal press 
under kriget”. Här återger vi delar av SHF-artikeln 
som redogjorde för hans föredrag.

Ögonvittne till 
invasionen av Norge
Klockan halv fem på 
morgonen den 9 april 
väcktes Odd Strand av 
sin pappa hemma i bo-
staden i Bergen: ”De 
skjuter ute på fjorden!”

Odd, som då var 22 år 
och utbildad journalist, 
tog sitt anteckningsblock 
och kamera och rusade 
ned till hamnen. Han 
fick precis se hur kryssa-
ren Königsberg lade till 
och tyska soldater togs 
iland.

Odd kunde bl a berätta 
att den tyska censurap-
paraten var i funktion 
redan någon timma efter 
landstigningen.

 − Jag måste motvilligt 
tillstå att de var mycket 
väl förberedda och effek-
tiva, säger han idag.

De norska tidningarna 
gick nu mot en mörk 
period.  Flera gick i 
konkurs, bara några få 
fortsatte men då  med 
insatta nazistiska redak-
törer.

Motstånd
Direkt efter invasionen 
började enkla stencile-
rade blad att komma ut. 
Och den tyska repressio-

nen var lika snabb. Re-
dan sommaren 1940 ut-
färdades fyra dödsdomar 
i Bergen mot personer 
som gett ut illegala tid-
ningar.

Värst av allt var osäker-
heten vem man kun-
de lita på. Det fanns 
quislingar som angav 
sina landsmän. En natt 
greps 200 i en razzia och  

fördes till läger i Tysk-
land. 60 kom aldrig till-
baka. 
 − Jag miste flera kam-
rater i journalistkåren, 
berättar Odd.
                                               
Illegalt centrum
Sjukhuset i Bergen hade 
ett speciellt hemligt rum 
för framställning av ille-
gala alster.
 − Tyskarna ville inte 
gärna gå in i de här loka-
lerna, kanske var de räd-
da för smitta. Här fick vi 
en tillflyktsort även om 
vi ständigt måste vara på 
vår vakt.

Den tyska ockupations-
makten var hyperkäns-
lig för all negativ eller 
”fientlig” information. 
Bl a drog man in alla 
radioapparater vilket 
ledde till att suget efter 

illegala tidningar bara 
växte. Efter hand blev 
också tidningarna ”rik-
tiga”  eftersom man fick 
igång hemliga tryckerier 
på olika ställen i landet.

Odd Strand har gjort 
en noggrann samman-
ställning som visar att 
närmare 400 illegala 
tidningar kom ut i Nor-
ge under kriget. Inte 
sällan i tämligen stora 
upplagor. Vissa nummer 
av den kommunistiska 
illegala tidningen Frihet 
trycktes t ex i 10.000 ex-
emplar.

Förutom de norska  
tidningarna smugglades 
också svenska tidningar 
in i landet, bl a Göte-
borgs Handels- och Sjö-
fartstidning GHT med 
sitt starka antinazistiska 
innehåll. Oftast var det 
personal på tågen från 
Sverige som ombesörjde 
smugglingen.

Odd Strand är bevis på 
den starka motståndsvil-
ja som det norska folket 
visade under krigsåren. 
Att ta del av hans berät-
telse är en sann upple-
velse!
                                                                                                    

Åke Svanberg

Odd Strand, ung journalist 1940, upplevede på plats när tyskarna gick in i 
Norge. Nu berättade han om den illegala pressen under krigsåren för SHF:s 
medlemmar.

Sabotören, en av de många illegala tidning-
arna. Alta Bataljon bekämpade tyskarna i 

Finnmark i Nordnorge.
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Vetenskapsradion His-
toria har besökt Ström-
stads Historieförening 
och museet för att sam-
la material till ett kom-
mande program om den 
dansk-norske sjömilitä-
ren och hjälten Peter 
Tordenskjold.

SHF tog med SR-pro-
ducenten Mats Carlsson 
Lénart till Dynekilen 
där intervjuer gjordes 
med Ulf Hansson och 
Bosse Magnusson.
Nästa år är det 300 år 
sedan slaget vid Dyneki-
len. Genom en skicklig 

Lucia, ljusspriderska 
och sångerska, verksam 
en kort period varje år, 
kring 13 december, med 
framträdanden i famil-
jer, på skolor, arbets-
platser, äldreboenden 
och, inte minst, för no-
belpristagare på Grand 
Hôtel i Stockholm.

Vilken historisk  
person skulle du vilja 
träffa?

Helgonet Lucia, som 
levde cirka 283-304 
i Syrakusa, Sicilien. 
En kränkt friare ska 
ha angivit den kristna 
jungfrun för ståthål-
laren till kejsare Dio-
letianus, som förföljde 
Romarrikets kristna. 
Lucia arresterades,  

och gränsande till våg-
halsig manöver  lycka-
des Tordenskjolds fartyg 
i grunden besegra den 
svenska flottan inne i 
Dynekilen. Därmed sat-
tes stopp för Karl Xll:s 
anfallsplaner på Norge.

Just nu läggs sista han-
den vid en dansk stor-
film om Tordenskjold 
med danska, norska och 
svenska skådespelare i 
huvudrollerna. Filmen 
beräknas ha premiär i 
början av 2016 och ve-
tenskapsradions program 
kommer att sändas i an-

torterades och led  
martyrdöden.
Är skyddshelgon för  
synskadade. Själv fick 
hon sin syn tillbaka  
efter att ha stuckit ut 
sina ögon och gett dem 
till en beundrande ung 
man.

Vilket historiskt ske-
ende skulle du vilja 
dyka ner i för en dag?

Tidigt svenskt lussefiran-
de, belagt från medelti-
den. I dåtidens julianska 
kalender var lucianatten 
årets längsta. Övernatur-
liga krafter ansågs vara 
i farten och det var bäst 
att hålla sig inomhus och 
vaken. Dessutom var det 
upplagt för fest eftersom 
julgrisen var slaktad 
och merparten av arbe-
tet inför julen avklarat. 

slutning till att filmen 
går upp på biograferna.
Journalisten Mats Carls-
son Lénart har specia-
liserat sig på historiska 
ämnen och är en flitig 
medarbetare i Sveriges 
Radio och olika tidskrif-
ter.
– Jag är imponerad över 
den sakkunskap som ni 
besitter i Historiefören-
ingen, sammanfattade 
han sitt besök i Ström-
stad.
                                                                                                                        

Åke Svanberg

Luciadagen kallades 
på sina håll för lillejul.  
Firandet var koncen-
trerat till Bohuslän och 
landskapen kring Vä-
nern.

Vilket historiskt årtal 
har fastnat hos dig?

1927. Då utlyste Stock-
holms Dagblad den all-
ra första luciatävlingen. 
Den blev väldigt po-
pulär. Den första lu-
ciakröningen och det 
första tåget med Lucia 
och tärnor i kortege ge-
nom Stockholm lockade 
en mängd åskådare och 
flera tidningar i landet 
följde efter exemplet från 
huvudstaden.

FAKTARUTA
Slaget vid Dynekilen ägde rum den 28 juni (eller 
8 juli enligt norsk kalender) år 1716. Tordenskjolds 
dansk-norska styrka angrep den svenska trans-
portflottan som ankrat upp längst in i Dynekilen. 
Striden var över på kvällen då Tordenskjold 
avseglade både med sin egen flotta och dessutom 
fjorton erövrade svenska fartyg.

Efter Dynekilenslaget steg Tordenskjolds beröm-
melse ännu mer. Han föddes 1690 i Trondheim, 
då med namnet Peter Wessel. Han gjorde en snabb 
karriär som sjömilitär i danska flottan och adlades 
i Danmark 1716  och fick då namnet Tordenskjold. 
Han dog i Tyskland 1720 i samband med en duell.Peter Wessel  

Tordenskjold 
1690-1720.

SHF medverkar
i radioprogram

Profilen

Lucia,  
ljusspriderska och  
sångerska Radioproducenten Mats Carlsson Lénart 

intervjuar Ulf Hansson och Bosse Magnusson 
vid minnesstenen i Dynekilen.
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Agenda 2016
13 januari Nedslag i Strömstad 1717-1719 Harald Simonsson Folkets Hus
 Fältkassan-Fältsjukan-Förråden mm  Kl. 19.00 
  
3 februari ”Den gamla världen och dess  Anders Björnsson Folkets Hus
 undergång! Om den österrikiske  Kl. 19.00
 författaren Joseph Roth och 
 Habsburgska riket”

2 mars Karolinernas vandringar 1716 Helge Warberg Folkets Hus
   Kl.19.00 
   ÅRSMÖTE. 

6 april Vad rör sig i Putins hjärna? Stig Fredriksson SPA HOTELL
   Kl. 19.00

4 maj Historisk vandring Arkeologi Orust.  Anders Bertrandsson Museet STD
   Kl. 17.30

1 juni Kaffe & Våffla Rolf Lindqvist Friluftsmuseet
   Kl.19.00

2 juli Galärmarsch Jan Andersson,  Gröne Hög.  
  Ulrich Carlsson,  Kl. 8.00
  Camilla E. 

6 juli Kaffe &Våffla Rolf Lindqvist Statarlängan 
   Blomsholm
   Kl. 19.00

3 augusti  Vandring Halden Jens Bakke Museet STD
   Kl. 18.30

7 september  Historiska nedslag i Nils Modig Folkets Hus
 Bohuslän.   Kl. 19.00

5 oktober  Bohusstickningens historia.  Viveka Overland Folkets Hus
   Kl. 19.00

2 november Kulturprofiler.  Gunilla Sandin Folkets Hus
   Kl. 19.00

7 december Historisk Tävling & kåseri Jan Andersson & Folkets Hus
  Ulf Hansson Kl. 19.00

11 jan. Bo Bengtsson.
 0706860478.

18 jan.  Birgit Lotzner.
 0705978010.

25 jan. Jerker Smith. 
 0736123434.

1 feb. Reidar 
 Hilmersson.
 0723189693.

8 feb. Tommy Grahn.
 0709140260.

15 feb. Bo Magnusson. 
 0709205225.

22 feb.  Rolf Lindqvist.
 0739639993.

29 feb.  Eero Ericson.
 0730553322.

7 mars. Solveig Gerdin-
 Ericson  
 0526-15968

14 mars. Jimmy Blomqvist.      
 0735150018.

21 mars. Kent Almqvist. 
 0705587794.

4 april. Bengt – Åke  
 Björk.    
 0705705411.

11 april.     Ulf Hansson.              
 0730658892.
18 april. Bo Bengtsson.     
 0706860478.

25 april.     Birgit Lotzner.            
 0705978010.

2 maj.        Jerker Smith.               
 0736123434.

9 maj.        Reidar 
 Hilmersson.     
 0723189693.

16 maj.      Tommy Grahn.            
 0709140260.

23 maj.       Bo Magnusson.           
 0709205225.

30 maj.       Rolf Lindqvist.            
 0739639993.

13 juni.      Eero Ericson.               
 0730553322.

Sommaruppehåll:

15 aug.      Solveig Gerdin-
 Ericson.  
 0526-15968.

22 aug.      Jimmy Blomqvist.       
 0735150018.

29 aug.      Kent Almqvist.            
 0705587794.

5 sept.       Bengt – Åke Björk.     
 0705705411.

12 sept.      Ulf Hansson.               
 0730658892.  

19 sept.     Bo Bengtsson.              
 0706860478.

26 sept.     Birgit Lotzner.              
 0705978010.

3 okt.        Jerker Smith.                
 0736123434.

10 okt.      Reidar Hilmersson.      
 0723189693.

17 okt.      Tommy Grahn.             
 0709140260.

24 okt.      Bo Magnusson.            
 0709205225.

31 okt.      Rolf Lindqvist.             
 0739639993.

7 nov.       Eero Ericsson.              
 0730553322.

14 nov.     Solveig Gerdin-
 Ericson  
 0526-15968.

21 nov.     Jimmy Blomqvist.        
 0735150018.

28 nov.     Kent Almqvist.             
 0705587794.

5 dec.       Bengt-Åke Björk.         
 0705705411.

12 dec.     Ulf Hansson.                 
 0730658892.

God Jul o Gott Nytt År. 

Kafévärdar 2016,  
Strömstads Historieförening.
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Kommande  
möten

”Nedslag i Strömstad 1717-1719
Fältkassan-Fältsjukan -Förråden mm”

Onsdag den 13 Januari 
kl 19 Folkets hus

Föreläsare: Harald Simonsson

MÅNADSMÖTE

Sponsorer

MEDLEMMAR
Sedan starten för 19 år sedan har 
textrutan brevid aldrig varit tom!

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

Nya medlemmar i SHF: Mycket välkmomna:
Lisbeth Johander, Nordkoster.  
Gunilla Hegardt, Strömstad.

Klubbrummet, Strömstad Museum håller öppet 
för medlemmar varje måndagskväll vår och höst kl 

18-20. Välkomna in på Fika och samtal.

Karolinernas  
vandringar 1716

Onsdag den 2 mars 
kl 19 Folkets hus

Föreläsare: Helge Warberg

MÅNADSMÖTE / ÅRSMÖTE
”Den gamla världen och dess 

undergång! 
Om den österrikiske författaren  

Joseph Roth och Habsburgs riket”
Onsdag den 3 februari 

kl 19 Folkets hus
Föreläsare: Anders Björnsson

MÅNADSMÖTE

Julmöte  
Tävling, kåseri Ulf Hansson,  

julsmörgås, lotteri, m.m.
Onsdag den 2 december 

kl 19 Folkets hus

MÅNADSMÖTE

Tack för stödet! God Jul och Gott nytt År


