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Några ord från redaktionen
Förköp till
Fredrikson

Stig

För att försäkra sig om
plats till Stig Fredriksons
SHF-möte den 6 april
kan man förköpa biljetter
från måndagen 21 mars i
Strömstads Bokhandel.
Stig Fredrikson är känd
som SVT:s utrikeskorrespondent i Moskva och
Washington. Han har
specialiserat sig på analyser om utvecklingen i
Ryssland. Rubriken på
hans föredrag är ”Hur
står det till i Putins hjärna”!
Evenemanget är ett samarrangemang
mellan
SHF och Strömstads
stadsbibliotek. Eftersom
vi räknar med mycket
folk kommer mötet att
förläggas till Spa-hotellet
i Strömstad. Samling kl.
18.30 och Stig startar
kl. 19.00. Priset är 170
kr per person som inte
är medlem i SHF, medlemmar betalar 100 kr,
som inkluderar kaffe/
smörgås, föredrag och
frågestund. Efter före-

Stig Fredrikson

Herman
Lindqvist

draget ställer Stig upp
med boksignering.
Även allmänheten kommer att inbjudas till mötet och vi hoppas att så
många som möjligt tar
chansen att få en skarp
inblick i detta högaktuella ämne.

Herman L. klar
Det är nu klart att
Herman Lindqvist kommer till SHF i anslutning
till föreningens 20-årsjubileum i oktober.
Hans föreläsning, där vi
samarbetar med Strömstads
stadsbibliotek,
blir på Spa-hotellet och
kommer att kretsa kring
hans senaste bok ”Våra
kolonier”.
Stormakten
Sverige
drömde på 1600-talet om
att skapa ett kolonialimperium i andra världsde-
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lar, bl a i Nordamerika
och Västindien. Sverige
blev då, liksom många
andra länder, engagerad
i den omfattande slavhandeln. Svenskt järn
byttes t ex mot slavar i
Västafrika.
Exakt dag för hans besök är ännu inte fastställd, där återkommer
SHF med besked. Klart
är att biljetter till hans
möte kommer att kunna
förköpas på Strömstads
Bokhandel.

SHF i SR P1
I höstas var Sveriges Radios vetenskapsredaktion
Historia i Strömstad och
Dynekilen för inspelning
av ett program om Peter
Tordenskjold. Medverkar
gör bl a SHF-s medlemmar Ulf Hansson och
Bosse Magnusson. Nu
är programmet klart för
sändning så passa på att
ratta in och lyssna i P1
onsdag den 27 januari
kl. 14.30 eller i reprisen
lördag den 30 januari kl.
18.15.
SHF-redaktionen

Februarimötet lovar ett
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på SR och SvD.
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Det
träffsäkra
håller sig
Dikten ”Invandrarna”
skrevs redan 1992 av
imitatören och komikern
Bosse Parnevik. Av nutidshistorien lär vi oss
att det träffsäkert for-

mulerade håller sig över
tiden. Inte minst i dessa
dagar med den flyktingström vi nu upplever.
Läs och ta till er!

En kommer hit för att fly från nöden,
en kommer hit för att undgå döden.
En kommer hit av terror tvungen,
en kom hit för att gifta sig med kungen.
Dom är tyskar, iranier, greker och turkar,
mest är dom snälla, andra skurkar.
En del är ärliga, andra skumma,
en del är genier, andra dumma.
Mest är dom fredliga, andra vill slåss,
med andra ord: Så lika oss!
Med fel och brister, tuffa och mjuka
fast inte lika avundsjuka.
En del söker lugnet i stället för bråket,
det enda vi svenska kan bättre är språket.
Det sägs att vi stammar från Adam och Eva,
som inte var svenskar – men ja må dom leva!

www.historieforeningen.se
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Välbesökt decembermöte
Över 75 personer deltog i
SHF:s julsammankomst
där förtjänta medlemmar hyllades och historiekunskaperna mättes i
den traditionella tävlingen.

Bo Bengtsson blev årets SHFare. Rolf Lindqvist var glad över
att få lämna priset till honom.
Foto: Ulf Hansson.

Bo Bengtsson blev (tillsammans med Åke
Svanberg se sid. 9) årets
SHF-are för att han under många år arbetat
för att främja och utveckla föreningen. Rolf
Lindqvist påminde om
hur han med en positiv inställning lagt ned
många timmars arbete
på Galärmarscher, flytt
från Rosa huset, kontakt
med sponsorer och service på både kafékvällar
och månadsmöten.
Bo Bengtsson ingick
också i köksgruppen,

som tackades för sina insatser på detta och andra
möten under året.
Barbro Dahlstedt drog
finaste vinsten i lotteriet och blir därmed också
denna tidnings profil.

Tävlingsmakarna
Jan
Andersson och Jan
Nilsson
hade
därför formulerat svårare
frågor än vanligt och
även inom ämnen utanför traditionell historia.

Tävlingen blev denna
gång en SHF-variant av
Mästarnas mästare. Tidigare mästare utgjorde
basen i tre av de fyra
lagen.

Ställningen mellan lagen var mycket jämn
inför den avslutande delen. Då visade sig Harald
Simonsson, Ulf Hansson
och Rolf Lindqvist så bra
på att para ihop nordiska
gudar och gudinnor att
de erövrade mästartiteln
med god marginal.

Jan Andersson skriver diplomet till
årets stormästare, från vänster Harald Simonsson, Ulf Hansson och
Rolf Lindqvist. Foto: A-K Eklund.

Text: Ann-Katrin Eklund

Köksgruppen tackades för årets insatser. I gruppen ingår bland andra Ann-Britt
Andersen, Bo Bengtsson, Jörgen och Lahja Hartvigsson. Eriqa Larsson, yngst på
julmötet, förstärkte denna gång. Foto: A-K Eklund.
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Förlist fartyg fick nytt liv

-Hon är otroligt vacker. Det är svårt att tro att hon legat på bottnen vid Nord Hällsö, sa Ulf och
visade bilder på det tvåmastade fartyget med mjukt rundat förskepp och röda segel.

Två av de tre ombord omkom när galeasen Sarpen
förliste vid Nord Hällsö
1916. Skutan bärgades
och har efter decennier
i fraktfart fått ett nytt liv
som omhuldat skolskepp.
Ulf Hansson bjöd på
decembermötet åter på
en dramatisk berättelse
ur Strömstads maritima
historia.
Sarpen var denna novemberdag på väg till
Kristiania med last av
sand men kom ur kurs i
mörker, storm, regn och
tjocka.
-Plötsligt ser de land helt
nära. Sarpen är på väg
rätt upp på Nord Hällsö.

Försöken att vända fartyget misslyckades. En
brottsjö spolade kaptenen över bord. I nästa
brottsjö slungades skutan
mot klipporna och sjönk.
Den 15-årige kocken,
som 19-årige matrosen
försökt rädda, försvann
också han i vågorna.
Matrosen tog sig upp i
livbåten som kom drivande, öste den hjälpligt
med sin ena stövel och
tog sig förbi klipporna.
Efter sex timmar i mörker och kyla drev han i
land på Nordbytången
och togs medtagen om
hand av en fiskarfamilj.
Det förlista fartyget bärgades och reparerades
av Myrens Mekaniska.
Hårt sliten efter åratal i

cementfrakt övertogs hon
av en förening i Simrishamn där eldsjälar återskapat det seglande skeppet.
Att Ulf Hansson funnit
uppgifter om förlisningen i lokaltidningarna är
något som uppskattas av
den förening som nu äger
Sarpen.
Text och foto:
Ann-Katrin Eklund
SARPENFAKTA:
Byggd 1892 i Danmark, ett så
kallat Marstalbygge. Namnet
Sarpen kommer av Sarpsborg, en
av destinationerna. 1917-1962 i
cementfrakt mellan fabrik i Degerhamn och fastlandet. 1963 köpt av
Simrishamns scoutkår. Från 1964
skolskepp med Simrishamn som
hemmahamn.
Mer fakta: Se Facebookgruppen
Sarpen!
www.historieforeningen.se
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Profilen:

Barbro
Dahlstedt
Retro:

Går som tåget - Efter 60 år

Åke Svanberg med favoriten i den Märklin-anläggning som han fick som julklapp 1956.

I vinjetten till TV-programmet ”På spåret”
pilar modelltågen fram
och tillbaka. Själv åker
jag tillbaka till julen
1956. Då fick jag av
snälla föräldrar en liten
Märklin-anläggning
i
julklapp. Vilken glädje!
Favoriten blev det lilla
gröna växelloket som jag
sparat i alla år. Och det
fungerar fortfarande –
efter 60 år!
Senast förra julen byggde jag och ett par av
barnbarnen ihop delar
FAKTARUTA:
Märklin grundades redan 1859 av Theodor Friedrich Märklin i Göppingen
utanför Stuttgart.

av anläggningen som de
snabbt lärde sig att köra.
I min Märklin-katalog
från -56 (se klippet)

läser man att loket kostade 39 kr.
I dagens penningvärde motsvarar det 541
kr. Men för ett splitter
nytt sådant lok idag får
man betala 1.940 kr.
Att skaffa Märklinprodukter idag har alltså
blivit väldigt dyrt.
Från början gjordes tillbehör till
dockhus men senare tog man upp tågtillverkning. De var då urverksdrivna,
men 1926 kom de elektriska loken via
transformator. Storhetstiden var senare
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Funderar lite smått på
om dagens barn överhuvud taget leker med
modelltåg. Eller om
det bara är vi (manliga)
40-talister som gläds och
imponeras av den kvalitet som barndomens leksaker kan uppvisa.
Åke Svanberg
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!

delen av 1900-talet men efter finanskrisen 2009 gick företaget i konkurs. Det
drevs några år av konkursförvaltaren
och såldes 2013 till en ny tysk ägare
som driver det vidare.

Barbro Dahlstedt, född
1942 i Göteborg där hon
också växte upp. Flyttade till Skee 1975 och bor
sedan 1985 i Källviksdalen vid Seläter. Har arbetat med administration
och kundkontakter inom
transportbranschen, vid
pensioneringen hos Bohusfrakt. Familjen består
av make, två barn och
barnbarn. Fritidsintressen är golfspel och stickning.

Vilken historisk
person skulle du
vilja träffa?
Presidenten och fredspristagaren
Nelson
Mandela, som klarade
att efter 27 år i fängelse fullfölja sin kamp
mot apartheidsystemet
i Sydafrika. Han måste
ha haft ett otroligt starkt

psyke eftersom han klarade fängelsetiden utan
att brytas ned.

Vilket historiskt
skeende skulle du
vilja dyka ner i för
en dag?
Gustav III:s tid. Christopher O´Regans föredrag i augusti gav mig
en annan syn på Gustav
III. Han var inte bara teaterkungen, så som man
hört mest. Gustav III var
framåt, ville förändra.
Han avskaffade till exempel tortyrkammaren,
gav katoliker och judar
viss religionsfrihet och
startade Svenska Akademien.

Vilket historiskt
årtal har fastnat
hos dig?

fantastiskt när bygget
var färdigt och kunde
invigas. Åtta av de tjugo
milen grävdes för hand.
58 000 soldater från 16
regementen deltog i arbetet. Den nya vattenvägen från den ena sidan
av landet till den andra
användes mycket under
de första 30 åren, innan
järnvägen började byggas
ut, men även senare för
exempelvis transporter
av kol och timmer. I dag
används den främst av
fritidsbåtar och passagerarfartyg.

Målsättning är att profilsidan
är återkommande och
tidningsredaktionen kontaktar
medlemmar som själva får
svara på de tre frågorna.

1832. Då invigdes Göta
Kanal efter 22 års arbete. Det måste ha varit

www.historieforeningen.se
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JANUARIMÖTET

Källkritik med
Harald
Harald Simonsson har
grävt djupt i arkiven om
händelserna i Strömstad
1717-1719.

Harald Simonsson föreläste

Hans
källkritiska
granskning på januarimötet punkterade en rad
myter till exempel:

Att galärerna drogs

på Karlsgatan fram till
Strömsvattnet vilket flera
historieböcker
påstår.
Fel! De drogs på norra
sidan av älven.

Att

storleken
på
”Luren”, den största
galären inte var 40 m.
lång och 6 m. bred som
en rad källor påstår.
Den var 19 x 4 m.

Att

återtåget
efter
Karl Xll:s död visserligen gick mycket
snabbt, men ack vilket
elände. Soldater dog som
flugor i fältsjukan, dvs.
dysenteri, kolera och
rödsot. Det var alltså inte
slagfältet som skördade
offer.

Årets
SHF:are
På grund av Åkes
förhinder under decembermötet delades Årets
SHF:are 2015 även ut
under januarimötet.

Harald har lagt ned ett
imponerande
arbete
för att ge en trovärdig
beskrivning av denna
dramatiska
tid
i
Strömstad. Undertecknad
tycker att Harald skall
sammanfatta detta i en
historisk avhandling!
Text: Åke Svanberg

Tidningen för Strömstad Historieförening

Fråga 1:

Hur många medlemmar hade FN när organisationen bildades 1945?
1. 41

X. 51

2. 81

Fråga 2:

Nationernas Förbund – NF – föregångare till FN hade sitt säte i
1. New York

X. Genève

2. Lausanne

Fråga 3:

Vilken religiös organisation från 1231 skulle bekämpa kätteri inom den
katolska kyrkan?

Att matförråden som

byggdes upp i Strömstad
för de 10 000 soldaterna
var enorma, men tala
om ensidig kost; bröd,
havregryn, fläsk och
brännvin. Dag efter dag.
Inga vitaminer.

Historiska
nötter
Organisationer

1. Opus Dei
Åke Svanberg mottager priset.

Delar av
motiveringen.
Här nämns några.
Arbeten med stor betydelse har varit som styrelseledamot, planering
av föreningens resor,
arbetet med vår föreningstidning under sex år,
skapat viktiga kontakter
med sponsorer och gästföreläsare!
Det är med glädje
att äntligen få lämna över årets pris till
Åke Svanberg!!

X. Inkvisitionen

2. Kardinalkollegiet

Fråga 4:

Vilken organisation har en passare och en vinkelhake som symbol?
1. Mormonerna

X. Frimurarorden		

2. Johanniterorden

Fråga 5:

Vad hette grundaren av Röda Korset?
1.Albert Schweitzer

X. Henri Dunant

2. David Livingstone

Försök gärna svara innan du söker på Internet.
Vill du får du gärna skicka svaren till:
janoag@telia.com.
Hälsningar
Jan Andersson

www.historieforeningen.se
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Älgjaktens Historia

Fälld älgko

Älggrop kantad med stockar och ca 2 meter i diameter

Älgjakt är en verksamhet som under höstarna
sysselsätter i runda tal
300 000 jägare i Sverige.
Långt ifrån alla får glädjen att fälla ett djur med
ett välriktat skott.
Jakten efter föda har
inte hoppat över älgen
som lämpligt mål. I
Sverige fälls i nuläget
ca 100 000 älgar per år.
På 1980-talet beräknade man att det fälldes
runt 180 000 djur. Men
att jaga älg har inte alltid varit var mans rätt.
Metoden att jaga har naturligtvis skiftat i takt
med tiden. Fångstgropr

har grävts och de äldsta
bland dessa är ca 4 000
år. Totalt har man hittat runt 25 000 gropar i
Sverige. Säkerligen har
många fler grävts och
använts genom årtusenden. Stor del av groparna, ca 9 000, har hittats
i Jämtland.

Jakt med båge och spjut

Metoden var effektiv
så till vida att den var
aktiv dygnet runt och
”jägaren” kunde arbeta
med annat viktigt under
tiden. På hällristningar i

Tidningen för Strömstad Historieförening

bland annat Massleberg
har ristats in jägare i
sällskap med hund. Jakten bedrevs då med spjut
eller pilbåge. Älgspjut
sattes fast i unggranar
som spändes med toppen
mot marken. En snubbeltråd drogs och när
älgen gick förbi utlöstes
vapnet och älgen spetsas
i bästa fall till döds.
Gropar kunde grävas
med jämna mellanrum
och älgarna kunde ledas
mot kedjan och till slut
ner i en grop. Storleken
på gropen kunde vara
drygt 2 meter i diameter
och relativt djup. Sidorna
var klädda med stockar
och från botten var vassa

granstockar satta. Djuret
spetsades när det föll i.
Groparna var täckta med
ris, mossa och löv och
brakade inop när älgen
klev på. Den som byggde
gropar och gillrade fällor
var skyldig att informera
omkringboende om tillkomsten.
Ett system av gropar
kunde uppgå till runt 80
stycken. Anlades där älgar brukade gå och ”hinder” byggdes för att leda
älgarna mot groparrna.
En dylik älggård kunde
vara upp mot 4 km lång.
Ett par mycket jaktintreserade kungar, före
nutidens, har vi också
haft. Dels Karl Xl, död
1697, och Fredrik 1, död

1751. De jagade mestadels björn och varg men
älgarna som kom i vägen
fälldes också.
Spjut och i senare tider riggade armborst
förbjöds under Magnus
Ladulås tid i mer tättbefolkade områden. I
norra delarna av Sverige
användes metoden lite
längre in mot nutid, om
än inte helt legalt.
Den romerske kejsaren
Julius Caesar beskrev
för 2 100 år sedan en annan metod. Han påstod
att älgarna var så strakbenta att de inte kunde
lägga sig ner. De lutade
sig därför mot ett träd
när de skulle sova. Man
kunde då i förväg såga

nästan igenom stammen
så att trädet med älgen
föll omkull när den lutade sig. Den strakbente
älgen kunde då inte resa
sig igen.
En liten bild av hur
tillgången på älg och
jaktresultatet varit i
Strömstadstrakten kan
man få via det jaktlag
som kallas för Valexlaget. Dess hemsida,
www.valexlaget.se ger
en bild av detta från år
1930 och framåt.
Tage Ödlund
Källa:
Tidskriften Forskning och
Framsteg, text av Ulf Nyrén.

www.historieforeningen.se
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Sten Edgar Staxäng vid sitt sommarparadis på Lervik.

Historiska bilden

Branden i Samskolan
År 1932 den 5 februari ser folk rök som väller ut från Samskolan.
Brandkåren larmas och
släckning påbörjas. Elden får ett ordentligt
tag i det gamla trävirket och förmodligen står
dörrar öppna i lokalerna
så lågorna får hela tiden
ny näring. När fönsterrutorna sprang sönder
kom syre in i brandhärden och det hela fick ett
närmast explosionsartat
förlopp. Min morfar (Anders Andersson 18841961) var med i brandkåren under denna brand.
Han har senare berättat
att när lågorna tog sig

upp på vinden gick han
och några andra brandgubbar upp på taket
för att försöka få några
brandslangar ner genom
takluckorna. Han märkte att det blev varmt om
fötterna och när han tittade efter så rök det från
sulorna på kängorna.
Genast fick han gubbarna av taket och ner på
stegarna. När han själv
stod på stegen på väg
ner så kom ett öronbedövande brak. Hela skolan
skakade och gnistorna
fyllde hela luften och for
högt mot himelen. Hade
det inte varit så hemskt
hade det varit vackert sa

Tidningen för Strömstad Historieförening

han. Nästan hela taket
rasade ner i brandhärden. Någon vakade över
oss den här gången lär
han ha sagt. Av skolan
blev det nästan bara aska
kvar och det samma kan
sägas om Strömstads
Museums
samlingar
som fanns på vinden.
Även en stor samling av
uppstoppade och konserverade fiskar, djur och
växter bl.a. från konservator August Hansson i
Strömstad förstördes.
Ulf Hansson
bild Strömstad Museum

Så har det då hänt
igen. En SHF-medlem
har fått medalj.
Strömstads förre kyrkoherde och prost,
Sten Edgar Staxäng
har tilldelats Tyyne och
Ivo Cramérs stiftelses
medalj. En utmärkelse
som normalt brukar
utdelas till framstående dansare och kulturpersonligheter. Bland
andra har operachefer
och prinsessan Christina tilldelats den. Efter
att ha fått besked om
utmärkelsen säger Sten
Edgar spontant att –
”jag som inte ens kan
ta ett danssteg.”
Motiveringen till utmärkelsen är under-

tecknad av ordföranden
i stiftelsen, Birgitta Melander:
Sten Edgar har varit en stark
drivkraft i utvecklingen av
Strömstad tilll en av Sveriges
mest populära kulturstäder,
där eftertraktade artister
uppträdde under flera decennier. Han har som få i sitt
ämbete betraktat dans som
ett självklart uttrycksmedel
i tillbedjan av vår Herre Fader vår.
Det är som sagt inte
första utmärkelse som
Sten Edgar får. Redan
1989 tilldelades han
Bohuslandstinget miljöpris för sitt arbete att
”rädda” Idefjorden. Även
Rotary har hedrat Sten
Edgar med en medalj.

13

Den mest ärofyllda medaljen är nog ändå den
som han förärades år
2006, då han mottog
Kungamedaljen i åttonde storleken i Serafimerordens band. Motiveringen för denna medalj
var ”för värdefulla och
mångsidiga insatser för
Svenska Kyrkan i Sverige och utomlands.”
Efter avslutad tjänst i
Strömstad tog han och
hustrun Anna-Britt plats
i Svenska Kyrkan i Cannes på Franska Rivieran.
Där fortsatte han i likartad stil som han haft i
Strömstad, med framträdanden av många kända
personligheter i kyrkan.
De senaste åren har
Sten Edgar Staxäng arbetat hårt med att nedteckna sina minnen, och
presenterar dem i boken
Jag heter Sten Edgar, minnen, människor, möten. Detta är en mycket intressant och berättande bok
som ännu finns kvar på
bokhandelsdiskarna.
Tage Ödlund
www.historieforeningen.se
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KALLELSE &
DAGORDNING
ÅRSMÖTE 2016

14

STRÖMSTADS HISTORIEFÖRENING
Onsdag 2 mars.

Folkets Hus

Strömstad

Kl. 19.00

Gästföreläsare: Helge Warberg
Kaffe och smörgås.
1

Mötets öppnande

2

Val av ordförande för mötet

3

Val av sekreterare för mötet

4

Årsmötets stadgeenliga utlysning

5

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

6

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

7

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret

8

Revisionsberättelse

9

Ansvarsfrihet för styrelsen

10

Inkomna motioner

11

Styrelsens budgetförslag

12

Fastställande av medlemsavgift

13

Val av för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte
- föreningens tillika styrelsens ordförande
- ledamöter i styrelsen
- revisorer och suppleanter för dem
- valberedning

14

Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden

15

Gästföreläsare Helge Warberg ” Karolinernas vandringar 1716”.
Välkomna önskar styrelsen.

Tidningen för Strömstad Historieförening

www.historieforeningen.se

Kommande
möten
MÅNADSMÖTE

MÅNADSMÖTE / ÅRSMÖTE

Om den österrikiske författaren
Joseph Roth och Habsburgska riket
Onsdag den 3 februari
kl 19 Folkets hus
Föreläsare: Anders Björnsson

Onsdag den 2 mars
kl 19 Folkets hus
Föreläsare: Helge Warberg

MÅNADSMÖTE

MÅNADSMÖTE / HISTORISK VANDRING

Onsdag den 6 april
kl 19 Spa hotellet
Föreläsare: Stig Fredriksson
Förköp på Strömstad Bokhandel

Onsdag den 4 maj.
Gemensam resa bilar, samling museet kl.17.30
Guide: Anders Bertrandsson

Den gamla världen och dess
undergång!

Vad rör sig i Putins hjärna

Karolinernas
vandringar 1716

Arkeologi Orust

Klubbrummet, Strömstad Museum håller öppet för medlemmar varje måndagskväll vår och höst kl 18-20.
Välkomna in på Fika och samtal.

MEDLEMMAR!

Sedan starten för 20 år sedan har textrutan
bredvid aldrig varit tom! Hjälp oss att fylla
den även i framtiden!

Nya medlemmar i SHF: Mycket välkomna:
Ulf Redemo Mollösund, Annika Böhn Strömstad
Rolf Böhn Strömstad, Fredrik Meistet Angered

Vi sponsrar Strömstads Historieförening

