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Som komplement har Ulf Hansson letat fram uppgifter om hur
själva nedskjutningen gick till
och visar bild på det fartyg som
träffade det tyska planet inne på
svenskt luftrum (sid. 15).

Vi befinner oss i hänryckningens tid, men i detta nummer
skall vi ändå tillbaka till en mörkare period, andra världskriget
vars händelser också drabbade
norra Bohuslän.
Tage Stahre var som 10-åring
med på begravningen av de tyska soldater vars plan blev nedskjutet och störtade i Hogdal.
SHF-medlemmen Tage är bördig just från Hogdal, numera
pensionerad rektor i Åmål.
Vi träffade honom på förra årets
resa till Årbol skolmuseum som
han grundat.
Nu ger han en personlig berättelse om den dramatiska händelsen för exakt 75 år sedan (sid.
10-11).
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Sommaren står för dörren och
en av höjdpunkterna blir SHF:s
evenemang med besök av Christopher O´Regan den 13 augusti.
Vi tror att detta kommer att samla mycket folk så därför har vi
bokat Quality Spa Resort för
hans föredrag.
För att vara säker på plats kan
man förköpa biljetter från 1 augusti i Strömstads Bokhandel
(mer information på sid. 7).
Intelligent författarinna, tidig
feminist och ett spännande liv,
så kan man sammanfatta Mary
Wollstonecraft. På 1790-talet
reste denna engelska lady i Bohuslän på jakt efter en silverskatt. Ann-Katrin Eklund skriver
på sid. 12-13 om Helena Svanberg Knights föredrag på aprilmötet.
Trivsam läsning av 112:an och
trevlig sommar!
Åke Svanberg
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Frågeomgång 3, 2015 - Organisationer
Fråga 1: Hur många medlemmar hade FN när det bildades 1945?
1. 41 st.

x. 51 st.

2. 61 st.

Fråga 2. Interpol bildades 1923. Var har organisationen sitt högkvarter?
1. Bryssel

x. Wien

2. Lyon

Fråga 3. Vilken organisation hade till uppgift att bekämpa kätteri
inom kyrkan?
1. Opus Dei

x. Inkvisitionen

2. Kardinalkollegiet

Fråga 4. Vilken sammanslutning har en vinkelhake och en passare
som symbol?
1. Frimurarorden

x. Mormonerna

2. Arkitektförbundet

Fråga 5. Vad hette grundaren av Röda Korset?
1. Albert Schweitzer

x. David Livingstone

2. Henry Dunant

Försök först innan du söker på Internet. Lycka till!
Svarsadress: janoag@telia.com
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Tommy Grahn föddes 1944 i Motala. Efter diverse
olika jobb kom han som dekoratör till IKEA Linköping 1977. De senaste femton åren arbete med planering/etablering av IKEA-varuhus över hela världen. Har extraknäckat som musiker. Stora hobbyn
vid sidan av musiken är foto.
Vilken historisk person skulle du vilja träffa?
När det gäller musikhistoria är det svårt att välja. Bach var ett stort geni (bl a
har han påverkat många jazzmusiker), Bellman, trubadur och stor skildrare
av sin samtid med iakttagelseförmåga och god humor. Count Basie med sin
sköna lite minimalistiska bluesstil. Jag skulle vilja bjuda in gubbarna på en
riktigt lång jamsession.
Vilket historiskt skeende skulle du vilja dyka ner i för en dag?
Platsen är ett danshak i amerikanska södern någon gång runt förra sekelskiftet. För underhållningen står några genuina bluesmusiker och publiken är de
arbetare som jobbar på de vitas egendomar. Jag skulle vilja känna rythmen,
dras med i musiken och känna gemensamhet med de människorna som
”uppfann” bluesen och jazzen. Kanske rentav få lira med bandet!
Vilket historiskt årtal har fastnat hos dig?
1718 är egentligen det enda årtal som min stackars gamle historielärare lyckades banka in i mitt tröga huvud. Och eftersom jag nu på ålderns höst hamnat i Strömstad blir ju årtalet aktuellt igen genom närheten till platsen för
Karl Xll:s hädanfärd. Dessutom grundades New Orleans det året.

14

Årgång 20, nummer 112

Juni

År 2015

Red Tel:0526-25224

Full fart i sommar
Sommaren är här men SHF
slår inte igen butiken. Nu ser
vi fram emot de uppskattade
kaffe/våffla-mötena på Friluftsmuseet och Blomsholm.

En av höjdpunkterna i sommar
lär bli besöket av Christopher
O´Regan torsdagen den 13 augusti. All information om detta
evenemang hittar ni på sid. 7.

Årets Galärmarsch söndagen
den 5 juli var nästan fullbokad
redan i april! Rekordintresse,
säger Jan Andersson som håller i marschen. Några få platser finns kvar, ni som vill gå
med måste boka snarast (info
sid. 9).

Dessutom har vi redan börjat
förbereda höstens aktiviteter.
Den nybildade resegruppen planerar t ex för en båtutflykt på temat ”Fyra fyrar” den 5 september. Vidare är en ny studiecirkel
samt en ny teatergrupp på gång.
Mer information om detta i nästa
nummer av tidningen.
Styrelsen

Årets sommarvandring går till
Halden den 5 augusti där vi
blir guidade av Jens Bakke,
(se vidare Agendan sid. 9).

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



www.stromstadtryck.se • 0526 123 44
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Denna skylt kan symbolisera
den ofärdstid som ägde rum
för inte så länge sedan.




Under nazitysklands ockupation av Norge fram till krigsslutet för 70 år sedan var detta allt annat än en ”trevlig”
gränsmarkering.
Här tog sig många norrmän
på flykt över till friheten i
Sverige, dessvärre var det
också många motståndsmän
som tillfångatogs eller dödades när de fastnade i tyska
gränspatruller.

Den enkla skylten markerar gränsen
mellan Sverige och Norge.

Idag är denna bäck och gränsmarkering närmast bortglömda.
Nu åker vi fort och enkelt, bort
och fram mellan våra grannländer
på en fredlig E-6:a.
Åke S.

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

SHF har 370 medlemmar!
Hjälp oss att fylla den även i framtiden!

Nya medlemmar i SHF: mycket välkomna!
Staffan Rothelius, Anna Trogen, Åke Cederberg, Gunnel Cederberg,
Margareta Lundberg, Maria Nilsson, Birgitta Johansson, AnneChristine Dynehäll, Lennart Andersson, samtliga från Strömstad.
Sven-Ove Modin, Hamburgsund, Claes Nabrink, Uddevalla.
Klubbrummet, museet, håller öppet för medlemmar varje måndagskväll
vår och höst, klockan 18-20. Välkomna in på fika och samtal!
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O´Regan kommer
den 13:e augusti!
Nu är det klappat och klart för en
av höjdpunkterna på SHF:s sommarprogram: Christopher
O´Regans föredrag med rubriken
”Döden var en adelsman”.
O´Regan är historiker, författare och
programledare i Sveriges Television.
Nu under sommaren har han ett fullspäckat program med stadsvandringar i Gamla Stan, Stockholm.
Därför är vi glada att vi lyckats få
honom till oss torsdagen den 13 augusti. Denna gång öppet också för
allmänheten då vi räknar med rekordstort intresse. Därför har vi valt
att lägga arrangemanget på Quality
Spa Resort i Strömstad.
Hans föredrag kommer att handla

Christopher O´Regan är hårt bokad
i sommar, men har hittat en tid för
besök hos SHF i Strömstad.

om de dramatiska händelserna i
Europa och Sverige som ledde till
mordet på Gustaf lll år 1792.
Vi börjar kl. 18.30 på Quality Spa
med musik av Pontus Berglund (då
SHF också bjuder på kaffe/kaka).
O´Regan startar kl. 19.00.
Pris 170 kr/pers ink. musik, kaffe,
föredrag. Förköp från 1 augusti i
Strömstads Bokhandel. Annars vid
entrén.
Åke Svanberg

Vinnare i juni:
Kent Almqvist, Strömstad, medlemsnr .494
Grattis, en bok finns att hämta i klubbrummet!

Vår historia pekar på
nöjda kunder.
Res med oss.
Boka nu !!
7
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Nu blev det vandring
till Dårskilds Högar
Maj månads vandring fick med
mycket kort varsel ändras då Eva
Scholler Åhrberg blev sjuk och
fick ställa in guidningen vid Lunneviken.
Nu blev det istället Bosse Magnusson som hastigt och lustigt tog oss
med till Dårskilds Högar utanför
Skee. Och ett väldigt lyckat resmål!
Här finns en unik koncentration av

Bland fornfynden hittades ett modernare, Bengt-Åke Björk inspekterar.

Man behöver inte åka långt från
Strömstad för att hitta det unika
gravfältet Dårskilds Högar. Här är
gruppen vid det jättelika stenröset.

gravhögar från bronsåldern fram
till år 1000 e.Kr.
Bosse lotsade oss 30-tal deltagare
på gångvänliga stigar. Högst upp
på Brudberget finns t ex ett
enormt röse, ett av Bohusläns
största från bronsåldern.
Enligt en legend vilar kung Dårskild och hans stupade krigare i
gravfältet. Men ingen vet säkert,
inte ens Bosse! Men en jätteintressant vandring blev det i det
fina vårvädret.
Åke Svanberg

Vi stödjer
Strömstads
Historieförening
2015
18
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Månadsmöte
Kaffe med våfflor
Onsdag den 3 juni kl. 19.00 på Friluftsmuseet.

Månadsmöte
Kaffe med våfflor
Onsdag den 1 juli kl. 19.00 på Blomsholm. En del bilar
avgår från museet kl. 18.30.
Galärmarschen
Söndag den 5 juli, samling Gröne Hög E 6-an kl. 08.00.
Pris 495 kr/pers. Insätts på BG 5371-5389 (glöm ej namn)
Hårt bokat så skynda! Kontakt: janoag@telia.com

Månadsmöte/vandring
Guidad tur i Halden med Jens Bakke
Onsdag den 5 augusti, gemensam resa i bilar, samling
museet kl. 18.00, avfärd kl. 18.15. Medtag fika!

Koppla av
hos oss
och njut av
vårt utbud.
9
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Kungsvägen om Askemyr i utkanten av Sundby gård. Vid de tcå husen i Askemyr, där Spoléns bodde,
gjorde vi stopp. Där åt vi vår matsäck och sedan såg lärarinnan över
vår klädsel och kammade oss så vi
skulle se prydliga ut när vi kom
fram.
Så gick marschen vidare mot Hogdal och vi fick komma in i vår
vackra kyrka. Där samlades också
skolbarn från Mörk och Amaliebergs skolor och även många vuxna.

Det var lördagen den 8 juni 1940.
Vi skolbarn i de sex årskurserna i
Nordby skola, Hogdal skulle få
göra en utflykt innan läsåret
1939/1940 var slut.
Lärarinnan Alma Sannum och en av
hennes vuxna söner, skulle vara
med som ledare för den stora elevskaran - bara vår tredjeklass var faktiskt 12 elever!

Varför denna stora samling? Jo,
biskop C E D Block hade visitation
och ville möta oss elever. Det var
spännande. Han förhörde oss om
bibeln och vi var inte rädda att läsa
upp psalmer, för i Nordby skola
kunde vi många. Jag fick läsa; Du
bar Ditt kors O Jesu mild...och biskopen tyckte jag läste högt och
bra.

Vi skulle göra en utflykt till Hogdals kyrka. Vi skulle gå till fots den
långa vägen på nära en mil. Att åka
bil var inte att tänka på och cykla
fick vi inte göra. Men glädjen med
en skolresa var ändå stor.
Vi traskade på och gick den gamla

Tage Stahre , 85 i år och
längst t.v. på skolkortet
som 10-årig lintott med
klassen som var med på
begravningen i juni 1940.
10
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Gudstjänsten tog slut och
biskopen bad alla följa
med ut på nya kyrkogården för att vara med om
en begravning. Lärarinnan
hade förberett oss på det.
Vi hade ju sedan den 9 april upplevt mycket hemskt sedan tyskarna
hade intagit Norge. Vår bygd bevakades av hundratals svenska soldater, men vi hade alltid en skräck att
fienden skulle komma.

Graven med de fyra döda tyska soldaterna. Deras hjälmar lades ovanpå.
men finns numera i Hogdal.

ratet och han skulle sprida extra
glans över begravningen.

Men i juni 1940 inträffade något
alldeles förfärligt. Jag har sparat
urklipp från STNB och citerar fölande:

Vi såg att de fyra kistorna hade
placerats på plankor ovanpå den
stora gemensamma graven. Kistorna var täckta med tyska hakkorsflaggor och det låg fyra stora
kransar vid graven med inskription
från Tyska konsulatet.

”Ett tyskt flygplan på väg mot Norge sköts ner av svenskt luftvärn
och störtade i Hogdal den 6 juni på
eftermiddagen varvid samtliga fyra
i besättningen dog.”

Biskopen och övriga präster, säkert 4-5 stycken, läste bibelord och
bad böner. Så togs flaggorna av
och svenska officerare sänkte kistorna i graven. Vad jag kan minnas
var hela ceremonin på svenska och
det sjöngs av våra psalmer.

Planet störtade nära det hus där
Amalia Niklasson i Linkas, Sundby, bodde. Hon fick uppleva förskräckelsen på nära håll, när planet
fattade eld och brann upp.
Det var alltså dessa fyra soldater
som skulle begravas. Det var bara
två dagar efter deras död. Kanske
var det för att biskopen var i pasto-

En pluton svenska soldater sköt
salut efter akten med sina gevär.
/Forts. på sid. 14/
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Jakten på silverskatt
i Bohuslän år 1795
Engelskan Mary Wollstonecrafts skandinaviska resa 1795,
med stopp ibland annat Strömstad, väckte stort intresse på
månadsmötet 1 april.
Helena Svanberg Knight håller
Mary Wollstonecraft som en av
världens första feminister.

Om Wollstonecrafts öden och
äventyr berättade Helena Svanberg Knight.

därför som en tidig feminist.
Mest känd för samtiden blev hon
för skriften ”A Vindication of the
Rights of Women” från 1792 (Till
försvar för kvinnors rättigheter).

- Den här kvinnan var en oerhört
fascinerande och intressant person, ansåg Helena.
Wollstonecraft var samhällsdebattör, författare och intellektuell
som skrev om jämlikhet och
mänskliga rättigheter. Hon ses

- Wollstonecraft växte upp i en speciell tid och tog tidigt intryck av
upplysningens och franska revolutionens idéer, sa Helena Svanberg
Knight och konstaterade att hon var
okonventionell även privat.
Hennes relation med amerikanske
affärsmannen och författaren Gilbert Imlay ledde till ett utomäktenskapligt barn. Tillsammans med
ettåriga Fanny och en fransk barnsköterska gick hon 1795 ombord på
ett lastfartyg i Hull. Destinationen
var Helsingör men efter elva dagar
i dåligt väder hade skeppet hamnat

Mary Wollstonecraft dog 1797 i
barnsäng bara 38 år..
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vid Nidingen. Via Göteborg,
där
Månadsmöte
Skatten påträffades aldrig, vare sig
dotter och barnsköterska lämnaKaffe
med
våfflor
genom rättslig process eller Wollsdes, fortsatte Wollstonecraft sin
tonecrafts
sonderingar.
Onsdag
denBohuslän
3 juni kl.
på Friluftsmuseet.
resa norrut,
genom
till 19.00
Hennes relation med kvinnokarlen
Norge där Tönsberg, Risör och
Imlay bröts.
Kristiania var bland anhalterna..
Efter giftermål med brittiske filoI de brev, som 1796 gavs Månadsmöte
ut som
sofen och författaren William Goden reseskildring, reflekterar
honmed våfflor
Kaffe
win födde Wollstonecraft 1797 ett
över samhället i stort och intryck
Onsdag
den
1
juli
kl.
19.00
på
Blomsholm.
En dog
delsjälv
bilari
nytt
flickebarn men
av sådant hon möter. T ex det karbara 38 år gammal.
avgår från
museetbarnsäng,
kl. 18.30.
ga men vackra bohuslänska
landskapet, stanken från åkrar som
Andra dottern fick namnet Mary
gödslats med avfall från trankokeoch hette som gift Shelley. Hon är
Galärmarschen
rier, dryckenskap och dålig hygikändHög
som författare
till skräckroen.
Söndag
den 5 juli, samling Gröne
E 6-an kl.
08.00.
manen
Frankenstein.
Hon
var
ju
en
engelsk
lady
och
Pris 495 kr/pers. Insätts på BG 5371-5389
(glöm ej namn)
Det var i arbetet
blev nog mycket chockad av det
med janoag@telia.com
en C-uppsats
honHårt
såg. bokat så skynda! Kontakt:
som Helena träffade på WollstoneWollstonecraft reste på uppdrag
craft. Extra intresav Imlay men några detaljer om
sant när det visade
Månadsmöte/vandring
affärerna ger inte reseskildringen.
sig att hennes
Det var först
ett par sekel
Guidad
tur senare
i Halden med
Jens Bakke
skandinaviska
som
nya
fynd
gav
sanningen
om
Onsdag den 5 augusti, gemensam
resa
samling av
resa fört
till i bilar,Frankenstein
resan. Det var Per Nyström, histokl. 18.00,
avfärd kl.norra
18.15.
Medtagdottern
fika!Mary
Bohuslän
riker museet
och landshövding
i Göteborg
där
familjen
SvanShelly,
utgavs
och Bohus län som forskade i fråår
1818.
berg
sedan
länge
gan på 1970-talet.
har sin förankring.

Koppla av
Ann-Katrin Eklund
hos oss
Av och om Mary:
”Brev
under
ochskrivna
njut
aven kort vistelse i
Sverige, Norge och Danmark”.
Per
Nyström:
”Mary Wollstonecrafts
vårt
utbud.
Scandinavian Journey”.

Det tyder på att hennes uppdrag
egentligen handlade om att finna
en silverskatt som Imlay kommit
över i Frankrike och försökt skeppa till Göteborg. Den norske kaptenen tog dock skeppet till Risör.
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/Forts från sid. 11/

Detta väckte anstöt hos hogdalsborna som tyckte de vanhelgade
kyrkogården. Tyskgraven som den
kallades var heller aldrig omtyckt
av befolkningen.
Vi skolpojkar plockade tomhylsor
innan vi lämnade kyrkogården och
jag har ännu en hylsa som minne.
Några år efteråt bekostade den
tyska legationen en mycket gedigen
gravvård med liggande granitblock
och ram. Soldathjälmarna prydde
graven.

Ju-52 var tremotorigt på totalt 2180
hkr, vägde nära sex ton och 110 kvm
vingyta. Över 5.000 plan byggdes.

uppleva ett krigs fasor, med kamp
mellan nationer och folk, mellan
liv och död, mellan krig och fred.

De tyska soldaterna fick vila i frid
till 1966 då deras stoft grävdes upp
och gravsattes på Kvibergs kyrkogård i Göteborg dä alla förolyckade
utländska soldater från krigsåren
vilar. Soldathjälmarna förvaras i
Hogdal.

Jag är glad att vår lärarrinna tog
oss med på denna skolutflykt som
blev en historisk händelse. Minnet
har etsat sig fast som ett fruset
ögonblick i min långa levnads historia.
Tage Stahre

Detta minne står klart för mig
ännu 75 år efteråt. Att som tioåring

Fotnot: Soldaterna i Ju 52-planet var:
Otto Reissner, Willi Z. Reiman, Ludwig Seipp, Walter Sperberg.

Titta
in till.........
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Härifrån sköts
Ju 52-planet ned

Red Tel:0526-25224

.

På förmiddagen den
6 juni 1940 siktades
tre tyska transportplan på väg norrut i
höjd med Koster. De
sågs från fartyget
Skagerak (här t.h.)

Det var en klar kränkning av
svenskt luftrum. Hjälpfartyget Skagerak öppnade eld med sina lvpjäser och fick en träff på ett av
flygplanen.

par snabbt höjd och försvinner över
en bergskam. Strax efter hörs ett
väldigt brak och eldslågor slår upp.
Piloten lyckades troligen räta upp
det stora planet något, det märktes
på den gata som bildades då vingarna kapat tjocka trädstammar. Nedslaget skedde något 100-tal meter
från torpet Linkas.

Gruppen splittrades varav de två
oskadda vek av västerut på låg
höjd. Det skadade planet girade österut in mot land. Flygplanet var
enligt ögonvittnen det tremotoriga
Ju 52 med en vingbredd på 40 m.

Flygbränslet antändes och startade
en häftig skogsbrand. Tillskyndande militär och civila lyckades begränsa elden till ett område ca. 200
meter från planet. Vraket brann i
flera timmar och först på kvällen
hade metallen svalnat så man kunde
närma sig. Man tyckte sig kunna se
rester av minst fyra kroppar.

Planet var svårt skadat i både motorer och styrningsinrättning. Endast en av motorerna verkar ha fungerat och det knappt då den hackade. Rök syntes från ena vingen.
Vid Hogdals kyrka gör piloten en
lov, troligen för att finna en nödlandningsplats. Vittnen observerar
giren, sen hörs tre skarpa knallar
och planet tippar över så ena vingen pekar nästan rakt ned. Det tap-

Ulf Hansson, Strömstads museum
(I ett kommande nummer skall Ulf berätta
mer om den dramatiska händelsen).
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En annan yrkesgrupp med eget
språk var skinnarbetarna från Malungstrakten. Ett exempel är fika
som kommer från kaffe eller kafi
på daladialekt, och så vänder man
på bokstäverna. Få ord har blivit så
vanliga i svenska språket idag.



Tommy Grahn föddes 1944 i Motala. Efter diverse
Rövarspråket
olika jobb kom han som dekoratör till
IKEA Linkö-blev populärt på
1950-talet genom Astrid Lindgrens
Kodspråk
eller
hemliga
språk
har
ping 1977. De senaste femton åren arbete med plaböcker om Kalle Blomkvist. Kalle
gamla
anor. Ett exempel
är Månnering/etablering
av IKEA-varuhus
över hela värloch hans vänner Eva-Lotta och Ansing,
benämning
på
det
språk
som
den. Har extraknäckat som musiker. Stora hobbyn
ders använde språket när de gick på
användes
avav
kringresande
vid sidan
musiken ärvästgöfoto.
deckarjakt.
taknallar på 1800-talet.
Då kunde de diskutera sinsemellanVilken
om kunder
ellerperson
leverantörer
Enträffa?
rad filmer har gjorts om mäshistorisk
skulle du vilja
terdetektiven
Blomkvist
utan
att
omgivningen
förstod.
När det gäller musikhistoria är det svårt att välja. Bach
var ettoch
stortböckgeni (bl a
erna
har
översatts
till
över
30 skildrare
språk.
har han påverkat många jazzmusiker), Bellman, trubadur och stor
Rövarspråket
sätter
”o” mellan
var- sin
Orden
från
bl a romani
av sinhämtades
samtid med
iakttagelseförmåga
och god humor.
Count
Basie med
je
konsonant
och
behåller
vokaleroch
tyskan.
Här
är
några
exempel:
sköna lite minimalistiska bluesstil. Jag skulle vilja bjuda in gubbarna på en
lattjo
(roligt),
paj (rock), tjacka
na. Strömstad heter alltså Sostotroriktigt
lång jamsession.
römomsostotadod. Långa ord blir
(köpa), borsta (supa), lack på
det men lättare
(sur), fjälla (flicka). Som synes
Vilket historiskt skeende skulle du vilja dyka ner i för en dag?
att prata med
har orden tagits upp i svenska diaPlatsen är ett danshak i amerikanska södern någon gång runt förra sekelskiflite träning. Jag
lekter efterhand.
tet. För underhållningen står några genuina bluesmusiker och publiken är de
brukar öva med
arbetare som jobbar på de vitas egendomar. Jag skulle vilja känna rythmen,
mina barnbarn.
Knoparmoj är det hemliga språk
dras med i musiken och känna gemensamhet med de människorna som
Hohejoj dodå!
som användes av sotarna. Därifrån
”uppfann” bluesen och jazzen. Kanske rentav få lira med bandet!
har vi fått ord som kosing (pengar)
tira (titta), brallor (byxor) och
Åke Svanberg
Vilket historiskt årtal har fastnat hos dig?
dojor (skor).
1718 är egentligen det enda årtal som min stackars gamle historielärare lyckades banka in i mitt tröga huvud. Och eftersom jag nu på ålderns höst hamnat i Strömstad blir ju
årtalet aktuellt
igen genom närheten till platsen för
Åhlunds
Elektriska
Karl Xll:s hädanfärd. Dessutom grundades New Orleans det året.


stödjer
Strömstads Historieförening 2015
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Hörnskåpet
på Jörlof

 Strömstads museum har ett

konstnärligt utsmyckat hörn skåp , som troligen från början
har haft sin plats i Skee kyrka, en
 offentlig byggnad från 1100talets mitt och alltid gratis inträ de.
 Skåpet bär bokstäverna IHS (Javé,
Homine Salvator, Javé , männi skans frälsare) i ett utskuret fält. I
ett annat fält står årtalet 1635.


Människan har alltid strävat efter
konstnärlig utsmyckning. Studiet
av denna ger möjlighet att komma
närmare dåtida levnadsvillkor

sätt att forma inramade plaformytor. Kunde skåpet vara samtida
med museets hörnskåp? Dendrokronologisk undersökning visade
att det var senare, decenniet efter
1660.
Äldre föremål kan ge en tidsbild
och är historiskt intressanta. Om
läsarna finner inredningar som
sticker ut, så kontakta gärna museet.
Nyligen daterade jag sju byggnader i Östergötland, bl a en fattigstuga från 1803 som rymde 18
personer. För att få plats fick de
ligga skavfötters. Usch!
Alf Braathen

Gunvor Maxén på bondgården
Jörlof (Jarl Hof), 12 km NO om
Strömstad, fick för ca. 50 år sedan
ett vackert hörnskåp , som den dåvarande ägaren hade kastat ut för
att brännas. Skåpet var tillverkat
av en skicklig snickarmästare som
använde ett internationellt känt

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

3/6 Friluftsmuseet

Kaffe och våffla

Juli:

1/7 Blomsholm
5/7 Galärmarschen

Kaffe och våffla

Augusti:

5/8 Guidad tur i Halden
Jens Bakke
13/8 ”Döden var en adelsman” Christopher O´Regan

September: 2/9 Slaget vid Kvistrum 1788
5/9 Utflykt ”Fyra fyrar”
Oktober:

Torbjörn Segelod
Resegruppen

7/10 Bluesens och jazzens historia

November: 4/11 Tidig historia i vårt närområde

Tommy Grahn
Lasse Bengtsson

December: 2/12 Julmöte, tävling, kåseri m.m.

Kafévärdar 2015
1 juni Tommy Grahn

31 aug. Kent Almqvist

8 juni Bo Magnusson

7 sept. Bengt-Åke Björk

15 juni Rolf Lindqvist

14 sept.

Sommaruppehåll

Ulf Hansson

21 sept. Bo Bengtsson

10 aug. Jorunn Teigen

28 sept.

17 aug. Solveig Gerdin-Ericson
24 aug. Jimmy Blomqvist

5 okt.
19 okt
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Frågeomgång
3, 2015 - Organisationer




Fråga 1: Hur många medlemmar hade FN när det bildades 1945?


1. 41 st.
x. 51 st.
2. 61 st.



Fråga 2. Interpol bildades 1923. Var har organisationen sitt högkvarter?
1. Bryssel

x. Wien

2. Lyon

SHF sponsor år 2015

Fråga 3. Vilken organisation hade till uppgift att bekämpa kätteri
inom kyrkan?
1. Opus Dei

x. Inkvisitionen

2. Kardinalkollegiet

Fråga 4. Vilken sammanslutning har en vinkelhake och en passare
som symbol?
1. Frimurarorden

x. Mormonerna

2. Arkitektförbundet

Fråga 5. Vad hette grundaren av Röda Korset?
1. Albert Schweitzer

x. David Livingstone

2. Henry Dunant

Ekholt
Bygg
Försök först innanMeyer
du söker och
på Internet.
Lycka
till! AB
Svarsadress: janoag@telia.com
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