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Retromuseum
Rossö.
Vårresa till Kata.
www.historieforeningen.se
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Fakta Ramsö
I förra numret av
SHF-tidningen berättade Gun Gunarsson om
sin uppväxt på Ramsö.
Tyvärr föll en faktaruta
bort vid redigeringen.
Det korrigerar vi genom
att återge texten här.

SHF deltog den 6 juni.
Representanter från föreningen var på plats i stadsparken för att delta i årets
fanborgen.
Sedan SHF fick fanan av
kommunen år 2000 har vi

varit på plats under alla år.
En tradition SHF skall fortsätta med även i framtiden.
Rolf Lindqvist.

Vi besöker Naverstad
kyrka i augusti.
Harald Simonson tar emot
oss vid Naverstads kyrka
onsdagen den 7 augusti
klockan 19.00.
Där väntar en vacker natur,
intressant historia om bygden och dess kyrka, missa
inte detta!
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Ta gärna med egen kaffekorg, samåkning i egna
bilar vid STD museum
klockan 18.00.
Styrelsen.

Tidningen för Strömstads Historieförening.

I slutet av 1300-talet nämns
Ramsö som gårdar anslagna
till Tjärnö kyrka för prästers
underhåll. 1659 tillhörde
Ramsö Dorothea Bjälke
från Vrensgods, Fjällbacka.
Hon skall ha köpt av Sebilius Marselis från Kristiania
(Oslo).
Per Amundsson, f. 1714
från Dafter, flyttar till
Ramsö som dräng 1744.
Gifte sig med änkan Jöran
Olsdotter, f. 1694, d. 1757.
Per gifter om sig med Ingrid
Larsdotter, f. 1710 från Risängen, Skee. De fick sonen
Amund 1759 - han blev
min anfader. Per omkom i
en olycka 1762.
Ingrid gifter sig andra
gången med drängen Hans
Hansson från Resö. De fick
sju barn. Hans och Ingrid
drabbades av dåligt väder
på Kosterfjorden, Ingrid
räddades av en annan båt,
men kroppen efter Hans
hittades aldrig. Bara den
hatt han bar flöt in i en vik
på Sydkoaster som fick heta
”Hattvik”. Ingrid och de
sju barnen lämnade senare
Ramsö.
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Nya Emilievisningar

Redaktion
Rolf Lindqvist, Tage Ödlund,
Stefan Kihlberg, Åke Svanberg

I sommar har det varit
nya visningar av filmen
om Emelie Flygare Carlén
längs hela Bohuskusten.

shf.red@historieforeningen.se
www.historieforeningen.se
www.facebook.com/
historieforeningen
Foto omslag: Stefan Kihlberg
Tryck och produktion
Nordbloms Trycksaker AB
Hamburgsund, 0525-332 84

- Det är mycket glädjande
att intresset för filmen är så
stort, säger Bodil Tingsby,
producent.
Strömstads Historieförening och museet har på olika
sätt bidragit till filmens
genomförande genom delfinansiering, amatörskådespelare, tidstrogen rekvisita
m.m.
Så här ser det kommande
spelschemat ut när denna
tidning går i tryck:
28/7 Gerlesborgsskolan,
31/7 Skaftö Folkets hus,

Papper 130 gr silk

1/8 Park Bio Strömstad,
4/8 Hunnebostrand Hav
& Land, 6/8 Röe Gård
Brastad samt avslutning på
Bio Park i Strömstad 8/8,
15/8, 22/8 och 29/8 start
kl. 18.00.
Bodil Tingsby kommer att
medverka och presentera
filmen vid merparten av
visningarna.
Text: Åke Svanberg
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Ordförande
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rl.lindqvist@telia.com
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ingrid.sundemar@telia.com
Ledamöter
Stefan Kihlberg, Christina
Moosberg, Bo Magnusson,
Tommy Grahn, Åke Svanberg
Medlemsavgift
195 kr för år 2019 BG. 5371-5389

SHF planerar
höstresa!
Under oktober månad reser
SHF till Göteborg, planeringen är i full gång.

476 Medlemmar

Se utförlig information i nästa nummer av vår tidning.
Resegruppen.
www.historieforeningen.se

Klubbrummet på Strömstad
Museum håller öppet för
medlemmar varje måndagskväll
vår och höst kl 18-20.
Välkommen in på fika och samtal.
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Vårresan till Kata Gård.
I den stilla vackra morgonen 25 maj möttes
34 SHF:are som valt bort
årets vårmarknad för att
åka buss till Skaraborg.
Första stopp blev en efterlängtad paus för medhavd
eller köpt fika på Tre
Älgar utanför Grästorp.
Resan fortsatte och snart
var vi i Skara och Västergötlands Museum. Här
kom vi och överraskade på
100-årsdagen. Museet slog
upp sina portar denna dag
1919. Vi fick se utställningen om bronssköldarna,
som grävdes fram 1985
4

Den utgrävda kryptan vid Varnhem.

i Fröslunda på Kålland.
Vi såg utställningen om
det medeltida Skara, som
grundades för mer än 1000
år sedan. Förberedelse för
besöket på Kata gård var en
utställning ”Kata & Kättil,
fynden i Varnhem”. Här
fanns bl. a en rekonstruktion av kvinnan från en av
gravarna runt gårdskyrkan
i Varnhem. Kata som var
storgårdens härskarinna.
Sedan bar det raskt av till
vår inbokade guidning av
Kata gård i Varnhem.
Strax intill klosterkyrkan i
Varnhem grävde Västergötlands museum 2005 – 06
Tidningen för Strömstads Historieförening.

Rekonstruktion av Kata vid
35 års ålder.

fram en ruin av en gårdskyrka uppförd av sten på
1100-talet. Tidigare låg en
träkyrka på platsen. Ruinen
bestod av kor, och en krypta, som var placerad under
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SHF medlemmar i full fart till nya historieupplevelser.

långhuset. Skara kommun
har byggt ett skyddande
tak över ruinen där också
utställningen om ”Kristna
vikingar i Varnhem” visas.
Här fick vi en trevlig och
intressant guidning. Gårdskyrkan fanns där långt före
munkarna kom dit vid mitten på 1100-talet. Runt om
ruinen fanns många kristna
gravar, några daterade till
tidigt 900-tal.
Vi har ju fått lära oss att
detta kallas Vikingatid, att
vikingarna var hedningar
och att Sverige kristnades
då Olof Skötkonung döptes
i Husaby källa år 1016.
Men, nu vet vi att det fanns
kristna vikingar i Varnhem.

På vägen till bussen gick
många en runda i klosterkyrkan från 1200-talets
mitt och fick skulpturen
av stiftaren Birger Jarl,
minnesrummet för de
Erikska 1100-talskungarna
och familjen De la Gardie’s
minneshall.
Efter Varnhem blev det
sen lunch på Jula Hotell
och Konferens i Skara.
Ja, butikskedjan som gör
män till pojkar, Jula har
ett Konferenshotell här. Vi
blev verkligen överraskade.
Bra mat, och en magnifik
konstutställning i matsalar
och korridorer; original
Zorn, Liljefors, Larsson
och Lindström. Något att
www.historieforeningen.se

återvända till, liksom Varnhem och Västergötlands
museum.
Mätta och belåtna äntrade
vi bussen för återresa till
havet och Strömstad.
Text och foto: Stefan Kihlberg
Faktaruta
För den som vill
veta mer om den nya
historien om Sveriges
kristnade och rikssamling finns ett avsnitt
av Vetenskapens värld
på SVT play, Varnhem
och de kristna vikingarna. Programmet kan
ses t.o.m.12 februari
2020.
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Garage blev

Så här kunde stram personal se ut på
bensinstationer förr i tiden.

Lanthandelsmuseum.
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Tidningen för Strömstads Historieförening.
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Det blir inte alltid som
man tänkt sig. Att sätta
igång ett bygge med ett
visst mål blir i de flesta fall
att man når målet. Ibland
byter målet karaktär och
blir något helt annat.
Så blev det för Roland
Anderson på Rossö. Tanken
var att bygga ett garage
stort nog inte bara för att
ställa in bilen utan även för
att kunna skruva och meka
lite med den. Målet skiftades och bilen kan ju i alla
fall stå ute.
Sedan länge tillbaka har
Roland Andersson varit
intresserad av annat än de
moderna nutida saker som
hittas i en butik. Via en del
bekanta och lika intresserade bekanta började
han samla på saker som
förr fanns i en lanthandel.
Kaffeburkar, emaljerade
skyltar, kaggar för svagdricka och burkar för
syrliga karameller. Förrådet
började bli lite trångbott.
Det var dags att tänka om.
För ca 7 år sedan var lokalen ”färdig” och föremålen
kunde ställas ut. Väggarna
kläddes med hyllor och hyl-

Det är Roland Andersson som har skapat sin lanthandel.

lorna fylldes med burkar,
läskflaskor, TV-kannor och
ransoneringskort.

Fina rariteter
Allt som är lite äldre kallas
nu för Retro och den stilen
har Roland hängt på. Hans
kamrat Peter Tingelholm
har samma intresse och
gemensamt har de byggt
upp detta museum. En del
saker köper man in om
priset är det rätta och annat
får man till skänks. En av
rariteterna i butiken är en
gammaldags kassaapparat
som tidigare stått i en butik
i närheten. Föremål som
kan tänkas komma från en
bensinstation från den tid
som man i huvudsak sålde

fordonsrelaterade varor
finns i flertal.
De flesta som kommer in i
museet hörs ofta utbrista
i igenkännande utrop eller
i nostalgiska suckar. - Oh,
en sådan hade min mamma
när hon gjorde det eller det.
En sådan hade vi när jag var
liten. Man får något nostalgiskt och nästan tårdrypande i blicken inför allt som
finns och påminner om
flydda tider.
För att driva ett dylikt
museum och kunna få in
lite nygammalt tar man en
billig penning i entréavgift.
Text och foto: Tage Ödlund

7

Årgång 24 • Nummer 137
Augusti 2019

Medlemmar i väntan på nygräddade
våfflor och kaffe.
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En kväll i juni…

Medlemsmöte med kaffe och våffla

Nybryggt kaffe, vispad
grädde med jordgubbssylt på en frasvåffla och
trevliga bordsgrannars
sällskap. Så kan det vara
när man traditionsenligt
träffas på friluftsmuseet i
Strömstad.

välkommen och berättar
om de närmaste aktiviteterna i föreningens regi. Fotogruppen har haft vernissage
på kulturhuset Skagerack.
Nationaldagsfirandets
fanborg skall hedras med
besök då föreningen en
gång förärats med en fana.

Solen skiner även om de
moln som ändå seglar
förbi försöker skymma den.
Väderleksprognoserna är
lite svåra att lita på men vi
har tur. Ett 35-tal medlemmar tar sig till museet,
eller Fiskartorpet som det
någon gång i början på
1990-talet började kallas.
De lokalt bättre bevandrade
amatörhistorikerna menar
att ingen av de byggnader
som finns där har varit just
fiskartorp. Men med ortens
forna anknytning till stort
fiskeläge så ansåg man
namnet skulle passa.

Våffeljärnen går varma,
naturligtvis, i köket och serveringen börjar med biträde
av oss medlemmar. Samtalsnivån sjunker någon enstaka decibel när våfflorna
ligger på faten. När de flesta
slukat det goda ska gruppen naturligtvis också serveras lite historia som sig
bör i en historieförening.
Medlemmen och amatörforskaren Nils Modig intar
position och sammanfattar
den period i historien som
vi i det senaste behandlat,
tiden för 300 år sedan, år
1717 – 1719.

Ordförande Rolf Lindqvist
äskar tystnad och hälsar

Kvällen fortlöper i gemytlig
stämning och alla verkar
www.historieforeningen.se

Nils Modig berättade om
krigshändelserna 1719.

nöjda och glada. Lite pö
om pö droppar gästerna av.
Mot slutet, när det endast
återstod några få gäster
började också regnet droppa ner. Men vad gör väl
det. Vattnet behövs i våra
nu allt för torra marker.
Besökarna visade sig nöjda
med tillställningen och ser
förmodligen fram emot
nästa träff.
Text och foto: Tage Ödlund.
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Allsång vid Älgafallet
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Gruppfoto vid fallet.

Sicken tur vi hade! Regntunga skyar hela dagen
som sprack upp när vi
bordade bussen fredag den
7 juni kl. 18.45.
SHF:s vårutflykt gick till
Älgafallet på gränsen till
Norge. Älgafallet är Bohusläns högsta med en fallhöjd
på 46 meter. Tack vare den
senaste tidens regnande
dånade det rejält från forsen. En perfekt inramning
där medhavd aftonfika
dukades upp.
Rastplatsen vid fallet är fint
iordningsställd med bänkar
och överskådliga informationstavlor.

Från gränsbron passade många på att föreviga fallet.

Och så blev det dags för
allsång där Sonia Svensson
ackompanjerade på gitarr.
Vi hann med både
Ålefeskarns vals och Lili
Marlene. Bland annat.
Avslutningsvis stämde
Harald Simonson upp med
solosång/musik.

Nöjda SHF-are återkom till
Strömstad vid 21.30-tiden
och därmed kunde vi lägga
en innehållsrik och givande
vårsäsong bakom oss.

Text: Åke Svanberg
Foto:Tage Ödlund
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Bildbevis
En bild säger mer än
tusen ord är ett uttryck
som man hör ibland.
Stämmer det talesättet
har vi i fotogruppen
producerat en hel novell.
En novell som skildrar en
resa över stora delar av
världen.
Ett besök på Svalbard,
rinnande vatten vid en diskbänk och färggrant gult sädesfält utanför Herrljunga.
Ytterligare sevärdheter kan
du också ”läsa” om i denna
novell.
12

Historieföreningens studiecirkel, kallad fotogruppen,
har vid sina sammankomster pratat foto både
gällande motiv och teknik.
Tekniskt avancerad kamerautrustning blandad med
mobiltelefonens lite enklare
men ändå fulländad som
kamera. Onsdagskvällar
med jämna mellanrum är
det bildvisning och diskussion i föreningslokalen på
museet. Inför varje träff
har vi bestämt ett tema för
visning. TV-monitorn är ett
fint redskap för att se och
bedöma bildens kvalitet.
Tidningen för Strömstads Historieförening.

Större publik
Under den gångna vintern
har det vid träffarna liksom
smugit sig på en känsla av
att man vill visa sig för lite
större publik. Saken har
diskuterats. - Ska vi ordna
en utställning? - Ska vi ha
något speciellt tema? - Var
ska vi visa våra alster? - Hur
länge ska den pågå? Frågorna har varit många men
med tiden har vi kommit
till skott. Beslut fattades
om att låta var och en i
gruppen välja ut 4 bilder i
A4-format. Kontakt togs
med kommunens kultursamordnare Tove Meyer.
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En kväll i juni

Hon ställde sig mycket
positiv till förslaget. Kulturhuset Skagerack föreslogs
som utställningslokal. Ett
antal skärmar finns till
förfogande.

Så kommer vi till skott.
Utvalda bilder trycks upp
på Nordbloms tryckeri i
Hamburgsund, Passepartout, tejp och nålar köps
in. Nu börjar det praktiska
arbetet för utställningen.
Måndag eftermiddag den
3 juni samlas vi för färdigställande av bilderna och
skärmarna de ska sitta på.
Så är vi färdiga för vernissage. Annonsering om
tillställningen har skett
via Facebook, hemsidan
och kommunens bildspel
om aktiviteter. Klockan
klämtar för öppning. På
bord finns cider, salta
www.historieforeningen.se

pinnar, jordnötter och lite
annat smågodis. Sådant ska
man ha på en vernissage
har vi förstått. Att publiken
strömmar till är kanske en
liten överdrift men det kom
i alla fall en del intresserade. Senare har det blivit fler
besökare. Vi ”fotografer”
är nöjda över att det gick
att arrangera denna första
utställning i historieföreningens regi.
Text:Tage Ödlund
Foto: Rolf Lindqvist
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Valstrid i Kosterfjorden
År 1882 utspelade sig
en strid mellan en norsk
valfångare och sillfiskare i
Strömstad.
Orsaken var harpunjakt
efter tumlare i farvattnen
runt Koster. Det är Jan Nilsson som på månadsmötet
den 4 september berättar
om denna märkliga tvekamp. Jan känner vi som
domare i historietävlingarna på våra julmöten.

Den här gången har han
forskat i arkiven och funnit
att norrmännen hade
utrustat ett fartyg med en
helt ny metod, där tumlare
jagades med strömförande
harpun som gav valen elchocker. Det var egentligen
inte fångstmetoden i sig
som upprörde strömstadsfiskarna. Men knallarna
från harpunkanonen jagade
bort sillstimmen, menade
man.

På 1880-talet bedrevs ett omfattande
sillfiske i Kosterfjorden

Jan Nilsson har forskat kring den
märkliga valstriden i Kosterfjorden.

Bråket ledde till att länsman i Strömstad bordade
den norska valbåten ”Haabet” och sen drogs tvisten
vidare till rättsliga prövningar. Hur det hela avlöpte
får vi höra Jan berätta om i
sitt föredrag.

Tumlare tillhör släktet tandvalar och kan bli upp till 2,5 meter i längd.

Text: Åke Svanberg
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Stefan Edman har gjort sig känd som en mycket kunnig och underhållande föreläsare. Foto Västarvet.

Stefan Edman:

Mot alla odds?
När hjärnan tvivlar
men hjärtat vill tro. Den
frågan ställer sig Stefan
Edman när han kommer
till SHF:s månadsmöte i
oktober.
Stefan Edman, biolog,
författare, debattör, är en
synnerligen flitig, kunnig
och underhållande föreläsare som denna gång
behandlar tankar om Gud,

om livet och världen, om
vetenskapen.
Hur kan vår hjärna av
atomer från slocknande
stjärnor skriva poesi, bygga
städer och förundras över
evolutionen som gjorde
människan till ett religiöst
däggdjur?

kl. 19.00. Observera att
detta möte äger rum på
kulturhuset Skagerack då
vi tror på ett stort intresse
både från medlemmar och
allmänhet. Mer information i nästa tidning.

Text: Åke Svanberg

Vi får veta vad Stefan Edman har för svar på mötet
onsdagen den 2 oktober
www.historieforeningen.se
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Kommande
möten
Månadsmöte

Månadsmöte

NAVERSTADS KYRKA
HISTORIA
ONSDAG 7 AUGUSTI

STRID OM VALFISKE I
KOSTERFJORDEN
ONSDAG 4 SEPTEMBER

Månadsmöte

Månadsmöte

MOT ALLA ODDS?
ONSDAG 2 OKTOBER

FOLKETS HUS RÖRELSEN
ONSDAG 6 NOVEMBER

Samling STD museum kl. 18.00
Guide: Harald Simonson

Kulturhuset Skagerack kl. 19.00
Föreläsare: Stefan Edman

Medlemmar!
Sedan starten för 24 år sedan har
textrutan bredvid aldrig varit tom!
Hjälp oss fylla den även i framtiden!

Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Jan Nilsson

Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Karin Askberger,

Nya medlemmar i SHF: Mycket välkomna:
Kent Berg.
Strömstad
Ingrid Eriksson Berg. Strömstad
Peter Lundin.
Strömstad
Ann-Cathrine Lundin. Strömstad

Vi sponsrar Strömstads Historieförening

