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Året som försvann…
väcktes ett nytt hopp. Myn-
digheterna började släppa 
på restriktionerna, bl a 
skulle man nu tillåta flera 
än 50 deltagare på sam-
mankomster. SHF beslöt 
då att  planera för att hålla 
ett ordinarie julmöte första 
onsdagen i december där vi 
dessutom skulle bjuda på 
hela kalaset: inträde, lusse-
bullar, pepparkakor, glögg, 
kaffe m.m.
 Sedan tog det bara en dryg 
vecka så kom nya alarme-
rande rapporter om snabb 
smittspridning i landet, 
bl. a i Västra Götaland. 
Alla varnades för att träffa 
personer utanför det egna 
hushållet, undvik affärs-

besök och kollektivtrafik 
m.m. I det läget fick vi lägga 
vårt arbete med julmötet på 
hyllan och återigen ställa 
in. 

Så himla tråkigt att jobba 
i ett sådant här oklart läge. 
Men, vi ger oss inte! Vi har 
nu lagt fram en agenda till 
att börja med för första 
kvartalet nästa år. Folkets 
hus är bokat och vi tänker 
ordna en covid-säker möb-
lering med stort avstånd 
mellan deltagarna. Ni hittar 
mer om kommande föreläs-
ningar i artikel längre fram 
i tidningen.
                                                                                                                

Text: Åke Svanberg

Detta år kan med en 
latinsk term kallas Annus 
horribilis – ett hemskt år.

SHF hade lagt upp en full-
späckad agenda med en rad 
genomarbetade program. 
Men vi kom bara till  må-
nadsskiftet februari-mars 
då covid 19 satte tvärstopp.

I styrelsen har vi arbetat 
hårt på att hålla igång 
delar av verksamheten, t ex 
att se till att få ut vår egen 
tidning till medlemmarna. 
Och med social distans har 
vi kunnat hålla en del sty-
relsemöten och träffar.
Men så i mitten av oktober 
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Nu har vi medlemmar 
möjlighet att få prova på 
grunderna i släktforskning. 
Sonia Svensson kommer  
gå igenom programmets 
uppbyggnad och möjlig-
heter med start torsdag 14 
januari klockan 18.00.
Programmet som hon 

Släktforskning 
kommer att presentera är 
inköpt sedan tidigare av 
föreningen och kommer 
att läggas upp på stor TV. 
Missa inte denna träff i vår 
lokal på museet och kom-
mande i början på nästa år.
Välkomna:
 

Text: Rolf Lindqvist

Den 16 december blir det 
sista mötet för året med bil-
der, fika och pepparkakor.
Medlemmar som har varit 
med under hösten vill gär-
na fortsätta med nya träffar 
på det nya året.
Därför startar vi upp igen 
tisdag 12 januari klockan 
18.00 i vår lokal på museet. 
Förutom att vi har trevligt 
kommer vi att studera mer 
om hur vi skall ta den per-
fekta bilden. 

Få lite kunskap om bild-
redigering med hjälp av 
Tommy Grahn. Gamla och 
nya medlemmar är varmt 
välkomna till nya fotoäven-
tyr.

Text: Rolf Lindqvist

Fotogruppen
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Strömstads Historieför-
ening kan glädja sig åt 
en mycket fin gåva från 
Sparbanksstiftelsen Väst.

Vid en ceremoni på Swed-
banks kontor i Strömstad 
i oktober fick SHF motta 
en check på 5 000 kr. Detta 
är ett led i Sparbanksstif-
telsens initiativ att stödja 
verksamheter som utövas i 
kultur-, idrotts och sam-
hällsföreningar.
I motiveringen heter det  
bl a att ”SHF är en mycket 
aktiv förening som arrang-

Pris till SHF
erar välbesökta medlems-
träffar med historiskt 
intressanta föredrag, ger ut 
en innehållsrik tidning och 
ordnar resor och vandringar”.

- Ett mycket välkommet 
bidrag till vår förening, 
framhöll Rolf Lindqvist. 
Särskilt detta år då vi tving-
ats gå på sparlåga under 
corona-krisen.

Utöver SHF delades check-
ar också ut till Krokstrands 
Idrottssällskap, Lions HC, 
Strömstads Bangolf och 
Strömstads Simförening.

- Föreningarna gör ett 
fantastiskt jobb i samhället, 
sammanfattade bankens 
verksamhetschef Herman 
Stenström. När vi har så 
fina föreningar med bra led-
are  och aktiviteter känner 
vi stor glädje med att kunna 
bidra med checkerna.

                                                                                         
Text och foto: Åke Svanberg

Rolf Lindqvist fick ta emot checken i storformat av Gunnar Oleniusson, 
Sparbanksstiftelsen.

Motivering för utmärkelsen  

“Årets SHF-are  
2020”
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Årets mottagare till 2020 års utmärkelse har under flera år
med eget initiativ hjälpt till med olika viktiga uppgifter 

som har underlättat genomförandet av föreningens
cafékvällar och medlemsmöten.

”Genom sitt positiva och glada sätt har årets mottagare skapat en trivsam 
miljö under våra träffar! Många timmar av ideellt arbete ligger bakom för 

att detta skall uppnås.”

Det har året SHF-are gjort med den äran!!
Det är med glädje vi överlämnar utmärkelsen “Årets SHF-are 2020” till

Motivering för utmärkelsen  

“Årets SHF-are  
2020”

Strömstads Historieförening, december 2020.

Rolf Lindqvist
______________________________________

Ordförande.

Kent Almqvist

Tack för ditt engagemang och stort grattis!
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Crusellska sjukhemmet
År 1833 kom den världs-
berömde musikern Bern-
hard Crusell till Strömstad 
för att vårda sin hälsa.

 Han hade på grund av 
sviktande hälsa vid 58 års 
ålder tvingats lämna sitt en-
gagemang vid Hovkapellet i 
Stockholm. 
En vacker dag i juli må-
nad gav Bernhard Crusell 
konsert, för att underhål-
la kurortens gäster och 
stadens medborgare. Han 
var oerhört älskad för sin 
vackra musik och intäkten 
från konserten uppgick till 
för tiden stora summan av 
233 riksdaler banko. Crusell 
skänkte hela summan till 
Kyrkorådet, för att bilda en 
fond, vars avkastning skulle 
vara till stöd för medellösa 
badgäster vid Strömstads 
havskuranstalt.

Konserten la grundplåten 
för den insamling till fon-
den, som årligen genomför-
des under Crusellska festen. 
Festen blev med tiden en 
stor begivenhet under som-
rarna i Strömstad. Inför 
hundraårsjubileet 1933 
kunde fonden redovisa en 
balansräkning på 107.644 
kronor med sjukhemmet 
upptaget till 60.000 kronor.
Patienternas vård uppgick 
till en kostnad av 2.938 kr 
och hushållet till 1.047 kr.
Under festen i Stadspar-
ken sattes det upp stånd 
av olika slag, för att roa 
barn och ungdom. En bal 
arrangerades i Societets-
huset och regelbundet 
spelades en cabaret eller en 
revy. Den festliga stäm-
ningen i Strömstad drog 
till sig framstående perso-
ner såsom Selma Lagerlöf, 

Fredrika Bremer, Anders de 
Wahl, Victor Sjöström, Carl 
Davis af Wersén m.fl. 

Fonden växte och år 1911 
gjorde den det möjligt 
att bygga det Crusellska 
sjukhemmet. Den drivande 
kraften var badläkaren Al-
fred Berghel, som där hade 
sina mindre bemedlade pa-
tienter under behandling. 
Hemmet uppfördes delvis 
av virke från det gamla 
varmbadhuset och fick 
en plan om 10 rum, hall, 
matsal och kök samt två 
rum och kök för förestån-
darinnan. 
På sjukhemmet kunde man 
under en säsong vårda 32 
patienter, som kom från 
hela landet. Patienterna 
fick inte bara bada bort 
sina krämpor utan även 
lära känna skärgården och 

I Crusellska huset har en lång rad verk-
samheter pågått i över hundra år.
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havet. De tider då sjukhem-
met inte använts för sitt 
egentliga ändamål, så ut-
hyrdes hemmet. Under För-
sta Världskriget användes 
det till militärförläggning. 
Efter branden på Karlsga-
tan år 1920 uppläts bostä-
der till husvilla familjer och 
under en tid var Strömstads 
folkskolas skolköksunder-
visning förlagd i hemmet. 
Från tidigt 1950-tal till 
2009 drevs Crusellska som 
vandrarhem.

Idag förvaltas den Cru-
sellska fonden av Ström-
stads församling och 
avkastningen används till 
social verksamhet och f.d. 
sjukhemmet ägs idag av 
Strömstads kommun, som 
upplåter bostäder för en-
samkommande ungdomar. 
                                                        
                                                                                              

Text: Åke Sundemar

Källor:
En bok om Strömstad. 
Birger Strandell. 1972.

Crusells fond 1833 - 1933. 
Minnesskrift.  

Badsällskapet Strömstad.

Bernhard Crusell 
världsberömd musiker
Bernhard Henrik Crusell 
föddes år 1775 under 
mycket enkla förhållan-
den i Nystad i den östra 
landsdelen (Finland).

 Han visade tidigt sina mu-
sikaliska anlag, vilka upp-
märksammades av borger-
skapet. En granne kapten 
Armfelt hade för sina barn 
en anställd informator, från 
vilken den åttaårige Bern-
hard lyckades låna en Före-
skrift, med vilken han själv 
lärde sig skriva. Modern 
hade tidigt lärt honom läsa. 
En regementsmusiker Wes-

ter vid Nylands regemente 
hade en med Bernhard 
jämnårig son, som hjälp-
ligt kunde spela men inte 
skriva. Pojkarna gjorde då 
en överenskommelse; jag 
lär dig skriva om du lär mig 
spela klarinett. 

Kapten Armfelt fick sedan 
år 1887 förflyttning till 
Sveaborgs fästning och tog 
med sig Bernhard. Hans 
förmåga att hantera klari-
netten ledde raskt till ett 
engagemang som volontär 
vid Enkedrottningens Lif 
Regemente. 
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År 1791 blev hans dåvaran-
de arbetsgivare majoren 
Wallenstjärna förflyttad till 
Stockholm, vilket öppnade 
nya möjligheter för honom. 
Innan Bernhard hade fyllt 
17 år blev han föreståndare 
för Regementsmusiken och 
engagerad vid Hovkapellet i 
Stockholm.

Ut i världen

 Nu låg världen öppen för 
Bernhard och han kunde  
bedriva studier och höll 
konserter i Berlin och Ham-
burg. År 1799 gifte han sig 
med Anna Sofia Klemming 
och de fick tillsammans 
sex barn. År 1803 finner 
vi Berhard studerande vid 
Musik-Conservatoriet i 
Paris.

Bernhard Crusell utveckla-
des till en högt uppburen 
mästare på klarinett och 
framstående kompositör. 
Han åtnjöt europeiskt rykte 
dels såsom sin tids främste 
klarinettvirtous, dels för 
sina förnämliga komposi-
tioner. Hans musikaliska 
produktion var utomor-
dentligt rik. Den innefatt-
ade, bland annat, ett flertal 

konserter för klarinett och 
orkester. 
Han tonsatte  EsaiasTeg-
nérs  ”Flyttfåglarna”, ”Sång 
till solen” och tolv av dik-
terna i ”Fithjofs Saga” och 
översatte och bearbetade 
operorna ”Figaros bröllop”, 
”Barberaren i Sevilla”, ” 
Fidelio” m. fl. 

Till Strömstad

År 1833 tvingades Bernhard 
Crusell begära avsked från 
Hof-Capellet på grund av 
sviktande hälsa, som han 
lät kurera vid Strömstads 
Havskuranstalt. 
Bernhard Crusell avled år 
1838 och har sin grav på 
Norra Begravningsplatsen i 
Stockholm.   
                          

Text: Åke Sundemar
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Så sammanfattade Kristina Bengtsson sitt föredrag 
”Greby - Sveriges äldsta handelsplats”, där hon 
presenterade det vetenskapliga projektet med 
samma namn. 

”Greby 
- en ruggigt 
spännande plats”

Betalningsring från Greby, troligen 
från romersk järnålder. 

Området kring Greby med 10 meter högre vatten än idag.
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Föredraget hölls i en 
Coronasäkrad lokal på 
Vitlycke museum söndagen 
4 oktober.
Greby är ett av landets 
mest välkända gravfält, 
i bruk under romersk 
järnålder, mellan 200 och 
400 e.Kr. Elva av de minst 
200 gravarna är undersökta 
av Oskar Montelius redan 
1873.
För några år sedan 
gjordes en arkeologisk 
undersökning av tomten 
mitt emot Gulftappen 
utanför Grebbestad. Här 
skulle byggas småhus. 
Arkeologerna hittade 
398 av vad dom kallar 

anläggningar. Vi skulle 
säga, mörka fläckar i 
markytan. 11 av dessa 
var rester av ugnar, där 
keramik eller metallföremål 
tillverkats. Rullade 
guldtenar hittades, där 
man klippte av bitar för 
att betala med. Detta 
var stora pengar, inget 
man köpte lunch för. 
Guldtenar användes som 
betalningsmedel under 2- 
och 300-talet e. kr.
På gravfältet finns för 
många gravar och fynden 
från grävningen är ”för 
bra”. Är Greby något mer 
än ett vanligt gravfält, 
guldrullarna tyder på 

handelsplats.
På initiativ av Kristina 
Bengtsson har ett 
vetenskapligt projekt, 
”Greby handelsplats,” 
startats. Kulturlandskapet 
i Fjällbacka arbetar med 
projektet, som har fått 
generösa bidrag av Aina och 
Percy Barnevik.

Kristina Bengtsson på Vitlycke museum

Nydamskeppet i Nydamhallen, Gottorp, Schlesvig
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Under 2020 gjorde 
förundersökningar 
och karteringar av 
området. Metalldetektor, 
magnetometer och 
markradar användes. 
Undersökningarna 
gav spännande fynd; 
arabiskt mynt, beslag med 
ornament, fågelfibulor, 
karolingiskt mynt, 
remsöljor (spännen) av 
förgyllt silver.
Ovanliga fynd i norra 
Bohuslän. Fynden 
styrker hypotesen om en 
handelsplats.
I en värld med 10 meter 
högre vatten än idag kunde 
man med tidens båtar ta sig 
in genom Sannäsfjorden 
och ut genom Edsviken, 
utan att passera 
Tjurpannan. Med så mycket 

vatten var det möjligt att ta 
sig fram till Greby med båt
Tanumslätten var en vid 
betesmark som gav stort 
överskott. Ryk, Lilla Jored 
och Kallebystenen är 
exempel på fyndplatser i 
närheten. 
Har Tanumslättens 
överskott av garvade 
kohudar, torkat eller rökt 
kött bytt ägare på Greby 
och förts med båt till 
brittiska öarna som var 
romerskt område? Detta 
är projektets hypotes. 
Varorna var viktiga varor 
för romarrikets stående 
legioner.
På 300-talet fanns båtar att 
ta sig över vida vatten med. 
Ett exempel är skeppet från 
Nydam, som grävdes fram 
i på 1860-talet i dåvarande 

Sönderjylland.
Skeppet var 23m långt och 
3m brett med plats för 36 
roddare och en handfull 
passagerare. Inga segel.
När västra delen av 
romarriket började lösas 
upp 400-talet klingar 
verksamheten på Greby 
handelsplats av.
Ett spännande projekt som 
vi säkert kommer att få 
höra mer om.
På hemsidan utlovas 
visningar, föredrag och 
verksamhet för traktens 
skolelever,

Läs mer på;
www.kulturland.se/portfolio/
greby-handelsplats/
                                                                                                     

Text: Stefan Kihlberg

Man har funnit flera rester av ugnar för tillverkning av metallföremål som 
smederna arbetade med. Illustration Håkon Lystad.
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På stadsbibliotekets hylla 
för utvecklingslära och 
genetik grupperar sig 
litteraturen om evolution. 
På biblioteksspråk klassas 
de Uea, och här står bland 
annat två av Lasse Bergs be-
römda böcker om Kalahari. 
I den första, Gryning över 
Kalahari: hur människan 
blev människa, samman-
fattar han kunskapen om 
människans evolution på 
ett trevligt och underhål-
lande sätt. 

Det senaste året har bibli-
oteket också köpt in andra 
intressanta titlar inom om-
rådet. I Frank Westermans 
bok Vi människor berättas 
om människans sökande 
efter sitt ursprung. Boken 
tar sin utgångspunkt i den 
nederländske Theodor 
Verhoevens arkeologiska 
upptäckter på ön Flores 
i Indonesien på 1950-ta-
let. Här har påträffats ett 
skelett som har fått namnet 

Fängslande böcker 
om evolution och 
genetik

Homo floresiensis. Den en 
meter höga människoarten, 
med smeknamnet hobbit, 
levde för ungefär 95 000 till 
12 000 år sedan. Ett annat 
nytillskott är journalisten 
Elisabeth Kolberts bok, 
Det sjätte utdöendet: om 
arternas död i människor-
nas tidsålder. Jorden har 
under de senaste 500 mil-
joner åren drabbats av fem 
massutdöenden - det sjätte 
pågår nu.

Ännu ett spännande bidrag 
bland nyheterna är veten-
skapsjournalisten Adam 
Rutherfords bok, En kort 
historia om alla som någon 
gång har levt: genernas his-
toria. Författaren lotsar oss 
genom den snåriga DNA- 
och genetikforskningen. 
Genforskningen kastar 
ofta ljus över omdebat-
terade frågor och blir ett 
betydande komplement till 
tolkningarna inom såväl 
historia, arkeologi och 

paleontologi, som medicin 
och psykologi. 
Bläddra också i Dr. Alice 
Roberts bildverk Evolu-
tion: människans historia. 
Genom rekonstruktioner 
gjorda av de nederländska 
bröderna Kennis ställs vi 
öga mot öga med flera av 
de människoarter som be-
skrivs i böckerna ovan. 

Text: Lise-Lotte Arnäs

BoktipsetBoktipset
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BoktipsetBoktipset

Bohuslänningarnas kost-
håll under 1800-talet var 
fisk. Fisken har alltid varit 
huvudfödan i Bohuslän 
och här i Strömstad har vi 
förmånen att köpa ”rik-
tig” fisk alltså färsk. 

Ögonen skall vara klara och 
utstående och gälarna friskt 
röda. Fisk skall tillagas 
färsk för att fullt ut kunna 
avnjutas.
Under 1860-talet var hung-
ersnöden stor och efter flera 
år av missväxt blev det sill 
och potatis som räddade 
många liv. Det var inte bara 

Den välsignade fisken
sill som saltades ner. Även 
makrillen är en fet fisk som 
passar bättre att salta än att 
torka.

Sillen blev ju nästan alle-
narådande under de stora 
sillperioderna men i övrigt 
är det nog torskfiskarna, 
torsk, långa, kolja, lubb 
och vittling, som kommer i 
främsta rummet. Den tor-
kade fisken kunde förvaras 
länge och var ett utmärkt 
att ha i vinterskafferiet. 
Torkad långa så kallad 
spillånga har varit en vanlig 
syn på kusten, där den varit 
upphängd på stora ställ-
ningar. 

Denna märkliga torra 
bräda förvandlas sedan till 
lutfisk. Torkad eller saltad 
fisk har haft olika namn på 
olika platser med viss va-
riation kan denna ordlista 
vara någorlunda tillförlitlig.

TORRFISK, 
torskfisk som torkats. 

KLIPPFISK, 
den kraftigt saltade stora 
torsken som torkats på 
klipporna.

SALTLÅNGA, 
saltad men inte torkad 
långa är en bohuslänsk 
specialitet.

Lutfisk till jul är en exklusivitet som äts 
i Sverige, Norge och Finland.
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SPILLÅNGA, 
stor långa som fläkts och 
spänts ut med spjälor (spi-
lor) och sedan torkats på 
ställningar.

KABELJO  har haft olika 
betydelser men är numera 
samlingsnamn för all saltad 
fisk, dock inte makrill och 
sill.

LUTFISK 
Den torkade spillång-
an som förr blötlades i 
hemmen i vatten under  
4-6 dygn och sedan i lut. 
Förr kokade man luten 
av björkaska men under 
senare tider har kalk och 
soda använts. Efter minst 
fem dygn i lut lades fisken 
åter i vatten några dagar. 
Vattnet byttes dagligen 
innan fisken kunde kokas 
och serveras. 
                                               
Höjdpunkt

Lutfisken hör julen till och 
är för många höjdpunkten 
på julbordet.
Lutfisken är ju egentligen 
en underlig maträtt. Hur 
kunde man komma på 
att blöta upp den hårda, 
torkade fisken med hjälp 
av björkaska? Den äldsta 

nedteckningen är från 
1500-talet men det finns 
flera fantastiska historier 
om hur det gått till. Efter 
en brand så tog man tillvara 
fisk ur det askblandade 
vattnet och fann att den 
gick att äta och lutfisken 
var uppfunnen. Lutfisken 
är en exklusivitet som  äts i 
Sverige, Norge och Finland. 
                                               
Långafisket

När sillen lämnat sina 
kustnära fångstplatser 
tvingades fiskarna att följa 
efter ut på Nordsjön, men 
för det krävdes däckade 
båtar vilket de till en början 
saknade. Efter holländska 
förebilder startades då det 
s.k. ”Storbacksfisket”. Det 
innebar att man fiskade 

med långrev på fiskeban-
karna i Nordsjön och runt 
Shetlands- och Orkney-
öarna. Där fanns det god 
tillgång på långa, vilken 
saltades ned eller togs hem 
för att torkas till lutfisk. 
                               

Text; Åke Sundemar

Källa; Mormors mat i  
Bohuslän,  

Kjerstin Cullberg.
Sjövägen till Sverige, 

Universus, 2016, Simon 
Ekström m.fl.
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Årets filmkvällar på 
museet  inleds med den 
kritikerrosade filmen 
Bugsy Malone.

Det är historieföreningens 
egen filmkonnässör Ulf 
Hansson som kommer att 
visa och berätta om denna 
filmmusikal som utspelar 
sig i gangstermiljö i för-
budstidens New York 1929. 

Samtliga skådespelare var 
barn eller ungdomar under 
16 år. Filmen hade världs-
premiär 1976 och bland 
de medverkande var Jodie 

Gangsterkomedin  
Bugsy Malone

Foster, som då bara 
var 13 år gammal 
och senare skulle bli 
världsberömd film-
skådespelerska.

Vi kör igång 
denna filmkväll 
torsdagen den 28 
januari klockan 18.30 på 
museet.

En höjdpunkt att få veta 
mer om denna filmhän-
delse med stark retro och 
historisk touch.

Vi sitter i stora salen med 
storbilds-TV och corona- 
avstånd.
                                                                                                

Text: Åke Svanberg

Affisch från Bugsy 
Malone. Filmen inhöstade en rad 
filmpriser, bl a från British Academy 
Film Award för bästa regi och bästa 
kvinnliga roll (Jodie Foster).

Årgång 25 • Nummer 143 
December 2020



16 Tidningen för Strömstads Historieförening.

På februarimötet onsda-
gen 3/2 kommer arkeolog 
Kristina Bengtsson att 
berätta om den uråldri-
ga Kungsvägen mellen 
Kungahälla och Oslo.

Vägen följer i stort sett den 
gamla E6:an genom Nohus-
län och har gjort så sedan 
vikingatid. Här lär Sigurd 
Jorslafar – Jerusalemfararen 
– ha ridit år 1116. Och Karl 
Xll med armé for här 1717 
på väg till Strömstad inför 
anfallet på Norge.

På första SHF-mötet 
nästa år, onsdagen den 
13 januari på Folkets hus, 
kommer två kvinnor att 
inta scenen.

Vi gästas då av Ingegerd 
Johansson, Grebbestad och 
Margareta ”i Bônn” Johans-
son från Hamburgsund.

Ingegerd skall läsa i ett par 
av sina böcker om kvinnor 

Kvinnor vid havet

från våra trakter och Mar-
gareta i Bônn skall spela 
och sjunga egna visor som 
tar upp teman från Inge-
gerds böcker. De kvinno-

porträtt som skall tas upp 
är framför allt hämtad ur 
hennes Hilmaserien.

Med nuvarande förhåll-
ningsregler ser vi till att 
sittplatserna i Folkets hus 
får ett klart distansavstånd. 
För att undvika köer vid 
insläppet så blir det fritt 
inträde denna gång.
                                                                                                                  

Text: Åke Svanberg

Det blir Ingegerd Johansson och Mar-
gareta ”i Bônn” Johansson som intar 
scenen på vårt första månadsmöte 
nästa år.

Kungsvägen – forntida E6:an

Kristina Bengtsson bor i 
Lur och kan verkligen om-
rådet. Hon har dokumente-
rat många rester av Kungs-

vägen genom Strömstads 
och Tanums kommuner. På 
februarimötet kan hon be-
skriva de många historiska 
kopplingar som finns kring 
vägen. Och  var vi i dag kan 
träffa på den i naturen.

                                                                                                      
Text: Åke Svanberg

Kristina Bengtsson vet vad Kungsvägen 
kan berätta.

Karl Xll red på sin häst Brandklipparen 
längs Kungsvägen på väg mot sin sista 
strid.
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På aprilmötet den 7/4 på 
Folkets hus får vi veta mer 
om var sillen kom ifrån 
under de stora sillperio-
derna.

Det är Kerstin Johannesson, 
professor i marin ekologi 
och verksamhetschef på 
Tjärnölaboratoriet, som 
tillsammans med några 
forskarkollegor håller på 
med ett helt nytt projekt 
som studerar sillens fort-
bestånd och vandringar. 
Sillen har i århundraden 
satt sin prägel på hela sam-
hällslivet i Bohuslän.

Sillen som påverkade  
världshistorien!

Dessutom får vi en inblick 
i närmast arkeologisk in-
formation där vi gluntar på 
berättelsen hur den bohus-
ländska  sillen har påverkat 

delar av världshistorien. 
Något av ett tvärvetenskap-
ligt projekt.

                                                                                                       
Text: Åke Svanberg

Sillen har spelat en mycket stor roll i 
Bohuslän i århundraden. 
Foto: J. Lokrantz.

Kerstin Johannesson är professor och chef på Tjärnö-labbet och kommer att ge oss 
inblickar i sillens spännande historia.Foto: Pontus Johansson, STNB.
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Trots ett år som varit
mer mörkt än ljust

vill vi önska alla våra medlemmar
God Jul och ett Gott Nytt År!

Ha förtröstan, håll i och håll ut.

Cafévärdar våren 2021
11 jan Tage Ödlund.  
 073-1433075.

18 jan Solveig Gerdin-Ericson.  
 0526-15968.

25 jan Jimmy Blomqvist.  
 073-5150018.

 1 feb.  Kent Almqvist.  
 070-5587794.

 8 feb. Bengt – Åke Björk.  
 070-5705411.

15 feb. Ulf Hansson.  
 073-0658892.

22 feb. Reidar Hilmersson.  
 0723189693.

 1 mars Bo Bengtsson.  
 076-2570520.

 8 mars Bo Magnusson.  
 070-9205225.

15 mars Rolf Lindqvist.  
 073-9639993. 

22 mars Tage Ödlund.  
 073-1433075.

29 mars Solveig Gerdin-Ericson.  
 0526-15968.                                  

 5 april Annandag Påsk

12 april Jimmy Blomqvist.  
 073-5150018.

19 april Kent Almqvist.  
 070-5587794.

26 april Bengt-Åke Björk.  
 070-5705411.

 3 maj Ulf Hansson.  
 073-0658892.

10 maj Reidar Hilmersson  
 072-3189693.

17 maj Bo Bengtsson.  

 076-2570520.

24 maj Bo Magnusson.  

 070-9205225.

31 maj Rolf Lindqvist.  

 073-9639993. 

7 juni Tage Ödlund.  

 073-1433075.

Sommaruppehåll.

13 januari Kvinnorna på  
 kusten
 Margareta ”i Bönn”
 Johansson /
 Ingegerd Johansson
 
3 februari Kungsvägen i  
 Bohuslän
 Kristina Bengtsson
 
3 mars Årsmöte.   
 Hemlig gäst
 
7 april Sillen som  
 påverkade världs-
 historien.  
 Kerstin Johannesson
 
5 maj Vandring  
 Grebbestad  
 Eva Kihlberg
 
2 juni Kaffe & Våffla  
 Friluftsmuseet
 
7 juli Kaffe & Våffla  
 Statarlängan 
 Blomsholm
 

4 augusti Fred och säkerhet 
 på den koreanska 
 halvön. 
 Sveriges unika roll,  
 Sveriges ambasadör  
 i Sydkorea.
 Jakob Hallgren
 
1 september Strömstad 1719  
 Nils Modig
 
6 oktober Svastikan och 
 dess historia  
 Charlotte Fredriksson
 
3 november När kyrkorna i 
 Bohuslän blev 
 svenska  
 Martin Berntsson
 
1 december Kåseri /  
 Historiemästarna
 Ulf Hansson/

 Jan Andersson

SHF agenda 2021
Så här ser agendan ut som styrelsen och redaktions-
gruppen har utarbetat för 2021.

Givetvis med brasklappen att corona-läget och myndig-
heternas beslut kan kullkasta planeringen. Det åter-
kommer vi till med löpande information i SHF-tidning-
en och på hemsidan.

Medlemmar!
Sedan starten för 25 år 
sedan har textrutan nedan 
aldrig varit tom! Hjälp oss 
fylla den även i framtiden!

Nya medlemmar i SHF: 
Mycket välkomna:
Robert Elmsén Strömstad
Jenny Larsson Strömstad
Claes Nabrink Strömstad
Margareta Nabrink Strömstad

Strömstads  
Historieförening

25 år
10-10-2021
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Kommande  
möten

MÅNADSMÖTE

KUNGSVÄGEN I  
BOHUSLÄN.

Onsdag 3 februari 
Folkets Hus kl. 19.00

Föreläsare: Kristina Bengtsson

ÅRSMÖTE.

HEMLIG GÄST
Onsdag 3 mars

Folkets Hus kl. 19.00

Vi sponsrar Strömstads Historieförening

MÅNADSMÖTE 

KVINNAN PÅ KUSTEN.
Onsdag 13 januari

Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Ingegerd Johansson & 

Margareta Johansson

MÅNADSMÖTE 

KÅSERI OCH  
FRÅGESPORT

Onsdag 2 december
Folkets Hus kl. 19.00

Föreläsare Ulf Hansson & Jan Andersson

MÅNADSMÖTE 

SILLEN SOM PÅVERKADE 
VÄRLDSHISTORIEN!

Onsdag 7 april
Folkets Hus kl. 19.00

Föreläsare: Kerstin Johannesson

MÅNADSMÖTE 

HISTORISK VANDRING I 
GREBBESTAD.

Onsdag 5 maj
Samling STD museum kl .18.00

Guide: Eva Kihlberg

INSTÄLLT


