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2018 är det 300 år sedan 
Karl Xll dog vid Fredrik-
stens fästning. Kungen 
var en sällsam människa. 
Hemlighetsfull, egensinnig 
och självsvåldig.

Redan samtiden hade svårt 
att begripa sig på honom, 
och detsamma gäller i hög 
grad eftervärlden. Nu kom-
mer Bengt Liljegren, som 
under flera år har forskat 
om Karl Xll, att berätta den 
fascinerande historien om 
vår siste stormaktskonung 
då SHF bjuder in till möte 
på Strömstad Spa onsdagen 
den 31 oktober 2018.

Intresset för denna före-
ställning lär bli mycket 
stort varför också allmän-
heten bjuds in. Inte minst 

Karl Xll – hjältekonung 
eller galning?

i Norge är 300-årsminnet 
av kungens död mycket 
uppmärksammat så vi kan 
vänta en mängd besökare 
från vårt grannland denna 
kväll.

Bengt Liljegren, historiker 
och författare från Lund, 
anses som en av Sveriges 
främsta experter på Karl 
Xll. Lagom till föreläsning-
en kommer han också ut 
med en nyutgåva av sin 
kritikerrosade biografi om 
Karl Xll.

-Jag tycker det är strålande 
att vi kan få hit Bengt Lilje-
gren, säger Gunilla Sandin, 
chef på Strömstad bibliotek 
och tidigare programchef 
på Bokmässan i Göteborg.

- Vi hade vid flera tillfällen 

nöjet att ha Bengt som en 
tongivande föredragshålla-
re på Bokmässan. Han är en 
synnerligen god berättare. 
Vi kan vänta oss en hel-
kväll.

Förköp av biljetter till Karl 
Xll-kvällen kommer att äga 
rum i Strömstad bokhandel 
med start måndagen den 
15 oktober. Priser och tider 
kommer att bekantgöras i 
nästa SHF-tidning och på 
kommande möten.
                                                                                                                   

Text: Åke Svanberg
Foto: Historiska Media

Karl Xll, kung vid 15 års ålder, dog vid Fredrikstens fästning 36 år gammal. En sällsam människa som vi får veta mer om på 
Strömstad Spa den 31 oktober.

Bengt Liljegren är historiker och författa-
re och anses som en av Sveriges främsta 
experter på Karl Xll. 
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Här kommer boken till 
SHF som ett tack för ett 
bra samarbete.

Tema för årsboken är 1718, 
ett märkesår i nordisk 
historia då envåldshärs-
karen Karl XII stupade 
vid Fredrikstens fästning i 
Halden.
Boken handlar förstås om 
det stora nordiska kriget 
med krigsskådeplatser i 
norra, mellersta och östra 
Europa.

Krigets bakgrund, förlopp 
och konsekvenser, men ock-
så om enskilda människoö-
den och vad för spår man 
kan se av kriget än idag.

Bohusläns hembygds-
förbund Årsboken. 

Bilden av Karl XII belyses 
på olika sätt, både myter-
na och kalla fakta, som 
hur hans lik återfördes till 
Sverige och balsamerades 
i Uddevalla. Artiklar om 
båtsmän, kapare och kvin-
nor i krig ger oss inblickar 
i hur livet levdes i denna 
turbulenta tid.

SHF har beställt 30 exem-
plar för oss medlemmar till 
ett mycket förmånligt pris!

Som medlem kan du köpa 
boken för endast 160 kro-
nor!!

Du hittar den på Ström-
stads museum!

Styrelsen.
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Efter drygt två års arbete 
förhandsvisades filmen 
om Emilie Flygare-Carlén 
i juni för inbjudna som 
bidragit till den på olika 
sätt, däribland många 
SHF-medlemmar.

Inramningen bidrog till 
1800-talskänslan. Visning-
en, arrangerad av SHF, 
skedde i 141-åriga socie-
tetssalongen, nu Kultur-
huset Skagerack, med den 
nyflyttade Emilie Flygare 
Carlén-bysten strax intill. 
Många kom därtill i kläder 
från 1800-talet eller inspire-
rade av denna tid.

Emiliefilmen  förhandsvisades

- Nu sjösätter vi. Välkomna 
tillbaka till 1800-talet!, sa 
producenten Bodil Tingsby 
och sedan rullade den nära 
timslånga dramadokumen-
tären igång.
Skildringen av Emilie 

Flygare-Carléns liv, från 
barndom och ungdom i 
Strömstad till det litterära 
etablissemanget i Stock-
holm, fördjupas i filmen av 
bland andra Strömstads-
kännaren Ulf Hansson och 

Cirka hundra personer bjöds in till visningen för att de medverkat till filmprojektet på något sätt. Lokalen blev välfylld av en 
förväntansfull publik, en del i tidstrogna kläder. Att döma av de varma applåderna efter visningen gillade åskådarna vad de 
fått se.

Pia Welin, Anna Guldkula, Nora Ihr och, längst till höger, Camilla Hedin agerar i 
filmen Emilie Flygare-Carlén i olika åldrar.
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litteraturhistorikern Yvon-
ne Leffler, båda på plats i 
salongen.

Då och nu
Dåtid varvas med nutid, 
eller mixas, som när Leffler 
och Monica Lauritzen, som 
skrivit en Emilie-biografi, är 
kommenterande betraktare 
i scener från det litterära 
sällskap i Stockholm som 
Flygare-Carlén inlemmades 
i.
En ensam roddare i skär-
gården inleder filmen, en 
gestalt med inspiration 
från romanen Enslingen 
på Johannisskäret. Tegel-
strandsbon Alf Hanssons 
årtag och ansikte och An-
ders Löfqvists berättarröst 
återkommer sedan genom 
filmen.
Emilies olika åldrar gestal-
tas av fyra personer. Nora 
Ihr och Anna Guldkula är 
Emilie som barn och ung, 
vid bryggkanten eller om-

bord på pappans fraktfar-
tyg, en uppväxt långt från 
den gängse för en flicka vid 
denna tid. 
Camilla Hedin är Emilie 
när hon etablerar sig, fram-
gångsrikt, som författare. 
Pia Welin är den åldrade 
författaren, med ett ansikte 
som både speglar tragiken i 
hennes liv och den ljusning, 
som leder till återkomsten 
med hyllade romanen Ett 
köpmanshus i skärgården.

Rörande
Alla fyra Emilie fanns på 
plats och kallades upp på 
scenen efter visningen.
-Jag är helt rörd - och så 
stolt över alla och det fan-
tastiskt fina resultatet!, sa 
en glad Camilla Hedin.
Camilla Klemming, en av 
Emilia Flygare-Carléns släk-
tingar i salen och uppvuxen 
i Grebbestad, är statist i 
filmen tillsammans med sin 
lille son Toots. Även hon 

Fler visningar:
Filmen ”Emilie – Sveri-
ges främsta författare” 
premiärvisas offentligt 
på biografen Park i 
Strömstad 18 augusti. 
Beroende på intresset 
kan det bli fler visningar 
i Strömstad. 

Filmen visas senare 
även i Tanumshede 
eller Grebbestad samt i 
Hunnebostrand, Fiske-
bäckskil och Skärhamn. 

Den ska även ingå i ett 
seminarieprogram på 
Bokmässan i Göteborg i 
september.

         en f i lm av
        Bodil Tingsby
    Erik Fägerwall

                  emilie: Nora Ihr, Anna Guldkula, Camilla Hedin, Pia Welin                foto: Erik Fägerwall, Mikael Wallander, Anders Rudäng               klipp/ljud: Niklas Vesterlund  l j ud: Johannes Randulw, Johan Holmberg                smink/mask: Siw Järbyn, Emma Johnsson, Linn Möllgård
       scenografi: Erik Hammarstrand  l j us: Janne Åsäter  grafik: Miko Söderlund

sveriges främsta författare

Filmmakarna Bodil Tingsby och Erik Fägerwall flankerade av Åke Svanberg och 
Rolf Lindqvist från SHF.
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blev starkt berörd.
-Så vackra bilder och så 
skör musik.

Bysten av den Ström-
stadsbördiga världsbe-
römda författatrinnan 
har flyttats från den plats 
i Emili-parken där hon 
stått under många år. En 
lite undanskymd plats där 
man inte så lätt kunde få 
ögonen på henne. 

Efter ett medborgarförslag 
från Museiföreningens 
ordförande Mailis Caval-
li-Björkman och Histori-
eföreningens ordförande 
Rolf Lindqvist har kom-
munen beslutat flytta 
statyn. Dess nya läge är 
parken framför Kulturhuset 
Skagerack. Därifrån blickar 
nu Emilie ned mot sin 

Som mamma och konstnär, 
med dans som uttrycks-
medel, kunde hon lätt leva 
sig in i dramatiken och 
utmaningarna i författarens 
liv, både på det privata och 
yrkesmässiga planet.
Tingsby och  Fägerwall ser 
Emiliefilmen som en första 
del i ett projekt, Bohuslän 
berättar, och uppmanade 
publiken att ge uppslag till 

Pia Welin kom svartklädd som i filmen 
men betydligt gladare än den sorgsna 
Emilie hon gestaltar där. 

Timmarna innan förhandsvisningen 
av filmen återinvigdes Emiliebysten, 
flyttad till en plats intill Kulturhuset 
Skagerack på förslag från SHF:s Rolf 
Lindqvist och Mailis Cavalli-Björkman, 
Hembygds och museiföreningen.

Emilie Flygare-Carlèn är flyttad.
barndoms gata och är väl 
synlig där folk rör sig. En 
placering som godkänts av 
släktingar i rakt nedstigan-
de led.
Under lördagen den 16 
juni ”invigdes” bysten 
av förslagsställarna och 
ordföranden i Kultur och 
Fritidsnämnden, Hans-Inge 
Sältenberg. Efter att Mailis 
Cavalli-Björkman redogjort 
för turerna i ärendet och 
gemensamt med Rolf 
Lindqvist lagt ned en fin 
blomsterkrans vid foten av 
stenstoden överlämnades 
ordet till Sältenberg. Han 
tackade för initiativet till 
flytten och prisade nya lä-
get. Ett tack riktades också 
till kommunens tekniska 

fler filmberättelser – och 
fundera på en fortsatt med-
verkan.
-Det finns mycket att berät-
ta!, konstaterade ”rodda-
ren” Alf Hansson, mycket 
nöjd med den film han 
medverkat till.

Text: Ann-Katrin Eklund
Foto: Tage Ödlund

kontor som ordnat de prak-
tiska detaljerna vid flytten. 
Även Sältenberg lade ned 
en krans vid stoden.

Text och foto: Tage Ödlund.

Årgång 23 • Nummer 131 
Augusti 2018



7www.historieforeningen.se

Riksarkivet som fyllt 400 
år gör nedslag i Västsve-
rige och kommer till SHF 
och Strömstad tisdagen 
den 9 oktober.

Under flera år har 
föreningen organiserat 
sina medlemsmöten på 
Friluftsmuseet i Ström-
stad och Statarlängan 
på Blomsholm, så även 
denna sommar.

Medlemsmöten juni/juli.
I strålande sommarväder 
har mötena samlat stora 
skaror medlemmar. Med 
nygräddade våfflor och gott 
kaffe har det minglats i 
byggnader som bär sin egen 
historia.

Utan specialprogram för 
kvällarna, det positiva gens-
varet från deltagarna och 
den goda service av ansva-
riga på respektive platser 
finns all anledning att 
återkomma nästa år igen.

Styrelsen.  

Boka in datumet
 9 oktober!!

Där blir det presentation av 
den anrika institutionens 
arbeten samt Diskussion 
och svar på publikens 
frågor.
 Kulturhuset Skagerack slår 

upp dörrarna klockan 17.00
 SHF och Strömstads kom-
mun är arrangörer.
 
Välkomna!
 

Styrelsen.
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År 1718 var Strömstad 
Sveriges huvudstad. Det 
var den 24 april som Karl 
Xll med sitt kansli hade 
förlagt sin bas till staden 
inför anfallet  på Norge.

Kungen var enväldig och 
där han befann sig fanns 
också landets huvudstad. 
Strömstad hade vid denna 
tiden bara ca 300 invånare 
men i staden med omnejd 
låg också 30.000 soldater 
och 20.000 hästar. En våld-
sam anspänning för den 
lilla orten.

Detta är något som Ström-
stads hembygds- och muse-
iförening har tagit fasta på 

och lördagen den 30 juni 
invigdes i stadsparken den 
plansch/karta som visar 
hur staden såg ut 1718.

- En karta som har en 
väldig massa historia att 
förmedla, sa föreningens 
ordförande Mailis Cavalli- 
Björkman vid invigningen.
 Åke Sundemar har arbe-
tat med framställningen 
av kartan och han gjorde 
också en sammanfattning 
av Karl Xll:s liv och strid-
igheterna under det Stora 
Nordiska Kriget.

Därefter tog Ulf Hansson 
och Harald Simonson, 
båda aktiva SHF-medlem-

mar,  över rodret och ledde 
den talrika publiken på 
en stadsvandring genom 
Strömstad där uppehåll 
gjordes på många av de 
ställen som har anknytning 
till Karl Xll:s tid i staden. 
T ex platsen vid polisens 
utryckningsport, där borg-
mästare Ivar Kamp hade sin 
bostad 1718 och dit kung-
en förlade sitt högkvarter.
Ulf och Harald kunde be-
rätta en lång rad anekdoter 
och historiska fakta från 
denna tid då landet styrdes 
från Strömstad.
                                                                                                         

Text & foto: Åke Svanberg

Strömstad Sveriges huvudstad
Åke Sundemar och Mailis Cavalli-Björkman i samband med invigningen av kartan 1718, då Strömstad var huvudstad.
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Sommarutflykten i juni 
gick till Vilda Västern!

Här i Gåshult strax norr om 
Strömstad ligger western-
byn Rock River City, en hel 
samling byggnader upp-
förda i typisk Vilda Väs-
tern-stil.
Här kunde vi SHF -med-
lemmar titta in i sheriffens 
kontor, affären med många 
western-föremål, den lilla 
banken, smedja och t.o.m. 
en fiktiv kyrkogård.

SHF togs emot av Kjell 
Nielsen, förgrundsfigur och 
skapare av byn som alltså 
är döpt till  Rock River City. 
Det var för 15 år sedan som 
Kjell tillsammans med lika-
sinnade western-intressera-

SHF i Vilda Västern

de började bygga på detta 
lilla samhälle.

Medlemmarna i Kjells gäng, 
män och kvinnor, är tidsty-
piskt klädda i westernklä-
der, inklusive pistolhölster 
och snitsiga cowboy-stövlar.

Fikat intog vi givetvis i 
byns saloon, där det också 

arrangerades en quiz med 
kluriga frågor med anknyt-
ning till western-tiden.
En trevlig utflykt till ett 
ovanligt historiskt resmål!

                                                                                                  
Text: Åke Svanberg

Foto: Tage Ödlund

Här strax norr om Strömstad har västern-byn 
Rock River byggts upp.

I affären har man samlat en rad föremål med anknytning till Vilda Västern.
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Massor med solsken, 
massor med historia, 
massor med Karl Xll:s 
ärtsoppa, massor med 
musik, kanonroligt(!) på 
Fredriksten.

Det var en fulltecknad 
grupp som gav sig  av med 
buss söndagen 8 juli för att 
uppleva SHF:s mångåriga 
arrangemang på ett annor-
lunda sätt. 
På ett antal ställen längs 

Galärmarschen special:

SHF-resa med mera allt!
Galärvägen gjordes nedslag 
där våra guider Harald 
Simonson, Ulf Hansson, 
Camilla Eskilsson och 
Ulrich Carlsson försåg oss 
med spännande inblickar i 
det makalösa projektet att 
släpa fartyg  landvägen från 
Strömstad till Idefjorden.

I bl a Näsinge förstärktes 
guidningen genom de 
teaterstycken som Sonia 
Svensson, Kristina Moos-
berg och Bodil Kjellqvist 

spelade upp. T ex i blodiga 
sjuksköterskekläder kom 
de plötsligt bärande på ett 
lik. En illustration av det 
fältlasarett som uppfördes i 
Blomsholm 1718.

- Precis så här eländigt 
var kriget, konstaterade 
Harald. Fler soldater dog i 
sjukdomar än på slagfältet. 
Stanken från lägret var 
vidrig. Krig är vidrigt. Här 
finns inget utrymme för 
hjältedyrkan.

Här är gruppen samlad vid minnesstenen för Karl XII:s död.
Men egentligen vet man inte helt exakt var löpgraven låg, där kungen dog.
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Många kloka saker 
yttrades på vår resa 
med Galärmarschen 
special. Här är några 
citat jag fastnade för:

”Han var lika skicklig med 
värja och pistol, som med 
bibel och psalmbok”
Harald Simonsson om  
prästen Pehr Lomberg 
i Näsinge som var med 
Karl Xll på många 
fälttåg.

”Ofta belägrat, aldrig 
besegrat”
Vegar Örnelund om 
Fredrikstens fästning.

”Uniformerna är i så dåligt 
skick att de knappt tål att 
dölja skammen”
Ulf Hansson vad som 
sas om de norska me-
niga soldaternas slitna 
kläder. 

”Det gäller att hålla liv i 
Karl Xll:s död” 
Jens Bakke om det 
faktum att kungens död 
i Fredriksten är viktigt 
för turismen i Halden.

Våra skådespelare var också 
igång när vi kom till Lejret 
vid Älgsjön, där de agerade 
fältmarketenteri vid lägret.

- Trossen som åtföljde fält-
tåget var ofta lika stor som 
antalet soldater, framhöll 
Camilla och Ulrich. I tros-
sen ingick ett stort antal 
kvinnor och även medföl-
jande barn!

                                                         
Mot fästningen!

I Krokstrand lämnade vi 
bussen och  bordade  Kust 
Events M/S Vessleö för en 
behaglig båttur till Halden 
och Fredrikstens fästning. 
Med nya inblickar i kriget. 
Under hela resan åtföljdes 
vi av Jens Bakke, lokalhisto-
riker från Halden som kun-
nig guide. Och väl i Fredrik-
sten fick han sällskap 
av soldater i tidstypiska 
uniformer från Fredriksten 
Artillerie Compagnie under 
ledning av kommendanten 
Vegar Örnelund.

Sällan har väl en så stor 
SHF-grupp marscherat 
i takt efter blåsare och 
trummor genom denna 
sista batalj för det svens-
ka stormaktsväldet. Här 
demonstrerade kompaniet 
också hur man laddar och 

”Jag ville bara leva som en 
man”
Camilla Eskilsson om 
den märkliga och sorgli-
ga historien om karo-
linen Wilhelm Enstedt 
som egentligen var en  
kvinna, Ulrika Stålham-
mar. Hon avslöjades 
efter 11 år, dömdes till 
28 dagar på vatten och 
bröd, vilket var i det 
närmaste en dödsdom. 

”Vi saknar en av våra 
trognaste guider på årens 
många Galärmarscher. Vi 
tackar honom stort i hans 
frånvaro”
Rolf Lindqvist riktar på 
hemvägen en särskild 
hälsning till Jan An-
dersson som tyvärr inte 
kunde närvara på grund 
av sjukdom.

Text: Åke Svanberg

Citat på vägen

11
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avlossar en kanon modell 
1718. Himmel vad det 
brakade mellan fästnings-
vallarna!

                                                        
Norsk kula eller 
mord?

Som tur var i den gassan-
de solen kunde bussen ta 
oss ner från fästningen till 
hamnen där vi åter bordade 
Vessleö. På vägen hem togs 
väl ungefär femtielvahund-
ra bilder när vi passerade 
under Svinesundsbroarna.

På båten kunde vi  njuta 
av en fin måltid och mera 
musik av vår medföljande 
Bellman – Fredrik Lund-

qvist. Och så var det dags 
att avsluta med vår egen 
SHF-karolin Ulf som berät-
tade om kungens död 30 
november 1718. Var det en 
tillfällig kula från norska 
försvaret eller en mordkom-
plott iscensatt av kungens 
svåger Fredrik av Hessen? 
Ulf gick igenom de olika 

Det dånade rejält på Fredriksten när den gamla kanonen fyrades av.

SHF:s skådespelare agerade på Blomsholms ”fältlasarett”.
Här bär man bort ett lik!

teorierna, men lämnade 
frågan öppen, så jakten på 
sanningen går vidare…

                                                                                                         
Text: Åke Svanberg
Foto: Rolf Lindqvist                                        
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Åke Karl Emil Sundemar är 
uppvuxen i Trollhättan och 
gift med föreningens kassör 
Ingrid. Utbildad arkitekt 
från Chalmers i Göteborg. 
F.d. stadsarkitekt i Ström-
stad och inflyttad på Tjärnö 
år 2000. 

Vilket historiskt 
skeende skulle du 
vilja dyka ner i för 
en dag?
Frihetstiden  (1719 – 1772)
Sverige var militärt tillintet-
gjort av Ryssland och hade 
förlorat Finland. Statskassan 
var tom och folket utfattigt. 
Det är från det utgångsläget 
våra förfäder lagt grunden 
för dagens Sverige, vilket gör 
mig stolt. Enväldet avskaffa-
des med regeringsformen år 
1720 och ständerna prövade 
parlamentarismens idéer. År 
1766 infördes Tryckfrihets-
förordningen, som alltjämt 
är gällande. I ett slag hade 
Sverige ett av Europas friaste 
opinionsklimat. Vetenskapen 
blomstrade och bakom Linné 
fanns en rad forskar som 
Anders Celsius, Carl Wilhelm 
Scheele m.fl. Staten drev på 
en förädling av råvaror för att 
minska importen, vilket blev 
inledningen till vår industria-
lisering.

Vilken historisk 
person skulle du 
vilja träffa? Olof von 
Dalin, 1708 - 63, vår förste 
litteräre resonör, som i sin 
Then swänska Argus på ledig 
svenska förmådde inpränta 
moralen i tidstypiska ämnen 
som fördomar, människo-
kärlek, samhällets välfärd, 
handelsbalansen, yppighet, 
rangsjuka och tidspillan. På 
uppdrag av ständerna skrev 
han Svea rikes historia. Fri från 
föreställningen om ett lyckligt 
naturtillstånd är han inte, men 
viktigare för honom är dock 
utvecklingen mot civilisation 

och ökat medvetande.

PROFILEN
Åke Sundemar

Vilket historiskt årtal 
har fastnat hos dig?
År 1731 när Ostindiska kom-
paniet bildades med Göteborg 
som hemmahamn. Världen 
utanför Europa öppnades för 
Sverige. Den förste ostind-
ienfararen var Fredericus Rex 
Sueciae, som startade en verk-
samhet som pågick fram till 
år 1806. Svenskarna bytte järn 
mot guld och silver i Spanien, 
för att kunna köpa exklusiva 
varor som siden, kryddor m.m. 
i Kina. Under en enda säsong 
togs det hem 1793 ton te och 
totalt beräknas det ha landats 
50 miljoner porslinspjäser. De 
omfattande naturalier som 
insamlades av skeppsprästerna 
under resorna fick stor bety-
delse för Carl von Linné, som 
katagoriserade materialet.
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Livet är fyllt av tradi-
tioner. Vid jul, påsk och 
midsommar finns sedan 
länge utformade sätt att 
fira. Sveriges Nationaldag 
är en inte så gammal 
tradition men nu har den 
kommit för att stanna. 
Och på nationaldagen 
hissar  vi flaggan i topp, 
som en tradition sedan 
Svenska Flaggans Dag.

Den 6 juni är en dag som 
firas till minne av Gus-
tav Vasas utnämning till 

Sveriges konung, år 1521. 
I Strömstad firas dagen nu 
för  tiden med en ceremoni 
i Stadsparken. En sångkör, 
Tontämjarna, sjunger några 
sånger, en fana delas ut 
till någon förening eller 
organisation och ett tal 
hålls av någon lämplig 
person. Firandet avslutas 
med Korum lett av någon 
av våra präster.

Strömstads Historieför-
ening tillhör de förening-
ar som tidigare fått sig 
tilldelad en fana. Att denna 
dag ställa upp i en fanborg 

är ett skarpt önskemål från 
organisatören, Stiftelsen 
Sveriges Nationaldag. 
Naturligtvis  finns vi på 
plats med både den svenska 
fanan och vår förenings 
egen fana.

Text och foto: Tage Ödlund.

Rolf Lindqvist  och Maud Pelas håller fanan och traditionen levande.

Flaggan i topp
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300 år har gått sedan 
kriget mellan Sverige och 
Danmark-Norge rasa-
de som värst. Och lilla 
Strömstad kom att hamna 
mitt i krigets centrum.

Karolinerarméns norska 
fälttåg 1718 har fascinerat 
oss under lång tid. Kvar i 
landskapet finns fortfaran-
de spår efter konflikten. 
Genom marinarkeologiska 
inventeringar försöker vi 
finna vraken och därige-
nom förstå vad som egentli-

Cafévärdar 
hösten 2018
13 aug.        
Bengt – Åke Björk.     
0705705411.

20 aug.       
Ulf Hansson.              
0730658892.  

3 sept.        
Bo Bengtsson.              
0728366546.

10 sept.      
Rolf Lindqvist              
0739639993

17 sept.      
Reidar Hilmersson.      
0723189693.

24 sept.     
Teslow T-low Naess     
0735553932. 

1 okt.        
Bo Magnusson.            
0709205225.

8 okt.        
Rolf Lindqvist.             
0739639993.

gen hände med Karl Xll:s 
sista flotta.

Thomas Bergstrand, arkeo-
log på Bohusläns museum , 
berättar om vilka fynd som 
har gjorts de senaste åren.
På septembermötet onsdag 
den 5/9 på Folkets Hus 
berättar han mer om denna 
spännande verksamhet. 
Rubriken på hans föredrag 
är ”Kungens alla skepp”.
                                                                                                           

Text: Åke Svanberg
Foto: Bohusläns museum

Thomas Bergstrand är marinarkeolog och som sådan har man onekligen en något 
udda arbetsklädsel. Här med en vrakdel som hämtats upp från djupet.

SHF går på djupet!
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Kommande  
möten

Månadsmöte

KRIMINALHISTORIA 
Onsdag 3 oktober

Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Mats Antonsson

Månadsmöte

I VIKINGASKEPP ÖVER 
ATLANTEN
Onsdag 7 november
Folkets Hus kl. 19.00

Föreläsare: Dag Jonasson

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

Nya medlemmar i SHF: Mycket välkomna:

Vi sponsrar Strömstads Historieförening

Månadsmöte

KUNGENS ALLA SKEPP.
Onsdag 5 september
Folkets Hus kl. 19.00

Föreläsare: Thomas Bergstrand

Månadsmöte

HISTORISK VANDRING 
”En ovanlig stadsvandring i Strömstad”

Onsdag 1 augusti
Samling STD museum kl. 18.00

Guide: Bo Magnusson

Anita Sundberg Strömstad
Gunnel Lovell Strömstad
Björn Lovell Strömstad
Karin Faxén Sporrong  
Grebbestad


