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Måndag den 3 juni  
öppnar föreningens  
fotogrupp sin första  
utställning!

Åtta medlemmar visar upp 
sina foton på kulturhuset 
Skagerack.
Vernisagen öppnas för 
allmänheten klockan 17.00 

SHF-medlemmar ställer ut!
till 20.00 där det förutom 
foton bjuds på cider och 
tilltugg.

På grund av studentbal 
den 5 juni i samma lokal 
öppnas åter utställningen 
på vår nationaldag den 6 
juni och räknas pågå till 
den 31 juni.   

Utställningen sätts upp i 
norra hörnet av galleriet 
utanför och på samma 
våning som stora scenen. 
Med hänvisningsskyltar är 
det lätt att hitta.

Välkomna!

SHF fotogrupp.
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Fredag den 7 juni står 
bussen vid lasarettets 
huvudentré och väntar på 
dig, vi åker till Bullaren 
och Älgafallet. Vid dåligt 
väder besöker vi Hant-
verkshuset.

Föreningen står för tradi-
tionen med våravslutning 
även i år! 
Med en egen picknick korg 
kan du ta del av vacker na-
tur och intressant historia. 
Klockan 18.45 startar 
bussen och vi beräknar att 

Så har då sommaren kom-
mit. Traditioner har vi i 
SHF och de ska vi fortsätta 
med. Månadsmötet i Juni 
innebär träff på Frilufts-
museet den 5 juni klockan 
19.00. Vi samlas, kanske 
”bygger” långbord och 
har det trevligt i kvällsso-
len. (om det regnar har vi 
möjlighet att komma in i 
ladan). Ingen planerad fö-
reläsning men har du något 
du vill berätta går det bra. 
Med detta är vårterminen 
slut och vi tar en avslut-
ningsaktivitet. Ett besök 
vid Älgafallet i Vassbotten. 

SHF våravslutning.

vi åter är i Strömstad vid 
21.30.
Ingen kostnad, bara att 
komma!

Välkomna önskar styrelsen.

Kaffe och våffla

En månad senare är det  
dags för nästa tradition. 
Statarlängan på Bloms-
holm den 3 juli. Även det 
klockan 19.00. Vi besöker 
Skee Hembygdsförening 
och smakar på deras våfflor. 
Välkommen!

Tage Ödlund.
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Trump och Putin  
ljuger lika mycket

-Vi ska vara väldigt medvetna och vaksamma om 
hotet mot våra demokratier, från både USA och 
Ryssland, sa Stig Fredrikson.
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Vi ska inte vara rädda, i 
vart fall inte för ett ryskt 
militärt anfall, men 
mycket vaksamma - på 
både Putins och Trumps 
förehavanden. Det var 
budskapet när journa-
listen och Rysslandskän-
naren Stig Fredrikson 
föreläste i Strömstad på 
inbjudan av SHF.

Cirka 170 personer hade 
bänkat sig för att få en dos 
nutidshistoria. Rubriken 
var Putin och Trump: Hur 
rädda ska vi vara?
-Rätt så oroliga, i alla 
fall vaksamma, var Stig 
Fredriksons svar på sin 
egen fråga.
Efter 25 år av i huvudsak 
positiv utveckling efter 
järnridåns och Sovjetuni-
onens fall såg han Putins 
20 år vid makten som en 
utveckling åt fel håll, mot 
alltmer auktoritärt styre 
internt och ökad aggressi-
vitet utåt, visad av krigen i 
Georgien och Ukraina.
Insikter om Putin som 
person är enligt Fredrikson 
viktiga för att förstå hans 
agerande.
-Först och främst är han 

en KGB-man, utan demo-
kratiska instinkter, en man 
som vill styra med kontroll, 
genom att lura och mani-
pulera.
-Han är utbildad för att 
vara en kameleont, spela 
olika personligheter.
Fredriksons slutsats var att 
han inte kan dömas efter 
sina ord, bara efter sitt 
agerande.

Stormaktsdrömmar
Där finns en prägel av 
revanschlystnad.
-Putin drömmer om att 
återuppliva Ryssland som 
den stormakt Sovjetunio-
nen en gång var.  
Stater kring Ryssland har 
ryska inslag i sin befolk-
ning. Interventionen på 
Krim motiverades av att 
ryssarna i Ukraina diskrimi-
nerades.

-När får Putin för sig att 
ryssar är hotade igen? Kan-
ske i Kazakstan, Lettland el-
ler Estland, med stora ryska 
minoriteter? Annekteringen 
av Krim stärkte Putins po-
pularitet men effekten har 
nu klingat av. Funderar han 
kanske på ett nytt utrikes-
politiskt äventyr?, spekule-
rade Fredrikson.
Ryska utrikesaktiviteter 
kan inte bara avläsas i 
form av ”gröna män” i 
Ukraina. Fredrikson gav en 
mängd exempel på försök 
att påverka opinioner, till 
exempel gynna nationalis-
tiska strömningar i Europa, 
måla upp Sverige som ett 
degenererat land och, inte 
minst, styra amerikanska 
presidentvalet i önskad 
riktning.
-Det är ställt utom allt tvi-
vel att Ryssland gjorde allt 

Salen på Strömstad Spa blev snabbt fylld inför Stig Fredriksons föreläsning  
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som gick för att få Trump 
vald, sa han och nämn-
de spridning av Hillary 
Clinton-negativa mejl från 
hackade datorer, Twitter- 
och Facebookmeddelanden 
från ”trollfabrik” i Sankt 
Petersburg och oligarkers 
bearbetning av personer i 
Trumps kampanj.
-Jag tror inte att rysk 
inblandning var skälet till 
att Trump valdes men den 
ryska hjälpen var väldigt, 
väldigt viktig för valet av 
honom.

”Ljuger lika mycket”
Fredrikson trodde att 
Putin gärna vill ha Trump 
som sin samtalspartner 
på världsarenan men att 
krafter i USA bromsar ett 
närmande mellan de båda 
ledarna.
Fredrikson såg flera likheter 
mellan dem: Båda hyser 

misstro och förakt mot eta-
blerade demokratier, båda 
misstror internationella 
avtal och båda ifrågasätter 
sanning, genom tal om fake 
news och desinformation.
-Trump ljuger lika mycket 
som Putin. Trumps lögner 
är en del av hans personlig-
het, Putins mer inlärda, mer 
medvetna.
Att döma av alla frågor 
väckte Stig Fredriksons 
föreläsning, som hölls på 
Strömstad Spa, stort in-
tresse. Både han och SHF:s 
värdar var glada över den 
stora uppslutningen.
-Den vittnar om bra kvalité 
i er verksamhet, beröm-
de Fredrikson, som var 
inbjuden av SHF för andra 
gången.

Text: Ann-Katrin Eklund
Foto: Tage Ödlund

Många var intresserade av att få en av Stigs böcker signerade.

Fredrikson fakta:

Utrikeskorrespondent i 

Washington och Moska. 

Även bland annat utrikes-

chef, utrikeskommentator 

och redaktionschef på SVT:s 

Aktuellt.

Hjälpte under tidigt 70-tal 

Alexander Solzjenitsyn att 

kommunicera med och 

smuggla ut böcker till väst, 

skildrat i Fredriksons bok 

Alexanders kurir: ett journa-

listliv i skuggan av det kalla 

kriget.

Har skrivit flera böcker om 

samhällsliv och politik i 

Ryssland. I höst utkommer 

Ryssland utan Putin – friare, 

fredligare, rättvisare.
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I dagens samhälle kan du 
gå till de stora matmark-
naderna och göra dina in-
köp utan problem. Varor, 
livsmedel, finns i en stor 
mängd och varje sort i ota-
liga varianter. Mjölk står 
i kyldisken och mjöl på  
hyllan och väntar på dig. 
Plocka kundvagnen full 
och ställ dig i kassakön.

Dagens ”överflöd” har 
inte alltid varit  överflöd. 
Oroligheter i världen 
skapar ofta brist på varor 
i butikshyllorna. Så länge 
ett land inte är helt självför-
sörjande måste man lite på 
andra länder och import av 
varor. Leveranserna av varor 
mellan länder kan vara 
problematiska. Tillgången 
på varor och människornas 
möjlighet att handla regle-

Klippkort  i butiken.
ras av t.ex. sjötransporter 
under krigstider. Ranso-
nering av livsmedel är en 
variant för att lösa fördel-
ningsfrågan. 

Flera perioder
Sverige har under det 
senaste århundradet haft 
ransonering vid flera olika 
perioder. Under första 
och andra världskriget, till 
1951, levde man med i stort 
sett med brist på matvaror. 
Utöver livsmedel var det 
också ”kort” på skor, textil-
varor rengöringsmedel och 
tobaksvaror. Bilar var också 
drabbade och åtskilliga 
kubikmeter skog är det som 
gått åt för gengasdrift. 
Statens Livsmedelskommis-
sion bildades. De skapade 
ransoneringskort och på 
dem angavs varubeteckning 
och ransoneringsstorlek. 
Planeringen av inköp fick 
ske allt efter vilka kuponger 
och varor man hade. 

El och bensin
Det har utöver de längre pe-
rioderna av inskränkningar 
funnits kortare regleringar. 
Under slutet av 1940-talet 
och slutet av 1960-talet in-

fördes elransonering  i an-
ledning av både för mycket 
och för lite nederbörd. 
På grund av oroligheter i 
oljeproducerande länder 
blev det bensinransonering 
under första halvan av 
1970-talet.

När ransoneringsperio-
derna var över hade man 
kanske många kuponger 
kvar. Stina Ödlund har en 
tavla iordningställd och ut-
visande olika typer av kort. 
Det är ett verk hon fått i arv 
efter en moster i Lur. Hon 
har inte själv handlat med 
denna typ av kort men väl 
sett hur man handskades 
med dem och fått berättat 
hur det var på den tiden. 
Stina minns hur hon, trots 
låg ålder fascinerades av 
tavlan och tyckte den var 
spännande. 

Text och foto: Tage Ödlund

Baksidan på tavlan fylld med  
ransoneringskkort.

Stina Ödlund visar den tavla med kort 
som nu pryder hemmet.

RETRO
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RAMSÖ –  
en lisa för själen

Ramsö i dag med hamnen och 
brunnen med färskvatten som 
upptäcktes av en slump då 
hamnen byggdes.

Årgång 24 • Nummer 136 
Juni 2019



9www.historieforeningen.se 9

Gun Gunnarsson, 
SHF-medlem och f.d. 
barnmorska föddes på 
Ramsö 1934. Här berät-
tar hon  om personliga 
minnen och olika händel-
ser på ön.

Ramsö är en liten ö, ca. 
3 km lång och 250 meter 
bred. Belägen i havet syd 
om Sydkoster. Ön finns 
omnämnd i slutet av 
1300-talet (se faktaruta).

På Ramsö har vi försökt 
bevara det gamla. De äldsta 
husen som gått att reparera 
har man skött om och de 
flesta ägs av arvingar till de 
gamla Ramsöborna. Inalles 
finns det 26 hus, de senaste 
nybyggda för några år se-
dan. Av de 26 husen är det 
tio som ägs av icke arvingar. 
Vi  kommer bra överens 
med de nya och jobbar till-
sammans för att hålla vår 
älskade ö i ordning.

                                                  
Viktigt med telefon
Vi fick telefon till Ram-
sö 1921. Kabeln drogs 
från Sydkoster, sedan till 
”Uppestöva” som då ägdes 
av Edvard Antonsson, son 

till Anton som var en av de 
sex ramsöbröderna.  Efter 
Edvard är det hans ättlingar 
som tagit över huset.
Det var viktigt med telefon 
på en ö, så vi kunde få hjälp 
i svåra lägen som olycksfall, 
sjukdom eller barnafödsel. 
Barnmorskan bodde på 
Tjärnö och utan telefon 
fick man inte tag på henne. 
Och vid dåligt väder kunde 
det vara svårt att hämta 
henne. Men det fanns ju 
också ”hjälpkvinnor” vid 
sådana tillfällen.

Min farmor har hjälpt 
många barn till världen 
enligt vad min mamma be-
rättat. ”Det gick bra, ingen 
sak när vi har Gerda”, sa de 
som farmor hjälpt i nödens 
stund. Själv åkte farmor i 
god tid innan det var dags 
till sin mamma som bodde 
på Tjärnö, granne med 
barnmorskan. Farmor fick 
fem barn, från 1898 till 
1910. Själv är jag född hem-
ma i huset. En fiskare åkte 
till Sydkoster och hämtade 
barnmorskan som var där i 
förrättning.

Gun Gunnarsson, f.d, barnmorska, född 1934 på Ramsö där hennes släkt har 
bott ända sedan mitten på 1700-talet.
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Nya hamnen
En annan händelse som 
betytt mycket för Ramsö 
är den nya hamnen, som 
byggdes 1931-33 som 
beredskapsarbete. Ett 30-tal 
arbetare med familjer kom 
till ön och fick bo i ramsö-
bornas stugor.   Hela an-
läggningen gick på 124.000 
kr. Lönen var 95 öre/timma 
för vuxna. Några yngre fick 
halv timpenning.
Den 1 oktober 1933, innan 
hamnen var färdig, blås-
te det upp till orkan. På 
Väderöbo uppmättes 36 
sek.m. Männen låg och höll 
i förtöjningarna till sina 
båtar, ändå slet sig en båt 
och drev ut i fjorden, men 
den kunde senare bärgas.
Taket på ett nybyggt hus 
som inte hunnit få på 

tegelpannorna blåste upp i 
en stenmal. Kläder som för-
varats hängande i takåsen 
hängde kvar!

Färskvatten
Tilläggas kan att när man 
muddrade för den nya 
hamnen for det upp en 
kraftig vattenkaskad med 
färskvatten. Då grävde man 
på land och fick en brunn 
vid sidan av kajen. Mudder-
verket tömde sanden  en bit 
söderut, sanden drev in i en 
vik och bildade en jättefin 
badstrand, omtyckt av alla 
på Ramsö. Skeppsbukten 
heter den.

1956 fick vi elektricitet 
till ön. Man kunde ställa 
undan fotogenlampor och 
primusar, skaffa kylskåp, 

frys och elektriska spisar. 
En väldigt omvälvande 
händelse på Ramsö.
                                                      
Skolbarn  
inackorderades
Jag vill sluta med något 
som inte var så bra, det var 
1942 när skolan lades ned. 
Vi blev inackorderade på 
Tjärnö och Koster samt 
någon i Strömstad, det var 
jag! Man gick i skolan även 
på lördagar så det gick inte 
att komma hem på veckos-
luten. Nej, det var jul, påsk 
och sommarlov. Jag längta-
de hem och var inte ensam 
om det.

Mamma har berättat att 
när de var till stan och 
handlade på lördag så gick 
de upp till skolan (Söder-
tull) för att försöka få syn 
på mig. De vågade inte visa 
sig utan stod ock kikade 
in på skolgården på någon 
rast, skymda bakom en 
knut. Den som upplevt hur 
det var vill inte låta sina 
egna barn ha det så. 
Annars är Ramsö ett under-
bart ställe att bo på. En lisa 
för själen, brukar jag säga.

Text: Gun Gunnarsson

Den nya hamnen byggdes som ett beredskapsarbete 1931-1933.   
Hamnen betydde ett rejält lyft för Ramsö och dess befolkning.
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Vi var många denna 
riktigt fina vårkväll som 
satte oss i bilar för att 
starta färden mot Norge 
och Tistedalen!

Som brukligt under vår och 
sommar var det en historisk 
vandring på programmet 
och kvällens guide var Bo 
Magnusson. Sedan tidigare 
vet många av oss medlem-
mar att Bo är en kunnig 
guide med ett speciellt in-
tresse för vår gränshistoria.

Efter en vandring genom 
ett kuperat område i byn 
med olika typer av bygg-
nader gick vi in i en vacker 
skog och passerade Veden 
gård, en stilfull byggnad 

Medlemsmötet i  
Tistedalen.

från 1700 -talet.

Strax intill var vi framme 
vid en historisk plats, skan-
sen på Vedenvadet. Där fick 
vi ta del av platsens historia 
samtidigt som vi också njöt 
av medtagen kaffekorg.

Bo berättade att skansen 
har haft en stor betydelse 
åren 1716 och 1814, då de 
svenske gick över grän-
sen och mot Fredrikstens 
fästning.

Skansen var belägrad av 
svenskar under tre dagar 
1716 där den norska över-
stelöjtnanten Landsberg 
fick överge skansen efter 
hårda strider.

En kapten Sporch hade 
kommandot över skansen 
år 1814 då även han blev 
tvungen av en stor styrka 
svenskar att dra sig tillbaka.

Området är väl värt att 
besöka, vacker natur med 
vattendrag och Femsjön.

Nöjda medlemmar tackade 
Bo för en trevlig kväll med 
en varm applåd!

Text: Rolf Lindqvist
Foto: Stefan Kihlberg
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Uppåt Vatulandsbacken lig-
ger ett gammalt knuttimrat 
hus. Jag vet inte så mycket 
om den. Jag har frågat 
gamla strömstadsbor, men 
ingen vet säkert om husets 
ursprung. En del säger att 
det är ett båtsmanstorp 
som legat där sedan länge, 
andra att huset är flyttat 
dit. Jag kan se i gamla tomt-
kartor att tomten var be-
byggd i alla fall sedan slutet 
av 1700-talet. Om det är det 
huset eller ett som fanns 
här tidigare vet jag inte. 

Huset ser i alla fall ut som 
ett båtsmanstorp och det 
lär ha bott en båtsman här 
under 1700-talet. Men knu-
tarna i huset tyder på att 

det är från 1800-talet.

I alla fall är det ett myste-
rium som ägaren i början 
av 1970-talet tänkte lösa. 
Man behövde en lagfart 
på huset för att få ett lån. 
På kommunen kunde 
man inte hitta något. Vad 
stadens tjänsteman kunde 
se så fanns inte ens huset. 
Antingen hade alla papper 
kommit bort eller så har 
det aldrig funnits några. 
Det var vanligt under 
1700-talet att man byggde 
sitt hus utan tillstånd från 
myndigheterna. Man gjorde 
som man brukade, helt 
från vikingatiden. Man slog 
ner fyra stolpar där det var 
tänkt att huset skulle ligga. 

Var det ingen som klagade 
på dessa stolpar inom en 
viss tid, var det bara att byg-
ga. Böter fick man för dessa 
tilltag, men det kunde det 
vara värt. 
En sak kunde gamla ström-
stadsbor berätta om huset. 
Det var att man kallade det 
för Kulle-huset efter en som 
bodde där för många år 
sedan. Det var en underlig 
gubbe som kunde vara både 
tvär och ilsken. De modi-
gaste barnen vågade smyga 
sig fram och banka i väggen 
och skrika GUBBEN KUL-
LE! Allt dom orkade. Sedan 
var det bäst att lägga benen 
på ryggen för gubben kom 
farande ut igenom dörren 
som skjuten ur en kanon. 

Grannosämja på Vatuland
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Blev man fasttagen i hans 
väldiga nävar vankades det 
ordentligt med stryk. 

Var man på god fot med 
gubben kunde man stanna 
till och prata en stund med 
honom. Han berättade gär-
na om sina äventyr från de 
sju haven. Han gick näm-
ligen till sjöss i ungdomen 
och seglade i många år. 
-”De va på riktiga bådar ja 
segla” sa han (segelfartyg). 
–De va inte några ”Stiiim-
bådar (Ångfartyg). 
–”Man blir ingen riktig 
sjöman på en Stiiimbåd”, 
menade han. 
–”Hade jag vart på Stiiim-
båd hade jag skämts”.

Gubben Kulle, eller Karl 
Pettersson som han hette, 
var en gammal sjöman som 
sett det mesta haven har att 
erbjuda. År 1915 gick han 
i land för gott, det var nog 
ångbåtarna som drev ho-
nom iland. Han skulle nog 
hellre dö än att sätt foten 
på en sådan.

De sista åren till sjöss gick 
han som kock och när han 
mönstrade av gjorde han 
det med en liten slant på 
fickan. Gubben hyrde sig 

en gammalt omålat hus vid 
Udden, ett stenkast från 
varvet i Bojarkilen. Här 
öppnade han en kombine-
rad restaurant och natthär-
bärge för varvsarbetarna. 
Hotell Kalufsa var det 
namn folk valde att kalla 
det. Huset hade två rum, 
ett stort och ett litet. Det 
större användes som både 
kök, matsal och sovsal. Här 
bodde 12 varvsarbetare. I 
det mindre bodde han själv 
med sin hantlangare, en 
före detta skräddare vid 
namn Tor som var minst 
lika originell som han själv. 

När varvet lades ner i 
mitten av 20-talet upphör-
de gubben Kulle med sitt 
”Hotell”. Under några år 
bodde han på olika platser 
i staden. Det var först på 
sena ålderdomen han kom 
till det gamla huset i Vatu-
landsbacken. Det går en del 
historier om honom, men 
de mesta är nog vandrings-
sägner och knappt något 
att ta upp. En historia vet 
jag att den är sann, för lo-
kaltidningen skrev om det.

Sparsam med sina slantar 
har gubben alltid varit så 
att en vacker slant hade det 

blivit till ålderdomens höst. 
En morgon när han vakna-
de och drog på sig byxorna 
märkte han att plånboken 
i bakfickan var borta. Först 
trodde han att den fallit 
ur, men hur han än sökte i 
den lilla stugan så var den 
borta. Gubben svor mer än 
vanligt då den enda förkla-
ringen som kvarstod var att 
han haft besök av tjuvar. 
Var det tjuvar som varit 
framme visste han vem som 
stulit hans plånbok. Med 
bestämda steg travade han 
bort till en stuga i närheten 
och forcerade dörren så brä-
derna flög. 

Här bodde en annan gubbe 
som kallades ”Majuda”. 
Med ett kraftigt grepp 
slet Kulle upp gubben ur 
sin säng och skakade om 
honom ordentligt. Majuda 
som trodde att ”Den Onde” 
i egen hög person for runt 
i stugan skrek i högan sky. 
–”Ge hit plånboken din 
tjuvstryker” skrek Kulle åt 
honom. Men hur än Kulle 
skakade den stackars yrvak-
na Majuda så fick han inget 
erkännande. Inte ens efter 
en rannsakan i stugan kom 
plånboken fram. Nu hade 
den stackars Majuda fått 
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14 Tidningen för Strömstads Historieförening.

5  Juni  Kaffe/våffla
  Friluftsmuseet
3  Juli  Kaffe/våffla 
  Blomsholm
7  Augusti Naverstads kyrka historia  
  Harald Simonson
4  September Strid om valfiske i Kosterfjorden
  Jan Nilsson
2  Oktober Mot alla odds?   
  Stefan Edman
  När hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro.
6  November Folkets Hus rörelsen  
  Karin Askberger
4  December Kåseri + frågesport  
  Ulf Hansson & Jan Andersson

Varje måndag 18:00 
på museet.

Café-värdar 
hösten 2019
 
12 aug. Teslow T-low Naess.                           
19 aug. Bo Magnusson.                                   
26 aug. Rolf Lindqvist.                                  
2 sept. Solveig Gerdin-Ericson.                                 
9 sept. Ulf Hansson.                                      
16 sept. Jimmy Blomqvist.                             
23 sept. Kent Almqvist.                                  
30 sept. Bengt-Åke Björk.                              
7 okt. Reidar Hilmersson.                           
14 okt. Teslow T-low Naess.                          
21 okt. Bo Magnusson.                                  
28 okt. Rolf Lindqvist.                                   
4 nov. Ulf Hansson.                                      
11 nov.  Solveig Gerdin-Ericson.                     
18 nov.  Jimmy Blomqvist.                              
25 nov. Kent Almqvist.                                   
2 dec.   Bengt-Åke Björk.                                
9 dec.  Teslow T-low Naess.                          

på sig kläderna i alla fall 
och med ett kraftigt grepp i 
kragen förde Kulle honom 
ut ur stugan och hela den 
långa vägen genom staden 
till Polisen, som höll till i 
Stadshuset.

Hos polisen blev det en väl-
dig oreda då Gubben Kulle 
ville förpassa den stackars 
Majuda till närmsta cell 
och allra helst kasta bort 
nyckeln. Till slut lyckades 
polisen lugna ner gubbarna 
så saken kunde utredas or-

dentligt. Man fann att man 
kunde inte hålla kvar Maju-
da för brist på bevis. Han 
fick helt enkelt gå hem. När 
gubben Kulle efter några 
svavelosande kommentarer 
skulle vända sig om för att 
gå upptäcker polisen att 
gubben Kulle har en plån-
bok i vänster bakficka. Jodå, 
där var den. Det visade sig 
att just dessa byxor hade 
två bakfickor, det hade han 
glömt och han hade bara 
känt efter i den högra.
När den historien blev känd 

i staden var det en journa-
list från lokaltidningen som 
frågade Kulle om det inte 
var otrevligt att anklaga sin 
granne för stöld när han 
nu var oskyldig. Gubben 
Kulle tittade oförstående 
och sa att han hade inget 
att skämmas för. För hade 
den nu vart stulen, så var 
det ingen annan än Majuda 
som skulle tagit den. 

Ulf Hansson
Strömstads Museum

SHF agenda 2019
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Uppmaningen att försö-
ka identifiera barnen på 
påskbilden i apriltidning-
en fick snabbt gehör!

Marianne Ohldin (född 
Lohm) hörde av sig till 
redaktionen.

De var påskgummor/gubbar!

Bilden togs 1955 av Evert 
Dahlgren vid nedre bron 
i Strömstad med barnen 
utklädda för påskfirande.
Sittande fr. v. är: Britta 
Hedelin, okänd, Hans-Erik 
Goksöyr, okänd och okänd.
Stående fr. v. är: Erling 
Karlsson, Morgan Karls-
son, Eva Berg, Lisbeth 
Karlsson, Kerstin Johans-
son, Britt-Marie Karlsson, 
Ulla Britt Simonsson (lite 
skymd), Marianne Lohm, 
okänd och Kerstin Goksöyr.

Om någon känner igen de 
namn som saknas får ni 
gärna höra av er till SHF-re-
daktionen.

Text: Åke Svanberg

Marianne Lohm, gift Ohldin, med 
bilden på sina påskfirande kamrater. 
Foto Rolf Lindqvist.

- Jag blev glatt överraskad 
när jag fick tidningen och 
kände direkt igen merpar-
ten av mina gamla kamra-
ter, berättar hon. Jag minns 
tillfället väl och står själv 
som nr. tre från höger av de 
stående.
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Kommande  
möten

Månadsmöte

NAVERSTADS KYRKA  
HISTORIA 

ONSDAG 7 AUGUSTI
Samling STD museum kl. 18.00

Guide: Harald Simonson

Månadsmöte

STRID OM VALFISKE I 
KOSTERFJORDEN 

ONSDAG 4 SEPTEMBER  
Folkets Hus kl. 19.00

Föreläsare: Jan Nilsson

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

KAFFE O VÅFFLA 
ONSDAG 3 JULI

Statarlängan, Blomsholm kl, 19.00 

Månadsmöte

KAFFE O VÅFFLA
ONSDAG 5 JUNI

Friluftsmuseet Strömstad kl, 19.00

Birgit Andersson  
Skarsviken.   Göteborg
Tommy Andersson 
Skarsviken.      Göteborg
Stig Fredriksson   Täby 


