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Brevduvan i krig och fred
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Ledamöterna i kommunfullmäktige med skriften ”När kriget kom”.

Tredje gången gillt!
Trots eländet i vår omvärld, där vi ägnar en del
av dagens tidning till det
brutala kriget i Ukraina,
måste vi försöka se positivt
på SHF:s verksamhet.
Efter två inställda möten
p g a pandemin siktar vi nu
på tredje gången gillt med
inbjudan till föreläsningen
”Kvinnan på kusten” med
Ingegerd Johansson och
Margareta ”i Bönn” Johansson. Mötet sker på Kulturhuset Skagerack lördagen
den 23 juli kl. 15.00.

Äntligen – tredje gången gillt med Ingegerd Johansson och Margareta ”i Bönn”
på Skagerack den 23 juli.
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Då får vi ta del av berättelserna ur ”Hilmaserien”.
Välkomna således till en
trevlig eftermiddag med
fika och samvaro.

SHF-skrift till
politikerna
SHF-medlemmen Ronnie
Brorsson, tillika ordförande
i kommunfullmäktige i
Strömstad, tog på ett möte
i april initiativet till att
samtliga ledamöter försågs
med SHF:s publikation
”När kriget kom”. Skriften
tar upp händelserna för
300 år sedan då Strömstad
hamnade i centrum av det
Stora Nordiska kriget.
Tanken är att den här
publikationen nu skall få
vidare spridning till skolorna. Vi tackar Ronnie för
hans ambition att sprida
kunskap om föreningen.
Tidningen för Strömstads Historieförening.

Det var Ronnie Brorsson, fullmäktiges
ordförande, som tog initiativet till att
sprida kunskap om SHF.

I dagens tidning kan
ni läsa mer om alla de
kommande aktiviteterna
den närmaste tiden med
utflykter, resor och möten.
SHF-redaktionen önskar
alla en fin sommar!
Text: Åke Svanberg
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SHF-tidningen
är nominerad
SHF:s medlemstidning
har rönt stort intresse i
vida kretsar.
Nu senast har tidningen
anmälts som en av kandidaterna för utnämning till
”Årets hembygdsskrift”. Det
är Bohusläns Hembygdsförbund som står för detta
arrangemang som kommer
att avgöras av en jury.

Sekreterare
Tage Ödlund, 073-143 30 75
tageodlund@gmail.com

SHF kommer att följa proceduren och rapportera när
omröstningen ligger klar.

Styrelsen

Kassör
Ingrid Sundemar, 0526-253 01
ingrid.sundemar@telia.com
Ledamöter
Stefan Kihlberg, Christina
Moosberg, Maud Pelas, Valeria Linc.
Suppleanter
Kristina Bengtsson, Ulf Hansson
Medlemsavgift
195 kr för år 2022 BG. 5371-5389

Ny
medlem

473 Medlemmar

Märta Hellström
Strömstad
www.historieforeningen.se
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På årsmötet med 60 medlemmar fick den blå-gula flaggan manifestera SHF:s stöd till Ukraina.

Ukraina-manifestation på årsmötet
Marsmötet, tillika årsmötet, fick med mycket kort
varsel ändrad karaktär.
Tyvärr blev det planerade
föredraget om Svenskesuppe inställt då Lena Willig
Nordblom fick besked
om svårt sjukdomsfall i
familjen. Hon hoppas dock
återkomma senare i år.
Svenskesuppe var Sveriges
bidrag till norska skolbarn
under Hitlers naziockupation av Norge. Några dagar
före vårt årsmöte var det
en annan diktator, president Putin, som startade
ett fullskaligt krig mot
Ukraina. SHF fattade nu
beslut att det ordinarie
inträdet 50 kr skulle vara
fritt denna gång och med
60 närvarande satte SHF in
motsvarande belopp 3 000
4

Åke Svanberg jämförde läget i Norge under andra världskriget med Rysslands
invasion av Ukraina. Bilder visar norska skolbarn som hämtar Svenskesuppe.

kr till Röda Korsets akuta
Ukraina-hjälp.

Stabilt läge för SHF
Styrelsen kunde rapportera
att SHF trots två år med
covid-pandemi har klarat
Tidningen för Strömstads Historieförening.

sig bra med god medlemsutveckling att stark ekonomi. Styrelsevalen redovisas i
separata rutan nedan.
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Ett familjeöde
Som ersättning för det
planerade föredraget kunde
Ulf Hansson med kort
varsel istället berätta om
ett tragiskt familjeöde. Carl
Hammarström, född 1863 i
Strömstad var en målarlärling med besvärlig uppväxt.
Han greps för stöld och
dömdes till flera fängelsedomar.
1893 kom han ut från
Långholmen och dyker upp
i samhället Vrigstad i Småland där han fått ordning
på sitt liv. Han gifter sig
1897 med Maria Fredrika
och de får fyra söner och en
flicka.

Katastrofbrand
Men den 15 september
1909 inträffade en dramatisk brand i huset. Alla
omkommer utom 4-årige
sonen Gunnar som berättar
att ” mamma hann slänga
ut mig i sista sekunden”.
Lillflickan Gudrun skulle
fyllt ett år dagen efter branden. Pojken Gunnar växer
upp hos morföräldrarna,
blev målare i Värnamo
och dog barnlös 1983. Där
slutade historien om detta
tragiska familjeöde.

Bröllopsfoto från Maria Fredrika och Carl Hammarströms giftermål 1893.

Val till styrelsen
Här är de val som
beslutades på årsmötet:
Rolf Lindqvist, ordf.,
Åke Svanberg v. ordf.,
Maud Pelas sekr., Ingrid
Sundemar kassör.

Text. Åke Svanberg
Foto: Stefan Kihlberg
www.historieforeningen.se

Ledamöter: Stefan Kihlberg, Kristina Bengtsson,
Tage Ödlund, Christina
Moosberg, Valeria Linc.
Suppleanter Ulf Hansson
och Jimmy Blomqvist. Revisorer Bengt-Åke Björk och
Stefan Meyer.
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Över 80 personer kom för att ta del av det föredrag på tema Kungsvägen som hölls av Kristina Bengtsson, arkeolog bosatt i Lur.

Kungsvägen rik på historia
Visiterande biskop,
kungligheter, soldater och
svärmande kärlekspar.
Om vägar kunde berätta
skulle lämningarna av
Kungsvägen ha mycket att
säga.
Det framgick av Kristina
Bengtssons föredrag på
aprilmötet.
Tre bitar av Kungsvägen
från Kongahälla till nuvarande Oslo kan ses i nordligaste Bohuslän. En stump
finns i Hogdal, en ett par
6

mil söderut i Hesslands by
och den tredje, med vacker
stenbro, en halvmil därifrån
i Hogar.
Kungsvägen gick på torr
mark och ofta nära bebyggelse. Ortsbor hade chans
att se vad som hände på
vägen.

I december 1589 drog ett
storstilat sällskap fram på
vägen. Stormar hade hindrat prinsessan Anne från
Danmark att segla till sin
skotska gemål kung Jacob.
Paret förenades i stället
i Norge och tog sedan
Kungsvägen söderut.

Till exempel när Sigurd
Jorsalafare (1090-1130) red
i sporrsträck till en kvinna
i Sarpsborg. Sigurd var
sonson till kung Olav Kyrre
på Håkeby i Tanum och bar
namn efter sitt korståg till
Jerusalem.

Kunglig slädfärd

Tidningen för Strömstads Historieförening.

-Med hundratals tjusiga
slädar måste det ha varit ett
av de mer storslagna följena
längs vägen, förmodade
Kristina Bengtsson.
Några år senare reste
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Jerusalemfararen Sigurd red inte bara på korståg, det är också belagt att han färdades längs Kungsvägen i början av 1100-talet.

Oslobiskopen Jens Nilssön
söderut för att inspektera
kyrkans domäner. Hans
rapporter ger ovärderlig
kunskap om dåtiden.

Karl XII
Krigshändelser har avspeglats på vägen, inte minst
under Karl XII:s fälttåg.
-22 augusti 1717 red han
mot Strömstad över Herrebro/Hogars bro, berättade
Kristina Bengtsson. Nästa
år, 7 december, gick hans
likfärd över bron.
-Många nyfikna kantade då
säkert vägen.
Åtskilliga av hans soldater

avled efter krigsslutet.
-De verkar att ha dött som
flugor längs vägen, troligen
i tyfus.
Enligt Tanumsprästen
Johan Oedman räckte inte
den vigda jorden till för alla
gravsättningar.

Frihetskämpe
1787 färdades en långväga
resenär på Kungsvägen.
Generalen Francisco de
Miranda från Venezuela såg
sig om i Europa och sökte
stöd för sydamerikanska
koloniers frigörelsekamp.
I halkan i branta Hogdalswww.historieforeningen.se

backar slant både hästar
och folk vilket generalen
noterade i sina dagböcker.

Romantik
Romantiska händelser kan
också ha timat. Författaren Emilie Flygare-Carlén
bodde 1835 på Hogars
gård, hennes älskade Jacob
Dahlin på närbelägna Skälleröds gästgiveri.
-Säkert gick de och svärmade på Kungsvägen, tror
Kristina Bengtsson.
Text: Ann-Katrin Eklund
Foto: Stefan Kihlberg
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Vid ett besök i Gammalsvenskby 2005 fick Kerstin tillfälle att samtala bl a med Maria Norberg som hade bott i byn i alla år.

Gammalsvenskby i Ukraina
mitt i Rysslands invasion
Gammalsvenskby har en
unik ställning i svensk
historia. Och har nu drabbats av Rysslands brutala
krig.
Historien kan spåras till
1700-talet och det finns
fortfarande bybor som pratar en ålderdomlig svenska.
Rötterna går tillbaka till
svenska Estland där man i
flera århundraden hade en
svensktalande befolkning
8

bl a på öarna Dagö och
Ösel. Landet erövrades av
Ryssland i det stora nordiska kriget och 1781 befallde
Tidningen för Strömstads Historieförening.

kejsarinnan Katarina den
ll att drygt 1 000 Dagö-bor
skulle tvångsförvisas för att
kolonisera ny mark i södra
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Ukraina. Marschen till fots
tog nästan ett år och blev
en veritabel dödsmarsch
där över hälften omkom av
umbäranden.
Området de blivit anvisade
kom att kallas Gammalsvenskby och där behöll
den lilla folkspillran sitt
språk och svenska seder.
Åke och jag hade tillfälle att
besöka byn 2005 då Ukraina hade börjat etablera sig
som en självständig stat
skild från sönderfallande
Sovjetunionen.

Gripande
Vi möttes av en samling
vänliga bybor och i den lilla
kyrkan framförde kvinnor
i hucklen den svenska nationalsången, ett gripande
ögonblick.
Gammalsvenskby har
under hela sin existens
präglats av fattigdom, man
levde på det lilla som jorden
gav. Men dessutom har
byn drabbats av den ryska
revolutionen, Stalinterror
och världskrig.
En svensk aktion för att
hjälpa svenskbyborna genomfördes 1929, bl a med

Dödsmarschen då svenskbyborna blev tvångsförflyttade till södra Ukraina.

stöd av ärkebiskop Nathan
Söderblom. En grupp på ca.
800 bybor kom bl a till Gotland, en del valde att stanna
i Sverige, en del fortsatte
till Kanada och ganska
många reste tillbaka till
Ukraina! Här bidrog aktivt
en övertalning från svenska
kommunistpartiet.

www.historieforeningen.se

Nya vedermödor
I dag bor ca 200 ättlingar
i Gammalsvenskby, där
några av de allra äldsta
kan prata lite ålderdomlig
svenska. Och nu har byn
återigen blivit utsatt för krigets härjningar. Strax innan
den här tidningen gick i
tryck pratade vi med Sofia
9
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barn och åldringar, har
vi nu tagit emot här på
Gotland där vi ordnat bra
inkvarteringar, säger Sofia.

Rysk vandalisering
Det är svårt att upprätthålla kontakt med Gammalsvenskby under pågående
krig, men Sofia försöker
ändå få klarhet i läget.
- Jag vet att de ryska soldaterna har varit brutala. De
har gripit och förhört folk
och letat efter ”nazister”, de
har gått in i husen och vandaliserat, stulit och hotat
med att minera området.
Och så påstår Moskva-propagandan att de bara är här
för att befria Ukrainas folk
– så bottenlöst förljuget!

Mitt i byn står denna minnessten över de bybor som dukade under på
stalinterrorns tid.

Hoas, ättling som bor på
Gotland och ordförande i
Föreningen Svenskbyborna.
Hon bekräftar det mycket
utsatta läget för invånarna.

och staden Cherson lyckades en del bybor fly under
dramatiska förhållanden,
berättar Sofia Hoas för
SHF.

Några lyckades fly

- En konvoj med bilar blev
beskjutna, men de lyckades
undkomma ut ur Ukraina.
Flera bybor, kvinnor med

- När de ryska soldaterna
närmade sig byn från söder
10

Tidningen för Strömstads Historieförening.

De svenskbybor som nu
finns på Gotland är givetvis
mycket ängsliga för hur det
skall gå för de som är kvar i
Ukraina, men förhoppningen bland flyktingarna är att
de någon gång skall kunna
återvända hem.
Text: Kerstin Svanberg
Foto: Åke Svanberg

Årgång 27 • Nummer 149
Maj 2022

Brevduvan
i krig och fred.
Den är snabb. Den kan
navigera. Den har räddat
liv. Varit kommunikationsbärare i tusentals år.
Brevduvan slår rekord i
djurvärlden.
För att skicka skriftliga
meddelanden användes den
redan ca. 500 år f. Kr. Ett
tidigt belägg finns också på
en relief i Egypten i samband med farao Ramses lll:s
kröning. Också perserna
hade duvor till flygpost. De
startade med att lära vilda
duvor, klippduvor, som
anses vara alla brevduvors
anfäder. Napoleon använde
dessa bevingade budbärare
i sina krig och under första
och andra världskriget hade
de krigförande länderna
hundratusentals duvor i sin
tjänst. Också i Sverige hade
vi ”militära” duvor, så sent
som 1958 togs det sista
duvslaget bort i Karlsborg.

Redan i Bibeln omtalas duvan som en
symbol, då Noa släppte iväg en duva
som kom tillbaka med en olivkvist.
1949 skapade Pablo Picasso sitt verk
som blivit en symbol för fredsrörelsen

En målning av duvan William of Orange som hjälpte till att rädda
soldater vid slaget om Arnhem.
www.historieforeningen.se
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Smart fågel.
Brevduvan är intelligent
och den enda fågel som
känner igen sig själv. Den
har också utvecklat en suverän förmåga att navigera
över mycket långa avstånd.
Det man känner till är att
fåglar använder sig av flera
metoder, bl a jordens magnetfält, stjärnbilder, solen
och månen. Den har väl
fungerande näsborrar och
kan använda dofter för att
hitta tillbaka till duvslaget.

Tävlingssport
Duvans ursprungliga
uppgift att leverera meddelanden minskade starkt
i takt med nya tekniska
kommunikationsmedel.
I stället växte det fram ett
stort intresse som tävlingssport. Oscar Gyllenhammar
(tidigare Volvo-chefen PG:s
far) startade 1917 Svenska
Brevduveförbundet med
syfte att tävla med duvor.
I Sverige finns i dag ca 400
duvslag. I vårt land tävlas
årligen i SM i ”duvracing”
och i många länder har
populariteten ökat. Belgien
är den överlägset största
12

Den här vittberesta duvan kom från Irland och hittades i centrala Hjo vid Vättern.
Foto: Göran Banck.

uppfödaren av brevduvor
med ca. 20 000 aktiva. Och
i Kina har brevduvan blivit
ett lyxintresse med prispotter på miljontals euro i
tävlingar.

Flyger snabbt
Eftersom duvor bara flyger
i en riktning, dvs. hemåt,
måste de tränas. Träningen
börjar vid ca. två månaders ålder och avståndet
de släpps för att flyga hem
ökas successivt.
Det finns många exempel
Tidningen för Strömstads Historieförening.

på brevduvans snabbhet
och precision. En registrerad flygning ägde rum från
Malmö hem till duvslaget
i Hjo. Sträckan är ca. 31
mil vilken avverkades på
tre timmar. Detta ger en
medelhastighet på ca. 100
km/tim! Ganska makalöst
för en sån liten krabat.

Text: Sture Furbo
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En brittisk RAF-pilot med duvan
Winkie som belönades med
Dicking-medaljen.

Duvor blev krigshjältar
Under andra världskriget
fick brevduvor avgörande
betydelse för att rädda
soldater.
Deras insatser var så stora
att de belönades med den
s.k. Paddy Dicking-medaljen, djurens motsvarighet
till Victoria-korset som är
den högsta utmärkelsen för
mod i strid.
Ett exempel är duvan
Winkie som var ombord
på en RAF-bombare som
kraschlandade i Nordsjön i
december 1943. Besättningen på fyra man lyckades ta
med Winkie ut i en gummiflotte. Winkie släpptes

ut och flög hela vägen hem
till sitt duvslag i England.
Därmed lyckades en räddningsaktion lokalisera flotten och alla i besättningen
plockades upp.
I september 1944 försökte britterna luftlandsätta
styrkor bakom tyskarnas
linjer vid broarna i Arnhem
i Holland. Operationen blev
ett stort misslyckande. De
brittiska soldaterna inringades och saknade tillräckliga radioförbindelser.
En av duvorna som medföljde britterna var William
of Orange. Han släpptes kl.
10.30 den 19 september och
lyckades nå sitt duvslag i
England kl. 14.55. Sträckan
www.historieforeningen.se

En specialgjord buss med brevduvor som
användes under första världskriget.

han flög var över 40 mil och
det kodade budskap har bar
hjälpte till att evakuera över
1 000 soldater tillbaka till
England.
Brevduvorna levde farligt,
förutom bomber och beskjutning använde tyskarna
specialtränade falkar för att
stoppa duvorna.
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Ett kvinnoporträtt
Ann Smith
Ann Smith föddes i
Strömstad år 1930 som
dotter till häradshövdingen Jan Smith och hands
hustru Marit.
Det fanns författare i
släkten på både faderns
och moderns sida; Emilie
Flygare-Carlén på faderns
och Arvid August Afzelius
på moderns. Ann påstår att
hon var ett ”vilt” barn och
helst ville vara tillsammans
med sin bästa vän på Killingholmen om somrarna.
I staden samlades familjen
om söndagarna, där man
14

promenerade, lyssnade på
radiokonserter och hade
högläsning. Ibland kunde
mamma sätta sig vid pianot
och spela för barnen, som
gärna dansade till musiken.

Sänds till Stockholm
När Ann var tolv år mitt
under brinnande krig skickades hon till sin mormor
i Stockholm, som föreföll
vara en säkrare plats än vid
kustbandet. Mormodern
hette Greta Gullström och
hade i sin ungdom anslutit
Tidningen för Strömstads Historieförening.

sig till Landsföreningen för
kvinnlig politisk rösträtt
och i Stockholm engagerat
sig i Fredriks Bremer förbundet. Ann kom därmed
tidigt i kontakt med en progressiv kvinna, som fick en
varm och nära relation till.

Studier och jobb
Efter sin skolgång i Djursholms samskola följde
en tid då hon vakade på
sjukhus, gick en årskurs
på Folkhögskola, arbetade
som bokhandelsbiträde.
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och nyskapar det. Anns
kärlek till Ivar och deras
gemensamma intresse för
litteratur ingår en lycklig
förening och utgör en del i
denna kreativa process.

Stödde SHF

Ann Smith (1930 – 2018).
Framför ”Emilieskåpet”
på Strömstads museum.
Foto: Jenny Johansson, STNB

Åren 1950 - 52 gick Ann på
Konstfackskolans linje för
keramik. År 1952 gifte sig
Ann, men så sju år senare
händer något när hon med
sin man arbetar på ett behandlingshem för försöksutskrivna, psykiskt sjuka
patienter.
I den miljön, omgiven av
människor med ett språk
som uttrycker endast det
mest elementära drabbades
Ann av en personlig kris
och tappade sitt poetiska
språk samtidigt som hon
skiljer sig. Hon menar att

hon på sätt och vis blev
språklös. Hon söker efter
ett språk som är obegränsat
och som kan smältas samman till något översinnligt
och skönt.

Träffar Ivar Lo
Under sommaren träffar
hon av en tillfällighet Ivar
Lo-Johansson, som besöker
Inge Schiöler på Koster.
Ann påbörjar därmed en utvecklingsfas, som inte bara
leder tillbaka till det förlorade språket utan utvecklar
www.historieforeningen.se

Ann var under många år
medlem i Historieföreningen och deltog bl.a. vid
invigningen av Emilie Flygare-Carléns byst framför
Kulturhuset 2018, samma
år som hon gick bort.
Ann tilldelades år 2007,
Samfundet De NIOS Särskilda pris.
Text: Åke Sundemar

Källa: Ivar LoJohansson och
kärleken.
Margareta Wersäll,
Natur & Kultur 2010.
Google.
Jan Jerker Smith
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Kulturvandring Grebbestad

En av bilderna ur
boken visar Otto
Grebys hus med
charkuteributik.

På månadsmötet den 5
maj gick SHF på kulturvandring i Grebbestad.
Det var Eva Kihlberg från
föreningen Gamla Grebbestad som guidade ett
40-tal SHF-medlemmar.
Utgångspunkt för träffen
var den nyutkomna boken
”Tio kulturvandringar i
Grebbestad”. Med engagemang och kunnighet
lotsade Eva deltagarna med
inblickar i konservfabrikerna, butikerna, havreexporten, översvämningarna m.
Grebbestad har varit både
municipalsamhälle och köping, innan samhället blev
16

Det var Eva Kihlberg.längst t.h. som guidade deltagarna genom Grebbestads
historia.

en del av storkommunen
Tanum.
I kulturboken beskrivs
historien kring 125 olika objekt i text och bild;
byggnader, händelser och
personer. För de som inte
Tidningen för Strömstads Historieförening.

hade tillfälle att vara med
på vandringen kan boken
beställas på
gamlagrebbestad.se eller
köpas på infocenter i
Grebbestad.
Text och foto: Stefan Kihlberg
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Höstresa till
Oscarsborg
Dröback
På vackra Koholmen i
Oslofjorden ligger befästningen Oscarsborg som
färdigställdes 1853.
Dess viktigaste militära
betydelse var sänkningen
1940 av den tyska kryssaren
Blücher, vilket fördröjde
invasionen av Norge. Sedan
2002 används fästningen
till hotell, restaurang och
olika kulturaktiviteter.
Lördagen den 3 september
åker vi buss till Dröback
och färjan över till Oscars-

borg. Samling kl.09.00 vid
lasarettets parkering.
Vid museet finns två restauranger, en lite finare och en
enklare. Man kan också ta
med egen matsäck.
På tillbakavägen gör vi ett
kort besök vid ett gårdsmuseum i trakten som visar
bl a gamla bruksföremål
samt sparade ting från
ockupationsåren.

SHF subventionerar kraftigt resan så varje deltagare
betalar 250 kr för buss,
färja, guidning och entrébiljetter.
Anmälan med namn till
SHF bankgiro 5371-5389
senast 25 augusti 2022.
2022
Välkomna!
Resegruppen

Vårutflykt med
underhållning
Fredagen den 10 juni är
avslutningsdags för vårens
möten och cirklar.
SHF firar med en båttur till
Lagunens Bastubrygga och
terass. Deltagarna tar med
en picknick-korg med dryck

(lite vin eller öl för de som
så önskar). Det blir underhållning och musik-quiss
under kvällen + en överraskning.
Föreningen betalar båtresa
och hyra för platsen. Vi
hoppas på en solig och
www.historieforeningen.se

varm kväll utomhus. Ett litet rum finns under tak om
det skulle regna en skvätt.
Båten går från Norra
Hamnen (Piren) kl. 18.30
och hem vid 22.00.
Välkomna!
Resegruppen
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Mitt Koster
På septembermötet
kommer Douglas Lipkin
att berätta om Kosters
historia.
Douglas kommer ursprungligen från Värmland
men är numera fast rotad
på Koster. Så här skriver
han om sin egen person och
sin uppgift på mötet:
- Jag är certifierad SWE-guide i Kosterhavets Nationalpark. Jag bor på Sydkoster
och har förmånen att till-

bringa mitt liv här på fantastiska Koster. Mitt fokus
som guide är att med stor
inlevelse och engagemang
förmedla en upplevelse i
Kosterhavets Nationalpark.
Jag har en genuin kunskap
och förmåga att skapa ett
intressant möte med Kosters människor och historia
och dig som intresserad av
vår ö.
I sitt arbete inom Kosterguiden AB har han också
visningar på Ursholmens

Info om Cafékvällar och
studiecirkel
Under våren har vi haft
regelbundna cafékvällar
i vår lokal på museet. Ett
trivsamt forum på måndagskvällar med många
medlemmar, Caféet öppnar igen den 8 augusti.
18

Douglas Lipkin berättar om Koster på
septembermötet.

fyrplats samt ansvar för
olika samarrangemang.

Bildtext: Medlemmar med fokus på foto.
Foto Rolf Lindqvist.

Populär är också vår studiecirkel ”foto” som under
våren har haft träffar en
gång i månaden.
Cirkeln fortsätter under
hösten, Intresserad?? Hör
av dig på vår mail: info@
historieforeningen.se
Tidningen för Strömstads Historieförening.

Cafévärdar hösten,
8/8
15/8
22/8
29/8

Rolf Lindqvist
Kent Almqvist
Solveig Gerdin-Ericson
Tage Ödlund

Styrelsen.
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Låna Dick Harrisons
böcker
Dick Harrison är en
mycket produktiv författare med ett flertal publicerade titlar de senaste
åren. Ett exempel är Imperiernas fall: från Akkad
till USA, som handlar om
stormakters skapande av
imperier och deras sönderfall. Vilka var bristerna
hos dessa imperier och vad
låg bakom deras oundvikliga undergång?
En annan nyutkommen
bok är Tusen år i Uppåkra:
en järnåldersmetropols
uppgång och fall. Uppåkra,
strax utanför Lund, var i
bruk från ca 100 f. Kr till
1000-talet och boken ger
en bild av det nuvarande
kunskapsläget om platsen.
Även om endast en liten del
av ytan är undersökt visar
anläggningar och fynd på
ett maktcentrum, som också arealmässigt var långt
större än andra samtida
viktiga handelsplatser.

Dick Harrison är
också verksam som
författare inom
serien Världens
dramatiska historia med titlar
som Andra
världskriget,
Conquistadorerna: de första koloniala
imperierna,
Civilisationernas
uppkomst, Häxprocesserna, Karl den store och
Tutankhamon. Böckerna
ger en god och översiktlig
bild av olika historiska
skeenden och kan varmt
rekommenderas! Deras
lättillgängliga format och
struktur gör att du snabbt
bildar dig en uppfattning
om ett ämne.
2021 utkom också Sveriges
stormaktstid. Dick Harrison redogör här för ett antal gynnsamma omständigheter som banade väg för
den svenska stormakten.
I denna bok får du med
www.historieforeningen.se

dig både de stormaktspolitiska huvuddragen och
detaljkunskaper om viktiga
personer som levde och
verkade där och då. Jag fick
följaktligen reda på en hel
del nytt och det var verkligen en intressant läsning.
Ett stort tack till Kristina
Bengtsson för detta boktips! Dick Harrisons böcker
finns på biblioteket.
Text: Lise-Lotte Arnäs
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Kommande
möten
MÅNADSMÖTE

KAFFE & VÅFFLA

MÅNADSMÖTE

VÅRAVSLUTNING.

Onsdag 1 juni klockan 19.00
Friluftsmuseet STD

Fredag den 10 juni
Båt från Norra Hamnen (Piren) kl. 18.30
Åter hem vid 22.00. Välkomna!

MÅNADSMÖTE

MÅNADSMÖTE

KAFFE & VÅFFLA

”KVINNAN PÅ KUSTEN”

MÅNADSMÖTE

MÅNADSMÖTE

Onsdag 6 juli klockan 19.00
Statarlängan Blomsholm

HISTORISK VANDRING
I LUR. KUNGSVÄGEN.
Onsdag 3 augusti
Samling 17.45 STD Museum (Samkörning)
Guide: Kristina Bengtsson.

SHF RESA TILL NORGE.
Lördagen den 3 september.
Buss till Oscarsborg.
Samling kl.09.00, lasarettets parkering.

Lördag 23 juli
Kulturhuset Skagerack. kl. 15.00
Ingegerd Johansson o Margareta ”i Bönn”
Johansson

KOSTERS HISTORIA
Onsdag 7 september
Folkets Hus kl. 19.00
Föreläsare: Douglas Lipkin

Vi sponsrar
Strömstads
Historieförening

