2021-06-25
Förfrågan till de föreningar som svarat på enkät om Bohusläns historia.
I samband med Sveriges hembygdsförbunds enkät till föreningarna vintern 2021 infogade
Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) följande fråga om Bohuslän: - har föreningen kunskap om
Bohusläns historia och är föreningen intresserad av temat? 85 föreningar svarade att de är
intresserade och några svarade – inte just nu.
Det är fantastiskt roligt med ett så brett gensvar från föreningarna! Vi tror vi slagit an en
sträng som många vill hjälpa till med att forma, förmedla och utveckla. Vi har en stor
historieskatt i Bohuslän men det mesta handlar om fältslag, generaler och mäktiga personer.
Men nu är vi också intresserade av människors vardag och hur livsvillkoren var med handel,
jordbruk, fisket och när fienden härjade och plundrade. Hur levde vanliga kvinnor, män och
barn?
Det är här ni kommer in!
Vad vill ni framhålla som berättar om Bohusläns historia? Vad har ni för guldkorn som
berättar om hur det var förr i tiden? För närvarande är inriktningen om Bohuslän bred,
vilket gör att vi ber er lista intressanta artiklar från årliga skrifter, böcker och nu i det första
skedet helt kort, det kan räcka med några rader, sammanfatta den dokumentation som
finns i er föreningsarkiv och som rör Bohusläns historia från 1700 och bakåt.
Detta kommer att bli ett långsiktigt arbete i vilket vi senare kan återkomma till era uppgifter
för att få utförligare fakta.
Styrelsen i Bhf har utsett en arbetsgrupp som har till uppgift att inleda ”inventeringsarbetet”
och svara på frågor. Det är Ann-Sofie Bernhardsson (annsofie.bernhardsson@gmail.com) från
Mollösund, Fredrik Olsson (f.gunvald@gmail.com) Säve-Rödbo, Lars-Olof Olsson
(bloo@telia.com) Kungälv, Christer Andersson (bcategneby@hotmail.com) Tegneby och
Ingrid Kennborn (ingrid@kennborn.se) Ljungskile.
Svar önskas senast 30 september till bohuslanshembygdsforbund@)bohuslansmuseum.se
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