
I Pris 35 kr. I 

December 1988 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 65 



2 

Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 41 03 18-0 Bg 514-7228 

Föreningens syften: 
Främja näringslivet på orten 
och värna om Fjällbackas mil
jö och natur . 

Tillvarata medlemmarnas in
tressen vad gäller deras tillvaro 
i Fjällbacka. 

Arbeta för fortsatt bibehållan
de och vård av de traditioner 
och den kultur som utgör en 
oersättlig tillgång för orten. 

Genom kontakt och påverkan 
hos kommunala organ och 
andra beslutsfattare söka stöd 
för föreningens strävan till in
satser. 

Föreningen utger en tidning "Fjäll
backa Bladet", som utkommer två 
gånger om året. Medlemmarna får 
tidningen hemskickad. 
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Hur skall det gå 
för Bohuslän? 
Lasse Lundberg 

Att människor från både när och fjärran i drygt WO-talet år 
har älskat att komma och flra somrarna j Bohuslän, är en 
tillgång som bidragit till att ge denna fiske- och jordbruks
bygd det relativa välstånd den i dag har. 

Den innovationsförmåga om funnits har varit knuten till 
fisket och starkt påverkad av impulser utifrån från männi
skor som flyttat hit och sett hur man gjon annorstädes. 

Mängder med pengar har strömmat in på försäljning a\' 
mark till sommarboende. 

Enbart i Tanums kommun finns drygt 5.000 fritidshu . 
Om varje tomt representerar en försäljningsintäkt på 30.000 
kronor, skulle detta betyda 150 miljoner kronor, pengar vil
ka kommit in och hjälpt hjulen att snurra i vår kommun. 

Detta är bara marken ... 
På senare tid har priser på fritidshus med rätt läge på 

mycket attraktiva platser rakat i höjden på ett skrämmande 
sätt. Detta beror på två faktorer. 

Det finns säljare och det finns köpare . 
Säljare som gärna säljer ut bara priset är rätt och köpare 

som gärna köper till dessa priser bara läget är det rätta . 
I debatten som förts över detta ämne har vissa politiker 

förfasat sig över sommargäster med stora plånböcker och 
helt glömt bort att det faktiskt finns en säUare också . 

Dessa säljare är ofta bohusläningar som inte alls har något 
emot att samhällena blir sommarorter bara priset är rätt. 

Vi måste nog snart sluta gnälla på sommargäster och se lite 
mer till vad vi själva vill göra med vår bygd \1 som bor här 
året om. 

Vad kommer att ske om vattnen förstörs så att fisken dör 
ut och sälarna utrotas av sjukdomar? 

Vad kommer att ske om övergödningen fortsätter så att 
algblomningen blir ännu värre med brunt illaluktande vatten 
som följd? 

Då är jag rädd att Bohuslän blir ganska likt vissa bygder i 
norrländska inlandet, där husen står tomma och förfaller 
medan befolkningen flyttat till storstaden där det flnns arbe
te och utbildning. 

Vi måste tillsammans hjälpa till att st)Ta utvecklingen så 
att detta inte sker. 

Visst skall vi sträva efter att få hit industrier som passar 
vår speciella miljö, men jag tror ändå art det är tack vare 
livskvaliteten att få leva och arbeta i vår bygd, industrietable
ring kan vara möjlig, knappast på strikt affärsmässiga grun
der, där vinner säkert storstadsregionen. 

Ett friskt hav och en levande natur är grun den för vår exi
stens, sedan tycker jag att vi bör sluta med att dela upp män
niskor i olika grupper, såväl i Sydafrika som i Sjöbo och 
norra Bohusläri. 

Therese Nordblom född 1887 har lämnat efter sig 
en produktion som glatt och gläder 1000-tals männi
skor i hela Sverige. På omslaget en akvarell från 
fiskehamnen. 



Hänt på årsmötet 
• Till ordförande för verksamhetsåret 

88-89 valdes Lasse Lundberg. 
• Till styrelsen omvaldes Inger Rud

berg och Anders Järund på två år och 
Maj Gustafson och Barbro Berg på 
ett år. 

• Årsavgiften höjdes till 80 kr och lös
nummerpriset till 35 kr. 

• Beslöts att ett kors av trä eller en sten 
sätts upp vid den gamla kolerakyrko
gården på Stora Eneskär . 

• Lasse redogjorde för trafikfrågan: 
Alla organisationer i Fjällbacka lig
ger på för att få till stånd en ändring, 
och myndigheterna får svårt att gå 
förbi frågan. Gunnar Bundsen har 
skickat in en undersökning av avga-

serna i Galärbacken en semesterdag 
till berörda myndigheter. 

• Arne Carlsson efterlyste en småbåts
slip. Styrelsen uppdrogs att skriva en 
förfrågan till hamnstyrelsen. 

• Inger Rudberg informerade om sjö
boden Alene. Skrivelser har skickats 
till kommunen, men inget svar har 
erhållits. 

• Två tavlor har skänkts av Inga-Lena 
Ahnblom och en av Erland Gustaf
son. Det beslöts att tavlorna skulle 
lottas ut. 

• Efter mötet bjöds på kaffe, Barbro 
Berg visade en film från förra årets 
utflykt till Florö, Inger Rudberg läste 
dikter om havet av Harry Martinsson 
och Lasse sjöng några egna visor. 

Anders Järund 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

vinter 0300 - 629 15 

Styrelsens årsberättelse för 
verksamhetsåret 1987-88 
Som tidigare verksamhetsår har före
ningens huvudsakliga uppgift varit att 
utge FjällbackaBladet. 

Detta arbete har ombesörjts av redak
tionskommitten vilken under våren och 
hösten varit sysselsatt med detta arbete. 

Utöver FjällbackaBladet har före
ningen stött arbetet med turistinforma
tionen med 3.000 kronor, samt även . 
finansierat byggandet av brygga på 
Porsholmen för den återupptagna bad
trafiken till denna ö med lika mycket. 

Föreningen har uppvaktat kommunen 
angående information om dumpning av 
muddermassa i skärgården. Svaret blev 
att denna dumpning för tillfället vilar 
och att rätt informationskälla är länssty
relsen i Göteborg och Bohus län, vilken 
handhar dessa frågor. 

Föreningen har även under vintern, 
genom deltagande i möten och direkta 
kontakter med berörda myndigheter i 
kommunen, arbetat med att få till stånd 
en förändring av trafiksituationen samt 
parkeringen i centrala Fjällbacka. Ge
nom den starka press kommunens an
svariga fått på sig har man agerat med 
att enkelrikta Galärbacken åt fel håll, 
med kaos som följd. Ärendet har dock 
rullat igång och Fjällbacka kommer till 
säsongen 89 med absolut säkerhet att få 
en åtgärdad trafiksituation. 

Föreningen har även förnyat sitt inne
hav av vimplar till stängerna vid torget. 

Föreningen har också sponsrat FFF
aren, Leif Blomqvist, resa til Australien 
för deltagande i veteran VM i friidrott 
med 1.000 kronor. 

Leif återkom med 2 medaljer från detta 
äventyr. 

Promenad genom Kungsklyftan samt 
en utflykt till Florö har arrangerats av 
föreningen. 'J 

Måndagen 11 juli arrangerade före
ningen en utflykt med Nolhåtten där vi 
fick lyssna till Stellan Johanssons rus
kiga historier från och om vår vackra 
skärgård. Avfärden gick 14.00 från Tor
get och återkom 16.00. 

Föreningens ekonomi är god och ar
betet under vintern sker med entusiasm 
och glädje. 

För styrelsen 
Lasse Lundberg, ordförande 

Gynna 

annonsörer! 

o vara 

3 



LEGALA NOTISER 
Födda 
l nov -87 Edith Hillevi, dotter till Rolf 
Valdemar Gustavsson och Ylva Agneta 
Johansson, Lersten. 

9 nov -87 Eva Josejine, dotter till Max 
Hedström och Eva Hedström, Lidenvä
gen 3. 

28 dec -87 Ted Lance, son till Christer 
Fjällström och Kim Andelius Fjällström, 
Falkelidsvägen 15. 

15 jan -88 Camilla Sofia Anne, dotter 
till Jan Olof Riese och Anne-Marie Lilie
bäck Riese, Sälvik. 

6 jeb -88 Eva Anneii, dotter till Conny 
Roland Olsson och Kerstin Olsson, Kon
valjvägen 5. 

29 mars -88 Frida Emma Margareta, 
dotter till Tomas och Ingela Andersson, 
Karlsdal. 

30 mars -88 Christopher Leejoy, son till 
Ketil och Maria Stensvik, Syrenvägen. 

11 april -88 Heidrun Ylva, dotter till 
Wolfgang och Lynn Marianne Merker, 
Norgården. 

11 maj -88 Emelie Teresia, dotter till 
Bror Jonny Antonsson och Anette Vik
toria Gustafsson, Falkelidsvägen 4. 

12 maj -88 Lars Linus, son till Lars J o
nas Hansson och Pernilla Järund, Kul
lenvägen 6. 

25 juni -88 Johan Oloj Anders, son till 
Sven Olof och Barbro Abrahamsson, 
Falkelidsvägen 37. 

17 aug -88 Per Niklas, son till Per Joa
kim och Sara Fransen, Tallgatan 9. 

28 aug -88 John Tomas, son till Bengt 
och Lena Ekström, Källvik. 

Vigda 
22 mars -88 Anna Cajsa Järund, 
S Hamngatan och Daniel Casey Rose, 
San Jose, Californien, USA. 

12 maj -88 Christer Fjällström och Kim 
Andelius, Falkelidsvägen 15. 

17 juni -88 Kerstin Karlsson och Conny 
Roland Olsson, Konvaljvägen 5. 

2 juli -88 Elsa Källander och Hans Rune 
Vilhelm Axelsson, Box 178. 

9 juli -88 Eva Maria Johansson och 
Bengt Martin Jarenfors, Kullenvägen 12. 

13 aug -88 Maj Elisabeth Norrman och 
Björn Hugoson, PI 151. 

30 sept -88 Kate Susanne Olsson och 
Roger Ingemar Aronsson, Falkelidsvägen 
22. 

Avlidna 
4 nov -87 Anna Elisabet Johansson, Säl
vik, f. 15 nov 1912. 

11 nov -87 John Kornelius Juliusson, 
Hästvam, f. 17 feb 1894. 

8 dec -87 Leif Gunnar Isaksson, Fullrig
garen, f. 19 juni 1955. 

25 dec -87 Stig Folke Roland Lind, Mör
hult, f. 9 mars 1923. 

19 mars -88 Anna Teoline Bräck, 
N Hamngatan, f. 9 dec 1897. 

9 april -88 Anna Gunhild Matilda We
nander, PI 243, f. 5 okt 1902. 

25 maj -88 John Axel Fjällström, Liden, 
f. 27 sept 1908. 

11 juli -88 Edit Gustava Meyer, Fjäll
backa 21, f. 5 juli 1902. 

13 aug -88 Carl Johan Ingvar Råman. 

14 aug -88 Johan Arne Fredlund, Fjäll
backa 44, f. 9 juni 1904. 

6 okt -88 Anna Theresia Nordblom, 
Fjällbacka 141, f. 25 mars 1887. 

30 okt -88 Hulda Serafia Jansson, Fjäll
backa 232, f. 25 juni 1895. 

Rygg - Nack - Led - Muskelproblem? 

TANUMSNAPRAPATEN 
BENNIE BRORSSON 

Öppet: varje vecka måndag - fredag 
TeUid: kl" 11-12, 16-17 (Vid ev. ändring ges information av telefonsvarare) 

Tel: 0525-205 50 

Välkomna! 
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KCkläder 
För Damerna 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Även barnkläder 

Tel. 0525/31300 

FJÄ"LLBACKA 
ELEKTRISKA 

Tel. 0525-320 10 

INSTALLATIONER - REPARATIONER 

Kyl- Frys - Sval 
El-spisar 

Reservdelar - Tillbehör 

STOR SORTERING 
ARMATURER 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

- - Även reparationer --

----FIRMA---

-Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄllBACKA Tel. 0525-316 75 

Ö 
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Från kyrktrappan 
När jag nu skall skriva ner några tankar 
från kyrktrappan, är det allhelgonatid. 
Ute på fjorden är det lugnt och stilla. 
Solen lyser över Gudmund och Valö och 
Eneskären. Även solnedgångarna är vid
underliga så här års. Öarnas silhuetter 
tecknar sig kolsvarta mot en aftonhim
mel i gult, orange och rött. Till alla er, 
som inte har förmånen att bo här året 
runt, skulle jag vilja förmedla detta in
tryck från ett höstlikt Fjällbacka . 

I glädje och i sorg, när vi kommer ut 
ur Fjällbacka kyrka, har vi den underbara 
utsikten framför oss. Guds skapade na
tur, när den är som vackrast. 

Själv upplever jag ofta förmånen att 
få lov att vara präst här uppe. Visst är 
det just det ställe på jorden, där man vill 
bo ! 

Även den här gången vill jag skriva 
några rader om den förestående renove
ringen a vår kyrka. Vi har nu avancerat 
så långt, att beslu t om renovering är ta
get, och en förprojektering är gjord. 
Härnäst skall kyrkorådet ta ställning till 
hur omfattande renoveringen skall bli . 
Det är mycket som behöver göras, speci
ellt i interiören . Skador finns och kyrkan 
är över huvud taget dyster i sin färgsä tt
ning. 

Arkitekten har också ritat in utrym
men längst bak i k rkan för kapprum, 
toalett m m . Det skulle alltså bli under 
läktaren. 

Ja, det är mycket, som behöver ses 
över! Viljan till renovering fin ns hos 
dem, som har beslutsfunktionen i sin 
hand. Det enda som bromsar är, att peng
arna inte riktigt vill räcka till. 

Som ni kanske vet, bor 3.400 personer 
i Kville församling. Dessa skall alltså ge
nom församlingsskatten bekosta under
hållet av tre kyrkor, Kville, Fjällbacka 
och Hamburgsund. Var och en begriper 
säkert svårigheten i detta. 

J ag går därför ut och vädjar till er, 
fjällbackabor i förskingringen, om gå
vor, stora eller små till kyrkans renove
ring. Vi tar också tacksamt emot sådant, 
som kan användas till lotterivinster. 

J ag vet ju, att alla har en stor tillgic 

venhet för kyrkan här i Fjällbacka. Först 
och främst i dess egenskap av Herrens 
hus, men också som ett omistligt inslag i 
samhällsbilden. Jag tror, att vi alla upp
lever glädjen, när vi kommer körande på 
landsvägen och får se kyrkan i vägens 
förlängning . "Se, där är Fjällbacka 
kyrka! Då är vi framme." Likadant från 
havet dominerar kyrkan bilden. 

Låt oss alltså hjälpas åt, så att vi får 
även det inre av vår kyrka så vackert som 
möjligt! Kanske några till exempel vill 
hjälpas åt och "stå fadder" åt någon de
talj . En altarduk, en matta, renovering 
av dopfunten eller något annat. Allt är 
som sagt välkommet, stort som smått. 

J ag står gärna till tjänst med upplys
ningar om renoveringen, telefon 0525-
310 34. Församlingens postgironummer 
är 18 49 12-4. Välkommen med din gåva! 

Jag vill också, här från kyrktrappan, 
önska er alla Guds rika välsignelse i era 
liv! 

Birgit Wallin 
Församlingspräst 

Skördefest i Fjällbacka kyrka 
Tacksägelsedagen den 9 oktober firades 
som skördegudstjänst. Framme vid alta
ret låg en färggrann samling av grönsa
ker, blommor, frukter - ja också ha
vets gåvor i form av nykokta krabbor. 
Men först döptes en liten pojke, Richard 
Jesper. 

Sven Alfredsson, Bo Nilsson och Zol
tan Szabo spelade folkmusik som inled~ 

ning, låtar från Dalarna och Orust. 
Samma söndag var det tacksägelse för 

Therese Nordblom, som slutat sitt liv 
över 101 år gammal. Vi hoppas att hon 
gladde sig i sin himmel över den glada 
musiken som spelmännen bjöd på efter 
predikan, en polska från Orust och en 
vals efter Niklas Lårsson på Kynnefjäll. 

Efteråt var det kaffe och auktion i 

församlingshemmet, dit alla gåvorna 
fördes. Olle Olsson var utropare och pri
serna blev höga, eftersom inkomsten 

. skulle gå till Lutherhjälpen. Förr brukade 
man bära omkring gåvorna direkt till de 
fattiga i socknen, berättade Birgit Wal
lin, men nu skickar vi dem till u-länder i 
stället. 

Arndt Berggrens krabbor gick till 
30-40. kronor stycket och prästen själv 
hade tagit från egna giftfria odlingar, 
t ex Provitapotatis och palsternackor. 
Hon gav också råd om hur man kunde 
anrätta det ena och det andra . 

Behållningen över 3.000 kronor skall 
läggas till kollekten för Lutherhjälpen 
en annan söndag . 

Inger Rudberg 

Från kommun 
och landsting 
• Hälsoskyddsinspektör Bengt Samzelius 
meddelade i somras att vattnet vid Anrås
älvens utlopp i Mörhult var olämpligt 
för bad. Pga det myckna regnandet kom 
dåligt renat vatten ut från Bräckes fri
tidsby. 
• 18 gatlyktor kommer i vinter att sättas 

, upp runt Vetteberget från servicehuset 
till Kullenområdet. 
• Kommunens hälsoskydd engagerade 
sig i att ta hand om döda sälar i somras . 
• Miljöpartisten Jerry Sträng vill ta 
fram den gamla stenläggningen i centrala 
Fjällbacka, samt förhindra långtidspar
kering. 
• Widelius Marinservice kommer att få 
köpa en tomt mitt emot gamla NETAB. 
På området skall förvaringsutrymmen 
för utombordsmotorer byggas. 
• Tanums trafiknämnd har beslutat in
föra husvagnsförbud i det centrala Fjäll
backa. (Skall införas i de lokala trafik
föreskrifterna) . 
• Länsstyrelsen kommer att ändra has
tighetsbegränsningen runt Vetteberget 
till 50 km samt flytta 50-skylten till 
macken vid infarten till servicehuset. 

FJÄLLBACKA IK 
ÅTER I FEMMAN 

A.J. 

Fjällbacka IKs A-lag lyckades inte att 
hålla sig kvar i div IV. Steget från fem
man var större än vi anat. Med det spe
larmateriai vi hade var förutsättningarna 
för nytt kontrakt inte det bästa. Laget 
skrapade endast ihop åtta poäng, vilket 
inte är godkänt. Det hade behövts 21 
poäng för nytt kontrakt. 

Laget gjorde dock många bra mat
cher, med bra individuella insatser. På 
grund av skador har några yngre spelare 
fått känna på div IV. Lagets bäste spelare 
har varit libron Jörgen Karlsson, bäste 
målskytt blev Fredrik Ericsson, Till 
årets överraskning utsågs Patrik Palm, 
endast 15 år gammal. 

B-laget gick det något bättre för, de 
belade fjärde plats i serien. Även där hade 
vi hoppats på ett bättre resultat, men 
styrkan på B-laget försämras i takt med 
A-lagets skador. Det finns dock yngre 
spelare som kanske redan 1989 blir ordi
narie A-lagsspelare . 

forts. sid. 7 
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Läsidan efter ett år 
En pratstund med Ella på Biblioteket 

En av sommarens regnigaste dagar rår 
jag en pratstund med Ella, strax före 
stängningsdags en fredagkväll. 

- Idag har vi haft 400 utlåningar, sä
ger Ella och pustar. 

Det är naturligt att det blir extra 
lämpligt att söka sig till Biblioteket en 
dag när regnet står som spön i Galär
backen. Men söka sig till Biblioteket får 
man ju nu, då man inte som förut kan 
tillfälligt smita in, då böckerna fanns vid 
bryggan . Man måste medvetet gå till 
böckernas värld, som numera inryms i 
det nya Fjällbackaservice (ett ord som 
jag är tvungen att skriva, fast det låter 
som en bensinstation. Kan vi inte få ett 
vackrare namn?). Biblioteket kallas ju 
också vitsigt nog för Läsidan och delar 
hus med Apoteket, läkar- och sköterske
mottagningen och lägenheter för pensio
närer. 

- Visst sörjde vi, säger Ella, när vi 
skulle lämna det gamla stället med den 
underbara utsikten - kanske Sveriges 
vackraste biblioteksutsikt - vid Ingrid 
Bergmans torg. Men nu trivs vi så bra 
här i de stora ljusa rymliga lokalerna. 

Man håller med henne. Det är en 
fröjd att komma till det vackra bibliote~ 
ket, där man möter den alltid vänliga 
och hjälpsamma Ella och vissa dagar 
hennes medhjälpare Barbro Hugoson. 
Lokalen är delad på två rum, ett för de 
vanliga utlåningsböckerna och ett inre 
rum, "Röda rummet", där referenslitte- . 
ratur och litteratur om Bohuslän finns 
samlad. Det här inre rummet finns till 
uthyrning för föreningssammanträden 
eller andra sammankomster på alla tider 
utom då biblioteket är öppet. 

Biblioteket har nu fungerat ett år -
sedan 5 oktober 1987. Under sommaren 
1987 pågick flyttningen och utlåning 
fick ske från en bokbuss. Böckerna här
bärgerades under tiden på Netab, där de 
fick en översyn. Ella och Karl-Axel 
Wikström, kulturchefen i Tanum, pla
nerade tillsammans hyllornas uppställ
ning: facklitteratur och skönlitteratur 
för sig. Tillfälliga konstutställningar 
melhm hyllorna gör att det blir extra 
uppiggande att leta sig runt. 

33.000 kronor per år 
är den summa som Ella får att köpa nya 
böcker för. Hon går efter Biblioteks
tjänsts listor med recensioner som kom
mer var fjortonde dag och det kan inte 
vara lätt att alltid välja de lämpligaste 
böckerna. 
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- Det blir kanske mer skönlitteratur 
än fack, säger hon. Men i framtiden 
skall vi satsa mer på referensavdel
ningen. 

Liten bibliotekshistoria 
Ella och böckerna är egentligen sam
manväxta sedan mer än 30 år. Det var i 
början av 50-talet i biljettluckan i bio
graftamburen på Gröna Lids Pensionat, 
som Ella och Sven då hade hand om. 
Där lånades också böcker ut. Egentligen 
var det visst Sven som stod för utlå
ningen officiellt 1953-60, då Ella tog 
vid. Makarna Persson avlöste Algot To
rewi som sedan 1938 stått för ABF:s stu
diecirkelbibliotek, inrymt i Folkets Hus. 

Före Torewis tid hade biblioteksverk
samheten nästan legat nere under 20-ta
let. Det allra första biblioteket hade 
startat i början av 1900-talet i det dån y
byggda Folkets Hus, där Emma Tern
ström skötte utlåningen t o m 1911 och 
därefter Sven och Charlotta Strömberg. 
Men till slut var det knappt någon som 
lånade de gamla slitna böckerna som låg 
gömda i ett skåp. Man beslöt att göra sig 
av med dem eftersom man förstod att de 
kunde sprida smitta från de m~nga lung
sjuka personer som lånat dem under 
årens lopp. En del brändes och en del 
sänktes ute i Väderöfjorden. 

. Ett nytt bestånd byggdes långsamt 
upp av ABF. I början av 50-talet tog 
kommunen över verksamheten, då alla 
småbibliotek samlades under Central
biblioteket i Göteborg. 

Många flyttningar 
Ella har varit med om flera flyttningar: 
från Gröna Lid till Folkets Hus igen och 
1968 till källaren i Församlingshemmet. 
Där höll hon till i 10 år och kom så till 
Ingrid Bergmans Torg 19 september 
1978. Då skrev Olle Gutling, som har 
kört bokbussen i många år, en visa till 
paret Persson. En strof lyder (ur Fjäll
backa-Bladet nr 45): 

Men Sven hade en fru, den vän(1 och 
sälla, 

som tog över hans jobb, vi känner ju 
Ella. 

Hon kämpade vidare utan alt 
mucka 

och lånade ut från biogrqfens 
lucka. 

Stigande utlåning 
Ella har litet statistik för de senaste 10 
åren . 1978 lånades 21.400 böcker, siff
ran steg till 26.465 för 1979 och sista året 
vid bryggan var man uppe i 28.000. Inte 
har siffrorna sprungit i höjden särskilt 
markant för detta år i det nya huset, 
men tiden är ännu fö r kort för en utvär
dering. 

Skolklasserna kommer 
Från förskolan och upp till klass sex 
kommer skolbarnen var fjortonde dag 
eller. en gång i månaden. Jag undrade 
vad barn läser nu förtiden och fick höra 
att flickorna fortfarande frågar efter 
Kitty·böckerna, en amerikansk ö\'ersätt
ningsserie som tycks vara outslitlig. E 
iånar ut den så länge böckerna håller , 
sen kommer det inga nya. Hästböckerna 
är förstås också populära. Pojkarna vill 
ha de gamla Biggles-böckerna, otroligt 
nog, och både pojkar och flickor läser 
Enid Bly tons böcker. När Ronja Rövar
dotter spelades in i Kungsklyftan var 
förstås den boken i ropet liksom andra 
av Astrid Lindgren. Här borde vara en 
uppgift för författare att skriva ung
domsböcker med bohuslänsk miljö. Vi 
är alltför svaga för det utländska. 

Vilka vuxenböcker är populärast just 
nu? Ella visar · Herbjörg Wassmos 
"Hudlös himmel" som handlar om 
tyskungen Tora under andra världskri
get. Författarinnan fick Nordiska rådets 
litteraturpris 1987. En annan som är 
omtyckt är Isabel Allendes "Andarnas 
hus". 

Talböcker 
För de äldre som har svårt att läsa finns 
ett 50-tal talböcker, som byts en gång i 
halvåret. . Musikkassetter och skivor 
finns däremot inte. Till det skulle behö
vas ett särskilt rum. 

Biblioteket har öppet 10 timmar i 
veckan och Ella arbetar bakom kulisser
na l O timmar till och ofta mera, om allt 
skall klaffa, Man avundas henne ett så 
stimulerande och tacksamt yrke, att få 
dela ut böcker med underhållning, tan
kar, oroande frågor, fakta, allt efter 
vars och ens behov och smak, det måste 
vara avundsvärt. Nästan som att dela ut 
rätt medicin till rätt patient som man gör 
på apoteket intill. 

Säkert vet Ella mycket om vad de oli
ka stamkunderna vill ha och är van att 
ta fram det rätta. Men vad tycker hon 
själv bäst om? 

- Det blir den svåraste frågan. Jag 
har så många favoritförfattare, så jag 
kan inte välja någon säger hon. Ännu 
några år får vi ha Ella kvar och vi ön
skar henne god fortsättning i hennes v.ik
tiga kulturgärning. 

Inger Rudberg 



forts. från sid. 5 

FJÄLLBACKA IK ÅTER I FEMMAN 
---Hänt i SOllllllar 

Vi hoppas på ett bättre resultat nästa 
år , även om det i skrivande stund verkar 
bli ett jobbigt år. Det finns dock nyför
värv på gång. 

Klubbens glädjeämne har i år varit 
flicklaget 13 år. De låg i serietoppen hela 
året och kämpade med Myckleby IK. 
Laget fick dock stryk i seriefinalen med 
3-1 och belade därmed en hedrande an
dra plats. 

Ungdomslagen i övrigt har gjort 
mindre bra insatser. ll-årslaget slutade 
sist i serien och 12-årslaget hade endast 
två lag bakom sig. Vi skall inför 1989 
försöka bättra på lagets insatser och 
framförallt träningeri . 

Klubbens stora problem är att få tag 
på ungdomsledare. Vi skall under 1989 
försöka att utbilda nya ledare, det är ett 
måste om klubben skall klara att ta hand 
om våra ungdomar. 

Fjällbacka IKs styrelse tackar samtliga 
ledare, spelare, sponsorer och andra 
funktionärer för ett gott samarbete un
der 1988. 

Gynna 

annonsörer! 

o 

vara 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

L. E. 

K valitetsmö bier 
till 
humana priser! 

UNGDOM FÖR FRED 
Lördagen den 23 juli .låg ett segelfartyg 
M/S· Westklist, som är . Orusts skol
skepp', vid stora bryggan. Ombord fanns 
ett gäng ungdomar från olika länder 
som kallar sig Ungdom för fred . De ha
de ett viktigt budskap, som de framför
de med sång, dans och dramatik. Där 
fanns bl a fyra ungdomar från Libanon, 
två muslimer och två kristna, svenska 
ungdomar, två från den polska ekologi
ska fredsrörelsen, ett par flickor från El 
Salvador, en från Mocambiqueoch ett 
par från England. 

Vi bjöds på bulgarisk dans till säck
pipa, Soraya från Mocambique · fram
förde en sydafrikansk gruvarbetardans, 
polackerna sjöng en polsk luffarvisa, 
svenska Monica dansade klassisk balett. 
I en tablå fick vi klart för oss att 7!J av 
jordens befolkning är analfabeter. 

Dessa ' ungdomar ville också proteste- . 
ra mot apartheid, och de har arbetat för 
frigivning av politiska fångar i EI ·Salva
dor. 

Rörelsen började 1985 på ett läger på 
Orust, med deltagare från femton natio
ner. 

Som upptakt marscherade de till mu
sik utefter strandkanten i Fjällbacka i si~ 
na färggranna dräkter för att samla 
folk. Men ganska få tyckte det var mö
dan värt att lyssna på dessa fina ungdo-
mar. \ 

Vi som var med var gripna och tack
samma för ungdomarnas fina engage
mang. Inger Rudberg 

.... men.det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

A1ves Möbler AB 
Riksvägen 104, Tanumshede Tel. 0525-202 29 

Terje Fredh om okända 
krigshändelser 
Den 2 augusti var jag med i Fjällbacka
service, där Terje Fredh och Gunilla 
Carlsson hade ett program som hette 
Bohuslän f6rr och nu. Titeln var kanske 
litet missvisande eftersom det enbart; 
handlade om okända händelser i Bohus
län under andra världskriget. Men Terje 
Fredh är ju alltid rolig att höra och hans 
intensiva forskningar är mycket värde
fulla. 

Gunilla Carlsson började med den 
gamla bohusvisan, halvt bortglömd, 
som nu har fått en renässans, skriven re
dan 1845 av Otto Ulrik · Marin, egentli
gen som del i ett sånglustspel som heter 
Bohus bonde: "Och vart jag kommer 
vart jag far." 

Terje Fredh har ett otroligt material 
att redovisa. Under kriget förekom t ex 
4- 500 överflygningar av främmande 
plan över Bohuslän. 20 stycken av dessa 
sköts ner. Många nödlandade. 

Den 14 april 1940 gick hesa Fredrik i 
Uddevalla. Fyra luftvärnsbatterier på 
Skansberget i Uddevalla besköt ett 
okänt· plan och det störtade vid Bräcke 
snäckskals bank ar . Det var tyskt och fy
ra man omkom. 

Han redovisade också både sorgliga 
och roliga fakta om alla sjöfynd som 
gjordes. 765 döda människor, tyskar, 
norrmän, fransmän flöt i land. 2.000 
bojar och minor omhändertogs. 1941 
drog man en högexplosiv mina som inte 
exploderat genom hela Lysekil utan att 
förstå faran. Vid ett annat tillfälle flög 
ett plan över Fjällbacka och vidare mot 
Hållö fyr, som var släckt. Planet kra
schade mot berget vid Hållö, meI1 två 
man överlevde. 

1945 stod ett tyskt, s k permittenttåg 
vid Skee station. Det besköts av engelskt 
flyg med ett 40-fal kulor mot loket; där 
lokföraren skadades lindrigt. I Radio 
Königsberg hade man utsändningar på 
svenska, som sköttes av svenska nazis
ter. Där rapporterades att det fanns ett 
kraftigt luftförsvar vid Lysekil. Det var i 
själva verket målade trästockar . 

Detta var ett axplock ur Terje Fredhs 
stora material. Den söm vill läsa om allt 
detta kan skaffa sig Fredhs informa
tionshäfte, 85070 av dessa händelser kom 
aldrig ut i tidningarna. 

Inger Rudberg 
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Arne Fred/und 
Hela Fjällbacka flaggade på halv stång 
på eftermiddagen den 15 augusti. En 
hövding var borta. En vän var borta. En 
far var borta. Vi kände det så alla. Nå
got av Fjällbackas själ var borta. 

När jag intervjuade Arne till hans 80-
årsdag, sade han att han stannat i Fjäll
backa, därför att han "var kär i Fjäll
backa" . Hela livet arbetade han för 
Fjällbackas bästa. Vi undrade hur han 
kunde veta och komma ihåg så mycket. 
Han svarade med ett godmodigt leende: 
- Det är ju inte så märkvärdigt. 

Det är kanske så, när man intensivt le
ver för och med något, att man inte mär
ker hur mycket man kan. Arne hade 
kunnat bli professor på Fjällbackas per
sonhistoria. 

Då man undrade något om gamla ti
der var det bara att gå till Arne. Alltid 
var han villig att hjälpa. När jag skulle 
börja skriva något om Fjällbacka och 
frågade den ene och den andre, sade al
la: - Gå till Arne Fredlund. Det är han 

. som vet mest. 
Det dröjde innan jag vågade närma 

mig en sådan auktoritet, men när jag väl 
hade lärt känna honom, blev det många 
gånger jag besvärade honom. Det blev 
ju också en anledning att få träffa ho
nom och höra honom berätta om vår ge
mensamma släkt. 

Kort före sin död stod han på Fjäll
backaservice under kulturdagarna, tog i 

Arne Fred/und i samspråk med Linnea 
Isaksson på hembygdsmuseet. 
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hand och hälsade välkommen till visning 
av gamla bilder från Fjällbacka. Där 
stod han och talade länge om gamla för
svunna hus och människor. 

Det var en vacker högtid när Arne vig
des till ro . Inga tal hölls vid graven, det 
blev ett tyst farväl. I församlingshemmet 
talade Birgit Wallin om några episoder 
och verksamheter i Arnes liv . Hon 
nämnde plåtslageriet som han övertog 
från fadern 1938. Hon berättade om 
roddbåten "Rank", byggd på 1890-talet 
som Arne ärvt efter sin morfar , "Aron 
på Berget". Som liten var han med mor
far ute i den båten och lärde sig segling, 
fiske, båtvett och respekt för havet. 

Arne Fredlund har haft så många in
tressen och hans liv visar verkligen att 
man kan betyda så mycket för sin hem
ort bara genom att "grä~a där man 
står" . 

Naturligtvis var en så klok och fram
synt man engagerad i kommunalt arbe
te, både i Fjällbacka municipalsamhälle 
som det hette och i Kville kommun . 

Sporten var ett annat stort intresse: 
fotboll, friidrott, tennis, segling. En av 
de sista gångerna jag hälsade på honom 
satt han och följde Wimbledonfinalen i 
TV och för en gångs skull fick jag vänta 
på uppmärksamhet. 

Åren 1929-59 deltog han i kappseg
lingar och vann 3 år i rad SS Nordervi
kens tävlingar, en förening som han va
rit med om att grunda, liksom Fjäll
backa IK. 

Kville Hembygdsarkiv var ett sköte
barn mera på äldre dar, där han lade ner 
ett enormt arbete t ex med att identifiera 
gamla kort. Han fick glädjen att se Kvil
le härads hembygdsbok färdig. För sina 
kulturella insatser fick, han Vuxensko
lans kulturpris 1975 och Tanums kul
turpris 1981. (Mera om hans insatser 
står att läsa i intervjun till 80-årsdagen i 
Fjällbacka-Bladet nr 56.) 

Arne skrev i dagboken en av de sista 
dagar han levde. Där stod: "Var ute och 
gick till blåsippsstället." 

Väntade han på våren redan i augusti? 
På något sätt hade han alltid något av 
våren inom sig, en optimism som smitta
de till andra människor. 

Det friska sinnet, hoppet som såg 
framåt, som gladde sig åt utveckling. 
Trots att han levat hela sitt liv i det lilla 
Fjällbacka med en på sätt och vis trång 
horisont, var han en man som kunde se 
långt och fritt. Trots sitt stora intresse 
för gamla tider var han inte bunden 
gamla konventioner och mönster. 

Så tror jag att Arne var. Man blev 
lugn och trygg i hans närhet. Han var en 
hövding, en vän, en far för oss alla. 
Knappast kommer någon att kunna fylla 
hans plats . 

Inger Rudberg 

Arne Fredlund 
visade bilder 
Den 3 augusti var det visning på Fjäll
backaservice av gamla bilder från Fjäll
backa. Arne Fred/und stod där och tog i 
hand och välkomnade och sedan kom
menterade han en mängd bilder bl a av 
hus som försvann i den stora branden 
1928. Ibland fick han hjälp av Arndt 
Berggren. 

ANNE-M AJAS 
Manufaktur 

VÄLSORTERAD MANUFAKTUR

MODE- OCH SYBEHÖRSAFFÄR 

Ombud föi'Bengtsfors Kem. 

;:::>.A. M(~:':: 
:: ..• : ........... .... :. 

Tel. 0525/31371 
FJÄLLBACKA 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 



7-åriga Therese angav tonen 
Lördagen den 6 augusti hölls på Dyngö 
den traditionella Sjöräddningens dag, 
inför en entusiastisk och generös publik. 
Som vanligt hade Stig Tore Berg dragit 
samman sina sjöräddningsvänner för att 
genom lotterier, försäljningar och auk
tion på skänkta saker, få in bidrag till 
sjöräddningsarbetet i Fjällbacka. 

Det var liv och rörelse runt WiesIan
ders sjöbod. 

Trots att det hade hunnit bli augusti 
månad, kryllade det av människor. 

Kaffeserveringen och lotteriförsälj
ningen gick på högvarv och när auktio
nen skulle till att börja, stegade lilla 7-
åriga Therese Sandell fram till auktions
förrättaren med en liten glasburk med 
över 100 kronor, vilka hon samlat ihop 
genom att göra snäckbeprydda tänd
sticksaskar vilka hon sålt till turister un
der sommaren. 

Therese fick en rungande applåd och 
efter den bjöds det friskt på auktions
godset, ty vem ville vara sämre än lilla 
Therese. 

Solen sken ikapp med anletsdragen 
och när det hela var överstökat hade sjö
räddningen slagit förra årets rekordkas
sa och fått ihop 40.000 kronor till sin 
verksamhet. 

p .S. Glöm inte att själv besöka Dyngö
basaren nästa år! 

Lasse Lundberg 

, l 

Tanums~ 
Bibliotek 

VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA! 

Vill Du läsa? 
- spännande thrillers, kluriga deckare, romantiska romaner, intressanta bygdeskild

ringar eller bildande facklitteratur? Kom i så fall till biblioteket och låna! 

Vill Du forska? 
- efter Dina förfäder och släktingar? Då är Du välkommen till Röda rummet där 

kyrkböcker m.m. finns på mikrofilm som Du kan studera i en läsapparat. 

Vill Du ordna ett möte? 
- eller sammanträde för Din förening eller organisation, i en lokal där det både finns 

en samling med uppslagsböcker och modern AV-utrustning? Då är Du välkom
men att boka Röda rummet, tel. 0525/320 49. 

Om Du vill besöka biblioteket och träffa filialföreståndare Ella Persson så är Du väl
kommen till det nybyggda Fjällbacka-Service. Tänk också på att vi har fått nytt tele
fonnummer: 0525/32047. 

Vi har följande öppettider: måndagar och fredagar 
tisdagar och onsdagar 

kl 16- 19 
klll-13 

D.S . 
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ELSA AF ÖN 
Ur "Ord och inga visor" av Lasse Lundberg 

Som en av mitt livs höjdpunkter står när 
jag en sommar fick mönstra jungman på 
galeasen Elsa, en av de gamla hederliga 
skutorna som var hemmahörande på 
Ön. 

Jag hade fått jobbet genom mäkleri
firman SP Pettersson som hade sitt kon
tor vid Sten piren i Göteborg. 

- Du får mönstra på i Smögen, sa 
mäklarn. 

- Vill du också ta och ge kapten Pet
tersson den här kikaren, sa mäklarn, 
och räckte över ett paket till mig. 

Detta lovade jag givetvis att göra, och 
så bar det av till Smögen och jungmans
jobbet. 

Vid de gamla magasinen låg Elsa. 
För mig var att få segla med en av de 

klassiska gamla skutorna på bohuslänska 
kusten, mer exotiskt än att få anlöpa sö
derhavshamnar ombord på ett lastfar
tyg. 

Jag klev uppför den knirkande fall
repstrappan. 

På däck var allt tyst. 
Luckorna var skalkade och täckta 

med presenningar ' och skutan verkade 
nästan övergiven. 

- Hallå, försökte jag, finns det nå
gon ombord? 

Det var tyst en stund, och sedan hör
des en röst från ett svart hål i däcket all
deles vid styrhytten. 

- Vem e de? 
- De e den nye jungmannen, sa jag 

med fast stämma, ty från och med nu 
var man sjöman. 

10 

, Snart stod kapten Pettersson på däck. 
Han var en man i 60-årsåldern i sliten 
skeppar kostym med en ansiktshy som 
mest liknade en turistkarta över Tibet. 

Han stack sina väldiga händer i fick
orna och tittade på mig över glasögonen 
som dinglade på näsan. 

- Har du nåt paket från mäklarn? 
frågade han. 

- J a, svarade jag och stack ner han
den i sjösäcken och fiskade upp det bruna 
paketet. 

- Här e kikaren. 
Om paketet innehöll en kikare, så 

måste det i så fall ha varit en vatten kikare, 
för det kluckade "när man vände på det. 

Kapten tog paketet, vände på klacken 
och försvann ner i sitt svarta hål igen. 
Sådant var mitt möte med kapten Pet
tersson . 

När han senare på dagen kom upp 
igen ur sitt hål, var han betydligt mer 
språksam, och dessutom stank han som 
en gammal blåslampa. 

Vi hälsade på varandra, och Petters
son granskade mig uppifrån och ner. 

- Har han sjöfolk i släkten? frågade 
han, sedan jag förklarat att jag var den 
nye jungmannan SP Pettersson hade 
sänt honom. 

- Ja, svarade jag. Far och farfar var 
skeppare. 

- Bra, sa Pettersson och klappade 
mig nästan vänskapligt på axeln. Då får 
han mönstra bästeman istället, jag får 
inte gå utan bästeman, och jungmän kan 
vi alltid få tag i. Kom med ner nu ska 
han få sig en halv. 

Kaptens bestämda röstläge plus d 
faktum att jag just hade mönstrat bäste
man, gjorde att jag tyckte att jag bord;: 
göra som han sa. Kaffehalv mitt på da
gen har annars aldrig legat riktigt fö;
mig. 

När jag efter första skålen förklarad~ 
att det var första gången jag var omborc 
i en segelskuta, förutom en medelhavs
resa med skolfartyg, kliade PetterssoIi 
sig ointresserat med en linjal på ryggen 
och svarade totalt likgiltigt att "de blir 
nog naggen råd med det". 

J ag passade på att se mig omkring i 
kajutan. 

På skottet hängde ett gulnat fotograf: 
av kapten Pettersson som ung styrman. 
ett elegant studiofoto, med en pampig 
fullriggare i kuliss bakom. Bredvid stå
tade också en bild av galeasen Elsa un
der fulla segel. Det luktade gammal skuta. 
blandat med kaptens för dagen rådande 
andedräkt. 

Jag blev anvisad hytten akter och in
nan det blev kväll hade jag städat upp så 
att det var någorlunda beboeligt och in
stallerat mig. 

Vi skule nästa morgon gå till Oslo 
med styckegods . 

Innan vi lämnade Smögen fick vi 
ombord en ung man som mönstrat jung
man. Han kunde vara i 16-årsåldern. 

Så bar det iväg till Norge. 
Kapten Pettersson visade hur vin

scharna sköttes och hur man smorde den 
gamla stånkande Scandian. 

Scandian var hans ögonsten. Han 
stolthet. 

Varje gång han talade om sin gamla 
maskin, spreds ett förklarat skimmer 
över hans anlete. 

Det var kutym att jungman lagade 
maten. 

Så skedde även här. Jungman hade 
hittat några bönor vilka han blandade 
ihop med en burk köttsoppa, vilket fick 
koka ihop till en tjock gröt. Ovanpå det 
lades några stekta ägg, varefter hela 
denna totalt oätliga röra serverades i 
mässen vid byssan. Skepparen slevade i 
sig med god aptit. 

- Du va mig en jäkel å koka mat. De 
va gott, sa han och skrattade. 

J ag var fullständigt övertygad om att 
jag hamnat i ett flytande dårhus. 

Skutan fick gå med rodret surrat när 
vi tuffade på med våra sju knop mot 
nord och Oslofjorden. 

Så kom vi efter nära två dygn in till 
Oslo. 



Lasten var snart lossad. Den bestod 
mest a\' maskindelar från Lysekil. Till
baka 'ulle \i ha full last av tomfat till 
Göteborg. 

Kapren Pettersson gick iland med agen
ten en rödbrusig, halvfull karl med en 
ror syan portfölj, medan jungman och 

jag og ombord alla tomfat som anlände 
till ' ajen. Det var drygt arbete . Snart 
yar rummen fulla ända upp till luckorna, 
men fo rtfarande skulle drygt 100 fat 
ombord . Det blev till att stuva på däck. 
Överallt från för till akter ställde vi fat. 

J ust när sista trucken kom med sina 
sista 30 fat, hördes det ett herrans ovä
sen bortifrån magasinen vid kajen. Full 
som ett vår dike och rund under fötterna 
som en gunghäst, kom han dragande 
över kullerstenskajen, och sjöng gjorde 
fanskapet. Det var någon sorts sjömans
visa av okänd kompositör med text som 
knappast bör återges. 

I ena handen höll han en så gott som 
tom butelj, medan han runt andra hade 
virat en lindrigt ren näsduk, för att 
stämma blodflödet från ett sargat finger . 

Snart var han framme vid oss. 
- Gör klart, vi skall segla i passaden, 

skrek han ut med berusat allvar. J ag tito 
tade honom i ögonen och la handen på 
hans axel. 

- E de inte bättre att vi väntar tills i 
morgon? 

Med ett dragande med armen, slog 
han undan min hand och stirrade på mig 
som en uppretad tjur stirrar på sin mata· 
dor. 

Ut ur hamnen kom vi och snart dun
kade vi på genom Oslofjorden i som
marnattskymningen. 

Snart sov vår kapten med hakan stödd 
på ratten och jungman och jag förde ho
nom med milt våld ner och la honom på 
hans koj i hytten. 

På morgonen tilltog sjön och vinden . 
Vi hade nu lämnat Oslofjorden och var 
ute i rum sjö på Skagerack. Snart åkte 
det första fatet överbord och så ytterli
gare ett. 

Efter några timmar var det tomt på 
däck, sånär som på några ensamma 
tomfat som under ett herrans oväsen 
rullade av och an. 

I detta läget uppenbarade sig vår käre 
kapten härsken, som en surströmming. 
Han tittade ut över däcket och stod länge 
med en elak grimas i ansiktet. Sedan 
vände han sig om och tittade genom den 
lilla styrhytts rutan akterut. Som snits
larna på en terränglöpningsbana låg 
tomfaten och guppade i en snörrät rad 
bakom oss i den grova sjön. Han tittade 
ut åt babord. 

- Hon ser ut att mojna, sa han, var
efter han gick ner och la sig igen. 

Strax utanför Marstrand kom han 
upp och tog över vakten så att jungman 
och jag kunde få tärna in. 

När vi vaknade låg vi till kaj i Göte
borg. 

Vi hörde aldrig ett ljud om tomfaten, 
och de två månaderna jag var kvar 
ombord, var kapten Pettersson nykter 
som en kyrkvärd . 

- De e min skuta, å de e ja som e "'-r. .' o .' •. 

kapten, sa han och sköt fram hakan som .-<::..,j/o ~.. - . ~ 
om han väntade sig en protest. ' fl ~ 

Med ett raskt språng hoppade han iO ~~~~~.,~ .. ~..-/' .~~_Ii~~=j\~ttr .... c~.::::!/~~C7C7/ .,~,' ~c~~2~_:~#~ ombord. Eller rättare sagt försökte han =:..-_,..... W.~lJ' /.\\ .~ 
hoppa ombord. Både han och flaskan ~ 
for raka vägen ner mellan kajen och bå- , .~ \\\1 
ten, och hade inte jungman och jag fått II ' t \\\\\\~ \\\\ ,." o 
tag i kavajen så hade denna historia / p) c::::> 2----7-~ 
kunnat sluta här. 'fltfl#li. 2 -'J 

ca~~:'~å~:~:d:af:S~:;~ä~~ ~::kafO<tfa- -2 ::-".':.:' ... ~).~..... ._~. '<:::>.--: f~ ~:: 
- De där ska ni ge fan i, de sköter jag ~,~ ,. ____ . ---..;:" 

själv, sa han, vad han nu menade med t. ~ ';. =-
~4 '~ .. , 

det. 
Snart hördes hans vilda skrål från ma

skinrummet, ackompanjerat av skram-
let av verktygen och pyset från ventilerna 
när han drog runt svänghjulet. Så dun
kade Scandian igång och snart var Pet
tersson åter på däck, efter ett flertal 
gånger ha satt tyn~dlagarna ur spel. 

Eftersom radion hade mält stormvar
ning med sydlig vind och faten st09 lösa 
på däck, meddelade jag detta till fartygs
chefen. 

- De va ett herrans tjat ... har jag sagt 
att vi ska gå, så ska vi gå ... Och därmed 
fick det bli. 

God Juloch Gott Nytt Ar! 

Välkommen till Ditt Apotek 
Huvudentr€m Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 

Tisdag - Fredag 
8.30-12.30 13.30-18.00 
8.30-12.30 13.30-17.00 

Tel. 0525/310 04 
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Från burnus till brudklänning 
På 3D-talet var Syster anställd hos Dr 
Nils Silfverskiöld och hans maka Mary, 
född von Rosen av Rockelstad. Somrarna 
tillbringcdes på Florö utanför Fjällbacka. 
På så sätt träffade hon den unge fiska
ren Berthold Kahlman och det sa klick, 
som det nu för tiden heter. 

Förhållandet mellan familjen Silfver
skiöld och Syster var mycket gott. Så 
småningom vigdes de unga i Fjällbacka 
prästgård av komminister GunnarSeve
rius den 6 augusti 1938. Det var en strå
lande vacker sommardag och ett synner
ligen stiligt brudpar. Den smärta bruden 
bar en något speciell brudklänning och 
bukett av nejlikor och vita rosor. 

Tyget i klänningen har ett unikt exo
tiskt ursprung och var en gåva av Mary 
Silfverskiöld. Hennes I far, greve Erik 
von Rosen, hade en gång under sina 
forskningsresor som present aven ara
bisk shejk fått en vacker burnus i beige 
linne med invävt guldmönster . Denna 
burnus blev nu efter många år omsydd 
till brudklänning åt Syster. 

Efter vigseln färdades brudparet och 
gäster med räktrålaren Flickan ut till 
Florö, där Dr Silfverkiöld tog emot på 
bryggan med fiolspel och hans maka 
spelade ukulele och sjöng en egenhän
digt skriven visa om hur de unga tu hade 
råkats. 
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Inne på den gamla sägen omspunna 
krogen väntade bröllopsmiddagen för 
brudparet och inbjudna gäster från 
Fjällbacka med omnejd. 

Den veckolånga bröllopsresan startade 
i romantiskt månsken och gick med dra
ken Sickan genom skärgården norr ut 
och in i Norge. 

Ett halvt sekel har nu förrunnit och 
guldbröllopsdagen rann upp med samma 
underbart strålande solsken som rådde 
för femtio år sedan. 

Barn, barnbarn, släktingar och vän-

ner överraskade med blommor och pre
senter. Syster kläddes på nytt till brud i 
sin unika brudklänning, efter endast en 
minimal justering och hon och Berthold 
fördes på lövade" Augusta" ut till Flo
rö, där tjugosex hemligt inbjudna gäster 
skålade i champagne för dagens guld
bröllopspar. 

Senare fortsatte festligheter och över
raskningar med middag hemma i Fjäll
backa i grannens sjöbod. 

Gissa, om det var en lyckad dag! 
Maj Gustafson 

God Jul och Gott Nytt Ar 

. ~ .. Sparbanken Tanum 
Minuten i: 
FJÄLLBACKA 
GREBBESTAD 
TANUMSHEDE 

Kontor även i: 
GERLESBORG, RABBALSHEDE, 
HAMBURGSUND, RESO, OSTAD 



Maggie Kersgard 
Kulturpersonlighet i Kalifornien 
med starka band till Fjällbacka 

I juni i år fyllde Maggie Kersgard 75 år. 
Hon lever sedan många år i Kalifornien 
men har sina rötter i Ödsmål i Fjällbacka. 
Ödsmålsgården byggdes av hennes far- , 
fars far Magnus Hansson. Farfar hette 
Hans Magnusson och var handlande i 
Fjällbacka. Maggies far var John Mag
nusson. Från skolåldern växte hon upp i 
fädernegården som då brukades av Mar
tin Karlsson, kusin till Maggies far. Som 
16-åring fortsatte hon sin skolutbildning 
i Göteborg, där hon bodde hos sin faster 
Agnes (gift Arnoldsson) och fick däref
ter arbete på Göteborgsbanken. Året var 
då 1935. Där tjänstgjorde hon till sitt 
giftermål fem år senare då hon med sin 
danske make flyttade till Köpenhamn. 
Där föddes dottern Elisabet och 1950 
emigrerade familjen till USA där man 
slog sig ner i Oakland och därefter 1957 i 
San Leandro. Båda städer i "Stor-San 
Fransisca' , . Efter några år i USA föddes 
sonen Allan. 

1978 avlade hon examen i "creative 
cooking" (ungefär likarned hushållslä
rarexamen) och undervisade seda,n ,Rågra 
år vid en skola och ett rekreationscenter 
i närheten. Hon hade många år också en 
omfattande cateringverksamhet och gav 
kurser i skandinavisk matlagning. 

Maggies kulturella intresse har alltid 
varit stort. Bl a har hon arbetat som 
producent och ca-di rector vid Californian 
Conservatory Theatre med uppsättning 
av t ex verk av Edward Albee. 1978, ef
ter separation från maken, debuterade 
hon också som poet med diktsamlingen 
"Walk not alone" , och hon har sedan 
dess publicerat sig i flera kända litterära 
tidskrifter i Kalifornien. Hon har också 
medverkat i ett flertal diktaftnar vid bl a 
Berkleyuniversitetet. Från 1980 studerade 
hon poetik för den kände Dick Albert, 
poet och lärare vid Chabot College, och 
hon har även deltagit i workshops med 
Pulitzerpristagaren Galway Kinnel!. 

Hon har upptagits som medlem i Vasa 
Orden of America och utnämndes 1986 
till "Outstanding Immigrant" (framstå
ende invandrare) av Internationella In
stitutet i East Bay, efter nominering av 
CuIturaI Swedish Society i Kalifornien. 
Trots sina år och trots en alltmer avta
gande syn har Maggie ännu ett vitalt in
tresse för kultur och fortsätter att vara 
en lika uppskattad som drivande kraft 
inom det kulturella området i sin hem
stad. 

Hennes dikter har inte utgivits pa 
svenska, men en svensk utgåva planeras 
för nästa år. För Maggie är detta en 

hjärtesak. Kärleken till Skandinavien 
och då framför allt till Fjällbacka är 
mycket stark. I hennes hem i radhuset i 
San Leandro andas atmosfären Bohus
län och Fjällbacka. Detta kunde min 
hustru Mirja och jag själva konstatera 

när vi i maj i år hade glädjen att besöka 
henne under några dagar. Sent skall vi 
också glömma den omtanke och vänlig
het som kom oss till del från Maggie och 
hennes barn och barnbarn. 

Folke Ericsson 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~_ '':;f 
1.:1 

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 
Tidsbeställning 

(JJE" 1 !J ohu S • AB 
lfffJ=K!=o=-=n-=-:O:::.::m=-==.=l,---=--== 

SVERIGES REOOVl5NINGSKONSULTERS FÖRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

På Bohus Ekonomi kan vi hjälpa Dig och Ditt företag med alla 
admistrativa frågor. 
Vi använder avancerad teknisk utrustning och kan på det sättet ge 
våra kunder en snabb och effektiv service. 
Vi samarbetar med auktoriserade revisorer och advokat. 
Kontakta oss på telefon 0525-291 30 för vidare information 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31937, Mob.tel. 010-371686 



VAD HÄNDER I HAVET? 
Det har sagts många gånger att denna 

sommar kommer vi att minnas som 
sommaren, då något hände i havet. Rap
porter om fiskdöd och säldöd duggade 
tätt, politiker uttalade sig om miljön och 
"de gröna" gick fram i olika Sifo-mät
ningar. Men sommargästerna såg inte 
mycket av vad som hände. Sälkadaverna 
plockades undan av kommunens hälso
skyddsavdelning och algblomningen var 
över när semestern började. 

I början av maj fick vi ett härligt 
högtrycksväder som varade minst fyra 
veckor. Detta ledde till algblomning, ett 
i och för sig vanligt fenomen. Men i år 
utvecklades en giftalg, som dödade all 
fisk och skadade en del tångarter , sär
skilt den bruna blåstången . Algblom
ningen började den 9 maj någonstans 
mellan Soten och Väderöarna. Omkring 
den 12 maj kom tecken på att något var 
galet. Man kunde t.ex. få se en horngäd
da, som försökte simma upp på strand 
och sill som verkade halvt bedövade. 
Två dagar senare var stränderna kanta
de med död sill. Trutar skriade och dök 
efter vimmelkantig fisk, den döda fisken 
lät de vara. Holmarna blev här och var 
vitstrimmiga av fågelträck. Aldrig har 
trutens skri låtit så olycksbådande och 
aldrig har man längtat så efter dåligt vä
der och storm, som under dessa dagar. I 
ryssjor och garn fann man död torsk , 
plattfisk och öring. Några elever i 3:an 
skrev i sin skoltidning: 

HAVET FÖRSTÖRS 
Fiskarna är yra i huvudet. 
Man kan ta dom med håven. 
Dom har drivit med strömmen ut 
på djupet. 
Kräftorna är mätta. 
Dom är mätta på fiskarna , som 
är döda. 
Det beror på algblomningen. 
Två hundar har drabbats av al
gerna i fi sken . En har dött, den 
andra är svårt sjuk . 
Linus Granqvist och 
Linda Fred/und 

Algen hette Polylepsis Chrysochro
mulina fick vi veta , och hade förmåga 
att upplösa cellmembranet i fi sken. Ner 
till 15 ti ll 20 meters djup härjade algen. 
Vattnet var grönt och siktdjupet någon 
meter. Svea Lax i Hamburgsund fick 
nödslakta all lax. ågra laxodlare lycka
des att transportera sina kassar in på sö
tare vatten nära älvmynningar, där al
gen inte un·ecklades. Under en vecka i 
början av juni ö\'ersvämmade ålrys
sjorna ay ål. edan rog fång tema slut. 
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Ålen tålde det blommande vattnet bättre 
men försökte ändå undvika det. Sjö
stjärnorna kunde äta sig feta på död fisk 
på djupare vatten, men sjöstjärnor på 
grundare vatten dukade under för giftaI
gen. Här och var kunde man i strand
kanten finna huvud, skinn och ben av 
fiskar, som ätits ur inifrån av sjöstjär
nor. Burfiskarna fick inte mycket i sina 
burar dessa dagar. Det fanns för mycket 
död fisk för havskräftorna att äta av. 

I mitten av juni var algblomningen 
över. Nu blev istället vattnet onaturligt 
kristallklart. Man kunde se botten på 10 
meters djup. Men det var något fel på 
vattnet. En fiskare hade sett en gylta 
simma upp från botten och vända buken 
i vädret då den kQmmit upp. 

Forskare från Havslaboratoriet i Ly
sekil gjorde en undersökning av området 
kring Väderöarna, som var det mest 
drabbade i Bohuslän. Vid Persgrund fIl
mades botten med en fjärrstyrd mini
ubåt. Botten var täckt av död fisk, som 
sjöstjärnor kalasade på. Man undersök
te också hur länge en lax klarade sig i 
algvattnet: den var död efter 45 minuter. 

Man undrade vad som skulle hända 
efter algblomningen. Skulle det finnas 
tillräckligt med mat åt fåglarna? Men 
ganska snart såg man tärnor dyka och 
komma upp med något i näbbet. Allt 
var tydligen inte dött. Sillen vandrar ju. 
Det var ovanligt gott om småsill i år. 
Någon förutspådde en ny sillperiod. Ej
derkullarna blev ovanligt stora i år, 
tvärtemot vad som rapporterades från 
Måseskär. Det kanske berodde på att 
truten hade tillräckligt med föda de för
sta kritiska veckorna för ejderungarna. 
Makrillen gick också till då och då, men 
fångsterna av torsk och plattfisk har 
minskat kraftigt. Forskarna rapporterar 
att det mesta av torsk- och vitlingynglen 
har slagits ut. Tången växte till sig under 
sommaren, i alla fall i den inre skärgår
den . Men på Väderöarna fö rsvann all 
tång . De rena bergsytorna blev nu ut

märkt fäste fö r blåmusslelarver , som 
kläckts och satt sig fas t i sådan mycken
het att de täcker större delen av berget 
ner till några famnars djup . 

Så utbröt en epidemi bland sälarna in
nan algblomningen var över. Fanns det 
något samband? Sälkadavren blev allt 
fler , forskarna hann inte med att ta 
hand om all död säl. Kommunens hälso
skydd fick rycka in . Plastsäckar fylldes 
med död säl och transporterade till havs
laboratoriet. När säldöden äntligen var 
över i början av september återstod bara 
en fjä rdedel av den ursprungliga säl
stammen. Under nära två månader arbe-

tade forskarna med a fö rsöka hitta 
orsaken till säldöden. tills man ti ll sist 
stannade för teorin arr sälarna drabbats 
av valpsjuka. En epi emi hade drabbat 
grönländska hundar. Döda djur hade 
kastats i have . sälaJ' ":e ätit av dem 

ri förkastas 
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av 
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Död sil/låg som ett silverglänsande bälte utefter Fjällbackas stränder. 

Fjällbacka 
skomakeri och lädef 
0525/31520 

V ad händer i havet? Gynna våra 
annonsörer! 

Tanums ltJ1 Kommun 

Här kan Du finna 2.700 dialekta
la ord från Tanum, Bullaren och 
Kville i Tanums kommun. 
Dessutom innehåller boken rik
ligt med ordstäv, ramsor och för
klarande teckningar. Priset är 75 kr. 

Kulturminnesvårdsprogram för 
Tanums kommun 

Boken "Tanum" är på hela 239 sidor och innehåller kul
turhistoria och byggnadshistoria, beskrivning över 54 
områden i kommunen samt rekommendationer för dessa 
områden, förteckning över kyrkor och hembygdsgårdar, 
byggnadsråd, litteraturtips m.m. 
Rikt illustrerad med över 100 teckningar och fotografier. 
Dessutom bifogas en kommunkarta (l :75000) med de be
skrivna områdena utsatta. 

Priset är 145 kr 

Både "Dialekt i Tanum" och "Tanum" 
kan Du köpa på kommunens alla biblio
tek samt i flera andra affärer. 
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Monica Holmberg gör lyckad debut 
Nästan alla vet vem Monica Holmberg 
är. En glad tjej som gärna sjunger med 
när det spelas glad musik. Som syster till 
Arne dragspelare, har även hon ärvt en 
musikalisk ådra och en kreativ själ. Men 
det blev måleri. 

Att hon skulle komma att vänta ända 
upp i mogen ålder innan hon presentera
de sina akvareller var lite väl tilltaget, 
men den som väntar på något gott vän
tar aldrig för länge. 

Den 16 och 17 juli begick hon sin de
but på Caf~ Bryggan med ett 60-tal tav
lor med motiv från Fjällbackas skär- · 
gård. Det var gott om folk på vernissa
get. Alla ville se vad Monica kunde 
åstadkomma, de flesta hade inte en 
aning om att Monica målade. 

I ett huj var de flesta tavlorna sålda. 
Det var verkligen sug efter de små akva
rellerna. 
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DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

Utför allt inom branschen, 
byggnadsglas, bil rutor , 
tavelinramningar m.m. 

Månd-fred 9-17, lörd stängt 

Monica var glad som en speleman när 
hon sken i kapp med Stig Olin, han som 
trodde på sommaren, Kurt Eric Holm
qvist, känd från dansbanan på bryggan 
och TV-burken, i det vackra högs om
marvädret. 

Det är säkert inte sista utställningen 
Monica kommer att hålla i Fjällbacka. 
Hon är hjärtligt välkommen tillbaka, . 
vill gärna se mer. 

Lasse Lundberg 

Allt i modern hårvård 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31626 

Damfriseringen 
Kerstin & Nisse 

0525/311 ·25 

Välkomna! 



r 

Tack tör i sommar 
och God Helg Ingela o Lasse 

BATSKOPIN , 
CArl BRYGGAN 

0525/31040 

Tunnbindarlag i Fjällbackafrån seklets början. Tredje mannen från vänster är Hen
rik Bernhard Hansson Lawold född 8 maj 1870 i Flekkefjord, Norge och död i Fjäll
backa 1 december 1929. Han var gift med Christina Olsdotter född 23 augusti 1866 
och död 16 september 1938. De övriga på det gamla fotot är tyvärr numera okända. 

Medbägge 
fötterna 

FullKlaff o 
Fritidsstövel. pa 
Snabbtorkande. 

Handgjorda Stri 25-46. J' orden, 
~I!V'A~G 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 

@ränaL.ids 
Restaurang 

Barservering med kaffe och 
husmanskost 12.00-18.00 

Bordsservering i 2 våningar 
A la Carte och skaldjur 

18.00-01.00 

Cocktailbaren öppnar 20.00 

Trubadurunderhållning 

Disco, Dining och Dancing 
21.00-01 .00 

Fullständiga rättigheter 

Välkomna 
SIV AN OCH BERNDT 

Tel. 0525 - 310 41 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dag/igen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 

AB BROR JANSSON 

BÅTVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 
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Therese Nordblom måsarna. Det fanns alltid motiv. 
Där ute fostrade hon 3 barn, Georg, 

Ingeborg och Karl-Ivar. 
Det finns människor som ger intryck av 
att alltid ha funnits och att inte påverkas 
av tidens gång. 

För mig var Therese Nordblom en så- , 
dan människa. 

Hon föddes 1887 i Strömstad och kom 
under 191O-talet till Väderöarna som 
lotshustru efter giftermålet med Axel 
Nordblom, lämnande efter sig ett arbete 
som retuschös på en atelje. 

För ett tiotal år sedan hände det ibland 
att jag tog min bil och hämtade upp hen
ne och hennes målargrejor på Åldersro 
för att köra henne till någon plats där 
hon gärna ville sitta och måla. 

Jag minns att jag alltid förvånade mig Hela tiden målade hon. 
över den då drygt nittioåriga damens lät- Att ha en tavla av Therese är lika vik-
ta steg, när hon kom nästan trippande tig t som det var att ha en, familjebibel 
nedför trappan. Det verkade som om ål- förr i världen. 
dern på något sätt inte bet på Therese De lätta akvarellerna hänger på he-
Nordblom. dersplatsen i hart när varje hem i Fjäll-

1932 gjorde Therese stor succe sedan backa. Alla med mycket tunna ramar, 
hon blivit övertalad att ställa ut på som för att inte störa själva konstverket i 
svensk-franska konstsalongen i Stock- sin ambition att berätta om skärgården i 
holm. I lyriska ordalag beskrevs hon som Therese Nordbloms ögon. 
i det närmsta en konstsensation av stock- Så han då tiden ikapp även henne. 
holmspressen. I en ålder av 101 år avled hon på 

Therese Nordblom älskade att måla. Björkhagen i Tanum den 6 oktober 1988. 
Hon älskade också sitt liv på Väder- Therese Nordblom kommer att leva 

öarna. Ljuset, havet, klipporna och fisk-. länge än. 
Lasse Lundberg 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 
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Elof Davidsson 

Tel 0525·205 30, 29481, 20941 

MC - BIL - TAXI - BUSS - LASTBIL 
INTENSIVUTBI LDNING 

Omdöme - Ansvar - Hänsyn 

Välkomna! 

J ag önskar alla mina 
kunder en God Jul 

och ett Gott Nytt År! 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 



Arne Stubelius berättar: 

Fiken på Fläskö 
Det var en sommardag 1932. Vi stod på 
Göteborgs Central, två goda vänner som 
längtade ut. Bara ut. Vart som helst. Vi 
följde med ögonen strömmen av resande 
som just stigit av karlstadståget. De skul
le vidare söderut och vi var lite avund 
sj uka. 

Plötsligt fick vi se "Fröken", den mest 
kända av alla Sveriges fröknar. Selma
Lagerlöf. 

Hon såg på oss ett ögonblick. Inten
sivt. Och vi kände oss egendomligt ge
nomlysta. Som aven andens röntgen
strålning. 

- Vilken blick, sa den ene av oss. 
- Så stark, sa den andre. 
Vi talte sedan ofta om detta. Om hur 

små och in i våra innersta skrymslen av
slöjade vi känt oss den gången. 

Själv hade jag ett tidigt minne av lika 
genomträngande och värderande blickar. 
Då var jag tonåring och stod på ång
båtsbryggan i Fjällbacka. 

En koster från Fläskön lade till och en 
äldre kvinna gick i land. Hon såg på mig 
så ,jag krympte till ett intet. 

Det var Fiken som sett på mig. Egentli
gen hette hon Karolina Larsson och var 
änka efter sjökapten Leon Larsson. Men 
folk sa mest Fiken då de talte om henne. 

Selma Lagerlöf hade vid sidan av sina 
mera normala gåvor, enligt många vitt
nen, en släng av synskhet. Fiken hade 
däremot som viktigaste andliga utrust
ning klart uttalad klärvoajans. Dessutom 
en annan mera ovanlig sida av vad man 
nu kallar espbegåvning: hon behärskade 
också telekinesien. Kunde alltså med tan·· 
kar påverka den döda materien. 

De glimtar av Karolina Larssonsmärk
liga upplevelser som jag återger är upp
snappade i barndomen, då tant Maria 
från Hjärterön satt hemma hos mor ocr. 

berättade om den synska kaptenskan. 
Undra på att vi barn satt lyssnande tys

ta. Och att en del av vad vi hörde hänger 
kvar i minnet efter sextio år och mer. 

Leon Larsson förde olika storseglare 
bl a tremastade barken Carl-Fredrik 
uppkallad efter två av sönerna. Annars 
var det vanligast att båtarna fick namn 
efter skepparhustrurna. Kapten Larsson 
färdades vida över haven. Och då söner
na växte upp var ofta någon av dem med 
som besättningsman. 

En gång hade Carl-Fredrik just lämnat 
Göteborg. Hustrun hade stått på kajen 
och vinkat farväl. 

Ett par timmar senare kom hon upp på 
rederiets kontor . Frågade om de visste att 
Carl-Fredrik låg väster om Vinga med eld 
ombord. Ingen lyssnade till hennes ord. 
Hon stod på sig och så småningom för
stod man att hon menade allvar. Ett 
räddningsfartyg sändes ut. Och mycket
riktigt: det brann ombord, men tack vare 
hjälpen från land släcktes elden. 

Nästa gång Fiken Larsson kom upp på 
redarkontoret i ett liknande ärende min
des man hennes förra besök och tog hen
ne genast på allvar. Men det var inte lönt 
sända ut hjälp. Carl-Fredrik befann sig i 
öppen sjö på andra sidan klotet. 

Barken hade i dimma kolliderat med 
en annan seglare. Stag och vant på de två 
förskeppen hade trasslat in sig i varand
ra. 

Så hörde Karolina Larsson sin man ro
pa till sonen att kvickt ta en yxa och kapa 
de låsta riggdelarna. Och hon såg Fredrik 
rusa upp på backen och göra som fadern 
sagt. Han lyckades, och skeppen gled 
isär. 

Först efter några veckor kom från fjär
ran hamn det brev som helt bekräftade 
vad kaptenskan hört och sett. Om det va
rit idag hade förstås rederiet nästan 
ögonblickligen fått veta allt via gnist eller 
radio. 

Varken Carl-Fredrik eller den andra 
skutan hade tilltygats värre än att de kla
rat sig in till närmsta hamn. 

Och Fikens makt över de döda 
tingen. Fortfarande enligt tant 
Maria. Ljög hon så ljuger jag. 

Kaptenskan var på besök hos en vänin
na i Göteborg. De satt i ett rum två trap
por upp med fönster åt en stenlagd gård. 
Det telekinetiska kom på tal. Värdinnan 
tvivlade. Hon tog en glaskaraff och sa: 
- Kan du släppa den här i stenläggningen 
utan att den går sönder, då tror jag dig. 
- Om jag kan, sa Fiken, öppnade fönst
ret och lät den tunna glaspjäsen falla. 

Den låg hel på gården. Utan minsta 
spricka. 

Äimu då hon låg på dödsbädden hän
de det märkliga ting runt gamla Karolina 
Larsson. 

Slutet var nära en mörk kväll i isloss
ningen. Hon hade legat tyst länge. Plöts
ligt samlade hon krafter och talade till en 
vakande anhörig. 
- T står vid husknuten. 

Det gällde en man som kaptenskan inte 
tålde. 
- Omöjligt, sa vakerskan. Isen varken 
bär eller brister. Ingen kan komma hit till 
ön. Varken norra eller södra vägen. Var
ken till fots eller med båt. 

- Jo, T står vid knuten och lyssnar. 
Jag vill dö i frid. 

Den gamla hade rätt. Norra farleden 
hade öppnats av nordvästen. T hade 
kommit med båt från Fjällbacka. 

Han avvisades. Och Karolina Larsson 
fick i lugn gå hädan . 

Hur det kunde vara att ha en klarsynt 
mor. En av sönerna har en gång berättat: 
- Det var inte lönt att söka dölja något 
för mor. Hade vi pojkar varit ute på 
rackartyg visste hon allt då vi kom hem. 
Så vi behövde aldrig bikta oss. 

Ingen av Karolina och Leon Larssons 
barn hade, så vitt jag vet, ärvt moderns 
speciella gåvor. Men de var liksom båda 
föräldrarna allmänt begåvade. En var 
den marintekniske uppfinnaren och kap
tenen vid örlogsflottan Carl Leon. Bl a 
hade han konstruerat den !eonska hörrni
nan, som under första världskriget kom 
till användning mot de allierade och bi
drog att stoppa dem vid försöket att for
cera Dardanellerna. Så berättades det i 
alla fall. 

Svenska marinen visade inget intresse 
för hörminan. Därför hade Carl Leon 
sålt den till Tyskland. 

Äldre göteborgsläkare minns nog en 
annan av bröderna, Albin, som skicklig 
medicinsk el- och röntgentekniker . 

Systern Gerda var guvernant och sjuk
gymnast vid tsarhovet i Ryssland, där 
hon lärde storfurstinnorna europeiska 
språk. Efter revolutionen slog hon sig ner 
i Fjällbacka, där hon med massage och 
gymnastik lättade mångas reumatiska be
svär. 

Fiken på Fläskö använde aldrig sina 
märkliga gåvor i annat än goda makters 
tjänst. Och hon kom aldrig på iden att slå 
mynt av dem. Hade hon velat hade hon 
nog kunnat bli en bohuslänsk Uri Geller. 

Vid mitt senaste besök på Råghagen, 
Fjällbackas begravningsplats, fann jag 
namnet Karolina Larsson på en gravsten. 
Men inte makens. Varken han eller sonen 
Fredrik kom hem efter sista långseg
lingen. De dog båda i Marseille av tyfus. 
Och de vilar i fransk jord. 

Arne Stubelius 
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Tack Harry ... 
Medlemmarnas tack till Harry Järund vid dennes avgång fran po-te 
förande i Fjällbacka Golfklubb vid årsmötet 25/7 1988, framfört a Gnrular 

När man bett mig att idag, när Harry av
gått från posten som ordförande i golf
klubben, rikta några tacksamhetens ord 
till Harry, beror det kanske på att jag är 
en av dem som varit med från allra första 
början. 

"Varit med" säger jag, därför att det 
uttrycket rätt väl täcker den situation 
som de flesta av oss befunnit oss i under 
Harrys år som ordförande. Inte så att alla 
suttit passiva, medan vår ordförande allt 
har bestyrt. Det är många som lagt och 
lägger ner mycket tid och stort intresse i 
arbetet inom styrelser och kommitteer, 
och utan deras insatser hade golfklub
ben inte fungerat. 

Men lika klart är att utan Harry hade 
vi överhuvud taget inte haft någon golf
bana i Fjällbacka och i vart fall inte kun
nat spela golf här under så gynnsamma 
ekonomiska och andra betingelser som 
vi nu gör. 

Vad är det då som Harry uträttat? Jo, 
det skall jag nu berätta. 

Är 1965 bildar Harry Aktiebolaget 
Fjällbacka Golfbana, ett bolag utan 
vinstsyfte och med ändamål att förvärva 
mark för samt att bygga och äga en golf
bana i Fjällbacka. l stället för att som 
vanligt låna pengar i bank erbjöd Harry 
ett antal golfintresserade personer i 
Fjällbacka att bli bolagets aktieägare 
och samtidigt utgivare till bolaget av 
vardera ett räntefritt lån på 10.000 kro
nor mot löfte om gratis medlemskap i 
golfklubben under viss tid. Det var 50 
personer som 1965 utnyttjade detta er
bjudande. Två år senare erbjöds samtliga 
dåvarande medlemmar i golfklubben att 
inträda som aktieägare och finansiärer 
på liknande sätt. Ytterligare 30 medlem
mar nappade då på erbjudandet. 

På detta sätt fick bolaget in 800.000 
kronor. Detta räckte för förvärv av 
mark för en full 18 håls bana. 

Från Gunnar Andersson förvärvade 
Harry således 1965 för golfbolagets räk
ning en del av den Anderssonska fastig
heten i Lilla Anrås, inte bara åkermark 
utan även berg och sluttningsområden i 
anslutning därtill. 

Detta fastighetsförvärv utgjorde, till
sammans med bildandet av golfbanebo
laget, grundvalen för hela golfprojektet. 
Harrys grundtanke var nämligen att ut
nyttja den på grund av golfbanebyggel 
uppkomman e mar -värdes egringen fUll 

des mycken förhandligsskicklighet i för
hållande till kommunen och andra myn
digheter för att bolaget skulle få till
stånd att stycka av tillräckligt med tom
ter på de områden som ej behövdes för 
själva banbygget. Det är inkomsterna 
från denna tomtförsäljning, tillsam
mans med de 80 aktieägarnas insatser , 
som finansierat golfbanan med allt som 
därtill hörer. 

Golfklubben bildades 1967, dvs 2 år 
efter bolaget. Harry blev den självskrivne 
ordföranden och har nu innehaft den 
posten i 21 år. 

Som ordförande i golfklubben och 
verkställande direktör i golfbolaget har 
Harry skickligt planerat och genomfört, 
först ytterligare ett par markförvärv, 
och därefter investeringar i först 9 och 
därefter ytterligare 9 golfhål, i maski
ner, vagnbod, vägar, vatten, avlopp, om
klädnadsrum och slutligen i detta fina 
klubbhus, allt till otroligt låga kostna
der. Det är Harrys detaljerade fem- och 
tioårsplaner över resursutvecklingen ho_ 
bolaget som legat till grund .ö
dessa åtgärder, vilka a\' bl a -'3. e-'-
siga skäl måst ke i en r _. ' 

lande dire -lÖ- ;.= -

golfklubb m el är nu 
som vi skall ta -a 0:.= Harr:- "ör vad Du 
gjort för golfen 
försökt att obje - '. 
rättat. Därav framgår. boppas jag, att 
Du utö\'er Din framgangsri a företagar
gärning i Järund lnveming gjon en lik
nande pionjärinsats också för golfen i 
Fjällbacka. 

Det är i stort sett samma sällsynta 
egenskaper som krävs i båda fallen, så 
det är ej förvånande att Du lyckats även 
med golfprojektet. Däremot är det allt 
annat än självklart, att Du velat satsa så 
mycket av Din kraft och Din förmåga 
just för golfen . Någon ersättning har ju 
aldrig ifrågakommit vare sig i golfbola
get eller golfklubben. Desto ta '- ~~ ~ 

är vi golfare som får njuta :",."Il,.~....-:::; 

Ditt verk, 



Gamla sjöbodar 
bör bevaras 
Sedan årsmötet hölls har det hänt något 
litet i frågan om sjöboden Alene. Agneta 
Ericsson från Bohusläns Museum har på 
anmodan av Tanums kulturnämnd be
siktigat sjöboden och funnit att den är 
mycket värdefull och bör bevaras liksom 
också sjöboden som hör till gamla Te
legrafhuset, som ägs av kommunen. 
Man kan tycka att det var onödigt att 
fråga om en så självklar sak. Därefter 
har kulturnämnden behandlat frågan, 
men protokoll var ännu inte skrivet, då 
jag hörde mig för. Karl-Axel Wikström 
meddelade dock att frågan nu går till 
hamnstyrelsen,som får ta ansvar för att 
göra upp en plan för reparationen. 

Man suckar och tänker att byråkra
tins kvarnar mal långsamt. Medan frå
gan bollas hit och dit i åratal ruttnar 
stockarna i Alene mer och mer. Hade 
någon ansvarig i t ex hamnstyrelsen sett 
för fem år sen att sjöboden borde repa
reras, hade kostnaden blivit ringa i jäm
förelse med nu. Tyvärr blir nog ingen
ting gjort nu under vintern. Kan vi hop
pas att något blir gjort till våren? 

Inger Rudberg 

TILL SALU 
Segelbåt "Nolhotte" med fenköl. Kmpl 
med segel. Ruff 2 kojpl. Sittbrunnen 
rymmer ledigt 4 personer. Dynor + ka
pell. Segelyta ca 162

• Båten helt i plast. 
Vidare uppl tel: 090/1203 80. 

Centrumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 
Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker 

GB-glass - Souevenirer m.m. 
Tips - Video - Film 

Svenska och norska sjökort 

Vi tar emot film 
för framkallning 

Gatukök 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525 - 313 27 

Krydd & 
Halsob O den 

Galärbacken 119 
Fjällbacka 
Tel. Hem 310 87 

Butik 317 71 

Ett Gott alternativ i Jul är: GODIS UTAN TILLSATSER 
BIOLOGISKT ODLADE GRÖNSAKER OCH FRUKT 
MANDEL, NÖTTER OCH HÄRLIGA JULKRYDDOR 
+ MÅNGA PRESENTTIPS. 

H'ärtligt välkomna! Öppet fre 16.00-18.00 
lör 10.00-13.00 

J . h E. Wmt er 

SELBERGS JURIDISKA SYRA HS 
Jur. kand. ELISABET SELBERG, pol. mag. INGVAR JANSSON, ekonom 

Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/30002 

RING OCH BESTÄLL TID FÖR SAMMANTRÄFFANDE 
Vi kan hjälpa Er med Era ekonomiska och juridiska problem, exempelvis: 

Arvskiften, Avtal, Betalningsföreläg
gande, Besvär med olika myndighets
beslut, Bodelning, Bouppteckningar, 
Generationsskiften, Gåvobrev, Inskriv
ningsärenden, Lagsökningar, Skatte-

och taxeringsärenden, Testamenten, 
Tvistemål (stämningar och svaromål), 
Tvister med försäkringsbolag, Äkten
skapsförord, Äktenskapsskillnader. 

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 

•• 

JARUND 

INVENTING 

AB 
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Ester Göransson berättar 
Den 23 augusti 1984 pratade John Johansson med sin granne i Mörhult, 
Ester Göransson, som var gammal infödd Mörhultsbo. Med enastående 
klart minne skildrade hon sin barndom och ungdom. Ester gick bort i feb
ruari 1988, men hennes röst finns bevarad på den inspelning som John 
hade gjort. Jag har nu skrivit ner ett urval av allt det som hon berättade. 
Hela bandet kan man få lyssna till på Hembygdsföreningens arkiv. 

Under intervjun satt John med Ester 
hennes man i sommarstugan i Mörhult 
dit de varje år brukade återvända på 
somrarna. Man ser Köttö i norr och Valö 
i väster . En båt kommer in med måsar 
omkring vilket visar att den fått fisk. So
len glittrar på vattnet och det är sommar 
i Mörhult. John bor själv på samma 
plats ;-där hans morföräldrar bodde, och 
är väl insatt i personhistorien i Mörhult 
och frågar först om de gamla originalen 
där. 

"Nathans Elis" 
- Vem var Skanse-Helena? Vem var 
Nattans Elis? frågar John först. 

- Jo, Nattans Elis var fiskare, troli
gen född på Mörhult. Fadern hette Nat
tan. Nattans Elis var musikalisk och vi 
fick dansa i deras kök på kvällarna när 
han spelade fiol. 

- Vill du berätta om din mor och 
far? 

- Mina föräldrar hette Lotta och Al
bin Johnsson. Min farfar var den förste 
här, som kunde läsa och skriva, för sko
lan började ju inte förrän 1844 och han 
var född 1827. Han hade lärt sig av nå
gon gammal soldat som gick förbi. Far
fars mor sa att hennes barn skulle kunna 
läsa och skriva. När karlarna var borta 
på fiske, så kom alla fruan.:! med brev 
och sa: 

- Johannes, vill du skriva nu att vi 
mår bra? Och så skrev han så till deras 
män. 

- Vem var nu Skanse-Helena? 
- J ag minns bara att jag fick vara 

med mor hos henne. Det var en väldigt 
gammal moster. Huset var så vackert, 
grått som silver med stora röda stockro~ 
sor framtill. Jag minns när hon skulle 
till fattiggården . Då gick nån, j~g tror 
det var dottern Hedvig och köpte för 25 
öre bullar hos Brö-Sofi, för mamman 
skulle ju ha kaffe innan hon skulle åka. 
Brö-Sofi hade cafe i Majorbacken, där 
David Setterlind bor nu. -(En liten röd 
stuga, nu riven) . 

Sockerkaka - en nyhet 
- Mor berättade alltid om faster Lovisa. 
Hon var den mest underbara människa, 
jag minns så rar hon var. När vi var ute 
och lekte som barn, kom hon ut till oss 
med brödbitar som hon gav oss, eller 
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med en bit palt på en gaffel, om hon hade 
det. En dag hade Emma i Nordby fått en 
pojke och det var brukligt förr i världen 
att man skulle komma med barnsängs
mat. Så mor sa: 

- Faster, vill du passe ongarne för 
mej, mens jag går å beställer e kaga hos 
mamsell Lindroth? 
Mamsell Lindroth hade ett stort bageri 

framme vid Porsholmsbryggan. 
- Nej, sa faster Lovisa, de behÖver 

du visst inte göra för ja va på kalas i sön
dags och fick nånting som heter socker
kaga, de kanske vi kan göra. 
Men det var inte så lätt, för de hade 

ingen form och ingen spis att steka i. Det 
här var ungefär år 1905 och de flesta ha
de då bara öppna hällar . Men Elisabeth 
Magnusson hade en liten kokspis, som 
var köpt begagnad. De gick bort till hen
ne och frågade om de fick steka den där 
kakan hos henne och de fick de. Men 
först måste de gå till vedhuset och hämta 
ett fång ved och bära dit. Faster Lovisa 
rörde ihop smeten: 6 ägg, l skålpund 
mjöl, l skålpund socker och jästpulver, 
som man fick köpa på apoteket. Under 
tiden fick mor springa omkring och be 
att få låna en form och så kom hon till 
J ohans Anna, Clary Hakeröds farmor, 
och fick tala om vad hon skulle ha for
men till. 

- Sk'l du ha nåt mer? frågade Anna. 
- J o, farbror Kalle i Halla ska fara te 

Grebbesta å köba e flaska vin för 75 öre. 
75 öre var mycket på den tiden, en avlöc 

ning var kanske 2,25-2,50 kr om dagen. 
Mer tjände de inte. Så blev då kakan 
färdig, och mor gick till Nordby med 
den, medan vi var hos faster Lovisa och 
det var så roligt. Jag var 4-5 år då. 

Utflykt med en flaska vatten 
- Fick du nåt godis förr i världen, Ester? 

- Jo, nån strut med karameller och 
lemonadpulver kunde vi få. Och när det 
var fest hemma, for vi ut till Munkhol
men, för där hade vi "söarne" och hade 
med oss en ask lemonadpulver och för 
25 öre bullar hos Brö-Sofi. Sockerdricka 
fanns inte. 

- När jag var 13 år och gick i skolan, 
~~de vi utflykt till Wrems park och vi 
hade inte råd så jag kunde få en socker
dricka och inte en skvätt mjölk heller utan 
det blev litet vatten i en flaska , och inga 

bullar heller fick jag. Det var inte så 
märkvärdigt förr i världen, alla var lika 
fattiga. Men de höll sig oppe, det har all
tid bohusläningarna gjort och de hjälpte 
varandra. Jag fick höra av mor, att faster 
Lovisa hade varit så snäll mot henne och 
hennes syskon, när de blev moderlösa 
som små. 

Vårkajas med yetekaka 
- arje år ställde faster Lovisa till ka
las, när hon hade haf vårstädning. Då 
hade hon [vä a- taken, tagit ut in.TIan
fönstret o h 'ä a- trasma torna, Men 
för att förber a "år alaset 'og hon un
dan en näve 'e'e 'öl var gång hon ba
kade och det börja e --on ID \id jul, 
utan att herrn u 

visas man, Leonard kom hem med full 
fart och frågade? 

- Vad är detta? Vad är det du .täller 
till med? 

- J ag la allt vad vi hade i tina, sa Lo
visa, å så fick ja baga nåre kager , så vi 
skulle ha lide å äda. 

Dan därpå for de igen och då kunde 
faster Lovisa ha sitt kalas och hade fem 
tanter på kaffe med dopp för en 0-·- . 

ling dvs 25 öre. De fick en b 
och en pepparkaka för I öre' _ 
en skorpa och så den 
bröd med smör DC ": .-

år meso , 



Gick och läste i fem år 
Ester kommer ihåg tre syskon, Henrik, 
Aron och Agneta, som bodde tillsam
mans. Aron hade inte konfirmerats, för 
han hade gått och läst i fem år och fick 
inte gå fram och fick aldrig gå till natt
varden. Och Henrik, den stackarn hade 
varit full och tokig på "martna" och det 
blev anmält för prästen. Det blev stor 
skandal och han blev avstängd från kyr
kan. Agneta, systern, tog emot och 
spann garn för folk. Nere hos de här sys
konen hade karlarna sitt tillhåll efter kl fy
ra på vintern. För att spara fotogen satt de 
och höll skymning på vintern. De röjde 
undan hummertinor och skräp och de 
hade så trevligt och satt och pratade, 
medan Agneta satt och rörde i köksgry
tan som stod på någon liten ugn framför 
kakelugnen. 

Dans på bryggan 
- Var det inte dans på bryggan förr? 

- Jo, varje lördag och onsdag. David 
i Norden, en pojkstackare som var inva
lid, spelte bra dragspel. Jag var så salig 
när jag var 14-15 år och fick dansa 
hambo eller tango med Väj e-Verner, 
som ju var mästare i det. 

Så var det ju "martna" var höst den 
24 oktober, "frivickan" sa de. Det var 
en sevärdhet. Då kom det folk från Kung
älv och sålde pepparkakor. Det var en 
massa folk och stånd, som började oppe 
vid skolplanen och gick ända fram till 
pumpen, där Ingrid Bergmans staty står. 
Vi barn fick 50 öre i marknadspengar, 
men vi kunde inte köpa upp alltihop, för 
tänk om vi behövde en skrivbok för 8 
öre dan därpå. Vi fick ju betala alla lä
roböcker själva, och det skulle vara ny 
geografi och tre sorters skrivböcker. 

Pappersstärkkrage 
- Det var mycket folk på Mörhult och i 
Fjällbacka då. När min far gick och läste, 
troligen 1874, var det 101 pojkar, som 
samlades från Fjällbacka och öarna och 
gick till Kville. Det var en som hette 
Gustav på Görvik, som hade gått i sex år 
och prosten Holmqvist sa till honom att 
han inte kunde släppa fram honom då 
han inte kunde sina stycken. Då svarade 
pojken: 

- Ja, då får de då verkligen vära för 
no har je mönstrat te beväring så no ska 
je ud å exera, så no kan ja en te gå fler 
år. 

- Då fick han visst komma fram. 
Min far klarade sig med ett år, men bro
dern Johan fick gå två år. Det blev stor 
besvikelse sista dan innan de skulle läsa 
på gången och han fick veta att han ini" 
slapp hem. Det vai-beställt hästskjuts 
oppifrån Kelby och alla skulle få sitta 

med på hästs kutsen och det gick om in
tet. 

När far skulle konfirmeras fick han 
ett par nya byxor, men han fick låna en 
svart rock aven gubbe oppifrån landet 
och av sin fadder, Alli i Nordby, fick 
han en pappersstärkkrage för 25 öre. 
Vid förhöret på lördagen stod nattvards
barnen upp, en bänk i taget, och prästen 
gick utefter och förhörde dem, flickorna 
på ena sidan och pojkarna på den andra. 

'Att leka "lutheran" 
- Vad lekte ni då? 

- Jo, vi lekte "lutheran". Då delade 
man sig i två lag, och det ena laget 
sprang och gömde sig bland gamla upp
lagda båtar. När man hade gömt sig 
skrek man "lutheran!" och det ropade 
man då och då för att ge vägledning för 
de andra. På sommaren lekte vi mycket 
ringlekar. På midsommar hade vi maj
stång här nere på bryggan och varenda 
hus dekorerades med björkar och vi 
plockade violer och vallmo, som vi lade 
på tallrikar inne. 

Mössa med guldbokstäver 
- Fick ni några julklappar? 

- Ånej, kanske vi fick en mössa. Jag 
minns att jag drömde en gång om att jag 
skulle få en mössa. Det var svarta mös
sor med en ståltråd runt om, så att de 
var styva och så stod det med guldbok
stäver "Framåt" eller något liknande. 
Men jag kunde aldrig få en sån mössa, 
för det var för dyrt. 

- Vad hade ni för mat till jul? 
- Det var sylta, och så var det salt 

fisk som de tog ut mycket omsorgsfullt i 
början på december för att salta och ha 
till julfisk. Och så var det risgrynsgröt, 
och det var fest, det vet du. På juldan 
var det väl kål, skulle jag tro. Och så 
försökte de få ett stort bak till jul, för 
det skulle räcka länge. Och så hade vi 
julgran med levande ljus och den stod i 
kammaren. Ibland flyttades den ut i 
rummet så vi kunde dansa runt den, men 
då tyckte mor det drog och blev för kallt 
i rummet. Vi fick också en sorts konfekt 
med små änglar, skära eller blå och pu
dersocker ovanpå. Ost hade vi till jul 
också. Riktig julhandel, det var att köpa 
l kg socker och l kg kaffe och litet mer 
mjöl och risgryn skulle· det vara. Att vi 
fick leksaker till jul minns jag inte. Men 
jag minns att far hade varit i Marstrand 
en gång och köpt två dockhuvuden till 
min syster Alfhild och mig och så fick vi 
sy kropparna själva. 

"Makrillhuer på glon" 
- Gris och hönor hade vi och salt mak
rill. Det stod en stor gryta på spisen med 
potatis och så var det salta "makrillhuer" 

som var stekta på "glon" , och det var 
härligt, eller också "spiggemakrill" och 
vi fick äta så mycket bröd vi ville. 

- Du var aldrig hungrig? 
- Nej, aldrig. Hela och rena och 

snygga var vi alltid. När vi kom från 
skolan, då fick vi byta skorna eller käng
orna till träskor. Far satte läderbotten 
på träskorna för de skulle hålla mer, 
men vi sprang lika galant över bergen. 
Och det fina rena förklät fick vi ta av 
oss. På vintern åkte vi kälke, men spark 
hade vi inte. Vi hade en stor rejäl kälke. 
När det var snö och is, så kunde vi sätta 
oss på kälken långt oppe i li'n och så 
brassa vi på nerför och ut på älven. 

Alla höll ihop 
-Alla höll väldigt mycket ihop. Kar
larna hade vadlag ihop och hustrurna 
gick ihop och stickade täcken och hjälpte 
varann. Och alla hade lika ekonomiska 
resurser. Alla hade en väldigt stark rätts
känsla att göra rätt för sig. Jag glömmer 
aldrig när jag var 12-13 år, då far hade 
beställt en snäcka för han hade bara 
roddbåt förut. Men när mannen från 
Resö kom med båten var far ute på Vä
deröarna på hummerfiske. Det var på 
våren i påskveckan. Då fick mor välja ut 
en båt med hjälp aven granne. Så kom 
far hem men vi hade inte 75 kr som bå
ten kostade. På långfredag gick mor till 
Nordby och bad om ett lån på 50 kr och 
så fick hon ut dem på banken, och 25 kr 
hade vi själva. Sen rodde de härifrån 
och till Resö på påskdagens morgon för 
att betala båten. Han kunde ju fått be
talning en anncin gång. Nej, de rodde. 
Jag minns att mor sa efteråt, att hon 
skämdes för att hon inte kunde ta av sig 
galoscherna, när de blev bjudna på kaffe 
för skorna var så dåliga. Så fick mor gå 
och köpa en liter olja i taget och olja bå
ten. Far tog den ut till Väderöarna där 
Karl Valdner redde in båten, för far hade 
gjort något annat för honom, så de bytte 
jobb. 

Utskrift: Inger Rudberg 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UT FÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-531 55 
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Saxat ur Bohus
läningen 4.10.88. Stockholmskröyare visar intresse 

Ny lu-og i Fjäl1bacl~a? 
FJÄLLBACKA: Två planerna vill de båda krögarna 

mycket välkända Stock- bygga hotellet och restaurang
holmskrögare är beredda en på eller i anslutnin.g till Vet
att satsa mångmiljonbelopp teberget I centra!a FJallbacka: , 

P
å ett hot 11_ h t - Men det far planeras sa 

. e •.. oc res au- att projektet inte stör miljön . 
rangbygge I FJallbacka. • betonar kommunairadet Hen-

- Från kommunens sida ry Carlsson. 
bedömer vi de två krögarna E I' d I ' k . 

k t '" k n Igt e p aner som rö-
som myc e serJosa, ,?m- garparet från Stockholm. som 
menterar kommunairadet drivit en av de mest välkända 
Henry Carlsson (el hotell- restaurangerna i Sverige. skall 
och restaurangplanerna. hotelldelen av projektet ha 

Enligt de preliminära plats för 70 rum. Verksamhe-

ten skall bedrivas aret runt. 
- Tanum har blivit intres

sant för nvetableringar. kon
staterar en nöjd- Henr~ 
Carlsson . 

- Men jag \ill inte lyft a ra 
hatten förrän herrarna är h'i r. 
lägger Her.ry Carlsson till. 

Helt k!~rt är ott kommun
ledningen hopp"s "iycket pa 
hotell- och restaurangplanerna 
i Fjällbacka. Redan inom mlg
ra år skulle det nya hotellet 

med restaurang kunna sta 
klart. -

Enligt uppgift sa har dc ba
da Stockholmskrö!!arna till 
gang till erforderligt-kapital. 

Letar efter tomt 
Det gäller nu för kommunen 

att hitta en centralt belagen 
tomt i Fjällbacka för det nya 
hotellet och restaurangen. 
Henry Carlsson vill darfö; atl 
plangruppen för deta ljplane
fragor tittar på arendet och 
kommer med e(( förslag . 

Vetleherget ligger cent ralt i 
Fjallbacka.-Men-;niljön fa r in
te fONöras av det nya projek
tet. Ve((eherget utgör e(( 
hlickfang i Fj'iITback a.-

I Fjällhacka finns redan idag 
nera krogar och hotell. Verk
samheten- är av naturliga skiil 
störst sommartid. Vinte rtid 
håller de flesta restau ranger 
stängt. Det finns inte underlag 
för att hålla öppet aret runt. 

Boo Haglund 

Sommarens ros 
Sommarens ros \ill \i överräcka till be
sättningen på livräddningskryssaren 
Margit Engellau för stor skicklighet och 
hjälpsamhet ,id bärgningen av många 
båtar, däribland min Windö, som slitit 
sig i stormen. Man kan verkligen känna 
sig trygg i närheten av sådana "räddare i 
nöden" . 

Bosse Bergström 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJÄLLBACKA 
Pg 410318-0 
Bg 514-7228 
Årsavgift 80:-

Läs Fjällbacka Bladet 

LU-I/Kontorstj~nst 
REDOVISNINGSBYRA 

ROGERS 
EKIPERING 
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Bokföringsuppdrag, Bokslut, 
Övrigt inom redovisning och 
ekonomi samt skatteproblem . 
Bouppteckningar , Arvs ki fte. 

SVERIGES REDOVISNINGSK O NSUL TE RS FÖRBUND 

företagarens nara r~dgll/are och samtalsoartner 

Samarbele med auktoriserade revisorer/ REVEKO / 

Vinbäcksvägen 8 457 00 Tanumshede 
0525-290 45 

Herr, Dam och Barn 

= 

Fritidsklä er 
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Fjällbacka Stug- och Rums
förmedling byter ägare 

Gör som fler och fler! 
Äretruntboende eller sommargäst! 

Köp bilen i Fjällbacka 
Vi är auktoriserade återförsäljare för 

mazna 
FJÄLLBACKA 
BIL&MOTOR 
Bilförsäljning 0525 / 321 96, Bostad 317 96 
Verkstad, Reservdelslager, Bensinstation, 

Biluthyrning, Bilbärgning , Plåtverkstad, 
0525 /31096, 31820 

På grund av ändrade arbetsförhållande 
under vinterhalvåret har Ingela och 
Lasse Lundberg överlåtit den delen av 
sin verksamhet som omfattar stugför
medling och rumsuthyrning till Lars
Göran Blom och Marie-Louise Mielke. 

Lars-Göran Blom är av gammal fjäll
backasläkt och han och Marie-Louise 
har nyligen flyttat in i sin nybyggda villa 
iKullenområdet. 

Båda har stor erfarenhet av turist
näringen och Lars-Göran kan se tillbaka 
på många år inom passagerarrederinä
ringen i Göteborg. Som marknadsförare 
kan han säkert dra ,sitt strå till stacken 
för att ytterligare öka andelen hyresgäs
ter i Fjällbacka-Hamburgsundsområdet. 

Som medlem i Tanum Turist styrelse är 
Lars-Göran också väl informerad om 
vad som turistiskt tilldrar sig i vårt 
område. 

Målsättningen är att försöka locka 
turister till Fjällbacka-Hamburgsund 
även under mellansäsongen, en mer än 
lovvärd ambition. 

AKVARIE& 

~N~~~;li 
I vår butik hittar Du olika 
hund- och katt foder såväl 

som kattsand. 
Stor sortering av burfåglar, 

akvariefiskar samt smågnagare 
från ökenråttor till chincilla. 

Öppet: måndag-fredag 12-18 
lördag 9.30-14.00 

KVILLE - RABBALSHEDE - BULLARENS 

~~~ .. ; .~ TAXICENTRAL 
0525-352 01 

Utför alla tänkbara köruppdrag 
Budservice är också ett av våra områden 

, " I I ::::::::..g 
'. _,,~-s;;::: 

. -~ '" 

Ni J·inger • • 
Vi kör 
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Dingle 
Blomster & 

Presentaffär 
0524/402 19 

Paula 's 
Skinnatelje 

0524/421 35 

Idrottsvägen 2, Dingle 
Mån-Fre 9-18 Lörd 9-13 

ABLERSTE.-~ 
Försäljning av 

• Hundfoder (H ~ 

• Mjöl 
• Lantbruksfode 

Gödsel, utsäde. a 

Välkomna! 

Boutique Klip a 
i Fjällbacka -och Tanumshede 

Vi tackar för ett trevligt A.:r 
Er alla En God Jul och Ett Go 

Mia och Ingemar 

TEL. FJÄLLBACKA 0525-31806 - TEL 

Varför slösa egen dyrbar tid 
- när du i ett slag kan få 

hjälp av oss 

John Granqvist By 
Fjällbacka 0525/ 32030 

s 



F J ÄLLBA eKA Thore Axelsson 0525/317 21 

ELINSTALLATIONER - ELVÄRME - KÖKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 37 13 02 

Wide/ius Marinservice 
05251310 33 Fjiillbscks 

Försäljning och service av: 
EVINRUDE,MARINER, VOLVO PENTA IN-och UTOMBORDARE 

Reservdelar till ALBIN MOTOR, YANMAR DIESEL, CRESENT, JOHNSON mJI. 

VINTERSERVICE • FÖRVARING 

DYKARBETE 

Försäljning av 

Bilsläp av alla typer 

Thorens Maskiner 
450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525/31962,311 87 

Massor av erbjudande 
hittar ni i vår julkatalog! 

Välkomna! Affii,.v8I1en. renum.hede 
ret. 0Ii25/294 0Ii 

LILLA BODEN 

Vi önskar al/a våra 

kunder en God Jul 
och ett 

Gott Nytt År! 

KARIN och ISA 

Vi önskar 
alla våra kun~ier 

en God Jul 
och 

ett Gott Nytt Ar! 

Fjäll backa 
postkontor 

GOD JUL 
och 

GOTT NYTT ÅR! 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

27 



Fjällbacka Bok- och Pappershandel 
De flesta av oss minns den trevliga skyl
ten i det lilla gula huse~ mitt emot sko
lan. Vi är många som saknar den skylten 
och vad den stod för, fast det är snart 20 
år sen den togs ner. 

Kerstin Kroona heter den lilla försynta 
dam som hade hand om denna kulturoas 
i 15 år, nämligen 1955-1970. Själv har 
Kerstin.hunnit fylla 70 år utan att någon 
har tänkt på att fråga ut henne om tiden 
i bokhandeln, som ju redan utgör en bit 
av Fjällbackas historia. 

Sjömanshem i London 
En stilla oktobermorgon, när fjorden 
ligger blank utanför fönstret, får jag en 
pratstund med Kerstin Kroona i hennes 
vackra föräldrahem, som fadern byggde 
1906. Vi upptäcker snart, eller snarare 
konstaterar att vi är släkt på långt håll. 
Kerstins far hette Johan Kläth och mo
dern · Annie Berggren. Morföräldrarna, 
Conrad Berggren och hans hustru Agneta 
Sofia Olsson, bodde i huset på andra si
dan backen (numera grönt och ägt av 
Jan och Åsa Risberg) . 

Kerstins far var sjöman och bodde i 
London i 28 år. Han gifte sig 1914 och 
de nygifta bodde ett par år på Svenska I 

Sjömanshemmet i London, där Kerstins 
äldsta syster" Minnie föddes. Den som 
förestod hemmet hette barOnessan Lei
jonhjelm, och hon fick hjälpa modern 
att handla i de närmaste affärerna · den 
första tiden. 

Arbete tidigt i blomsteraffären 
1916 kom föräldrarna tillbaka till Fjäll
backa och här växte Kerstin upp som alla 
andra barn. Redan under skoltiden fick 
hon arbeta på loven och sedan efter sko
lan i en blomsteraffär, ägd av Donald 
och Gudrun Sterner. Affären låg i Ga
lärbacken (i huset där nu Klippan finns) . 
Med båt levererades varor från Göte
borg, som bananer och annan frukt t ex, 
vilket då skulle bäras från Ångbåtsbryg
gan och packas upp. F ö fanns det ären
den och mycket annat en flicka kunde 
uträtta. 

När honvar 16år bar det iväg till Gö
teborg, där Kerstin hade plats som husa 
och sedan till Stockholm. Hon gifte sig 
1942 men blev änka redan efter tre år, 
när sonen Ragnar bara var 5 månader. 

Möbelaffär och barnekipering 
Kerstin kom då tillbaka till Fjällbacka 
och föräldrahemmet. Morföräldrarna 
hjälpte till att passa lille Ragnar, när 
mamma Kerstin stod i Östen HedenfjelIs 
möbelaffär (i det gamla huset mitt emot 
Evas) under åren 1945-53. Hon hjälpte 
sedan Eva att sätta upp en barnekipe
ring, som kom till då det inte fanns 
barnkläder just att köpa i Fjällbacka. 
Där stannade hon två år. Man kan här 
konstatera att 'Kerstin arbetat i fyra af
färer som nu är borta och som de yngre 
inte längre kommer ihåg. 

NORDHOLMS UR & GULD 
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GREBBESTAD 0525-101 38 

Alltid 10-20070 lägre pris på alla bestick 
(äkta silver, nysilver och rostfritt) 

Dessutom stor sortering i: 

KLOCKÖR, (Med allriskjörsäkring*) 

GULD- och SILVERSMYCKEN 
PRESENTARTIKLAR I SILVER, TENN, MALM 

. DOPGÅVOR - BAROMETRAR - ÅRSUR 
SWAROVSKI SILVERKRYSTAL m.m. 

ÖPPET Vardag 
Lördag 
Lunch 

9.00-18.00 
9.30-13.00 

12.45-14.00 

') l samarbete med WASA 
Europeiska Försäkrings AB 

STJÄRN~URMAKARNA 

Bokhandeln 1955-70 
1955 blev det Kerstin Kroona som tog 
över Fjällbacka Bokhandel, ett arbete 
som Kerstin minns med saknad och 
glädje, även om det inte heller var någon 
sinekur där. j 

Fjällbacka Bokhandel var från början 
en filial till Hallmans i Uddevalla och 
hade startat i början av 20-talet. Före
ståndarinnan, fröken Hildur Josefson, 
köpte den av Hallmans och Kerstin 
övertog rörelsen med lager efter Hildur 
Josefson. (Kan någon skaffa ett foto av 
Hildur Josefsson, så sätter vi in det i 
nästa nummer) . 

Det var en s k B-bokhandel, som fick 
sina leveranser från Bokcentralen i 
Stockholm. Kerstin fick också självstän
digt bestämma vad hon ville köpa in 
med ledning av kataloger och rekom
mendationer från Bokcentralen. 

Det var naturligtvis mest kunder un
der sommaren men på vintern stimulera
des bokintresset av flera läsecirklar, som 
Kerstin ordnade, även i Hamburgsund 
och Rabbalshede. Deltagarna köpte var
sin bok, som sedan gick runt i cirkeln. 
Kerstin är också litet stolt över att hon 
hade ett mycket välsorterat lager av pap
persvaror . Kort av alla slag var hennes 
specialitet. 

På somrarna hade hon en extra flicka 
till hjälp och flickorna fick lära sig att 
kunder skall alltid ha ett besked, även 
om det som efterfrågas inte finns. 

Ingen semester 
Bokhandeln var öppen hela dagen utan 
lunchstängt. Kerstin var på plats 9-6 
och sedan var det skrivarbete. Maten 
fick intagas bakom en bokhylla. Affä
ren var mycket trång. Fröken Josefson 
bodde kvar i huset. Visst var det ett ro
ligt arbete, säger hon och lyser upp. 
Kunderna var ,så trevliga. Ibland får hon 
bevis på att människor saknar bokhan
deln ännu, t ex när Gerhard Hofsten i 
Sälvik kom mot mig med stora steg bara 
för att säga att han saknar min bokhan
del. Liksom många andra också gör. 

1970, när Ingrid Bergman skulle åka 
för sommaren, kom hon extra upp till 
Kerstins affär för att trycka hennes hand 
och tacka för goda kontakter de haft. 

På skolbänken 
Men 1970 var sonen Ragnar klar med sin 
utbildning och nu ville han inte att mor 
Kerstin skulle slita så hårt mer. Huset 
fick ny ägare och bokhandeln upphörde. 
Kerstin satte sig på skolbänken och tog 
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Många prominenta kunder har under åren passerat trappa~ til~ Kers~ins 
Bokhandel. På bilden ser vi Ingrid Bergman med dottern Pra Lmdstrom. 

en kontorskurs i Trollhättan, där hon 
som nybörjare fick försöka på engelska, 
ett språk som ju fadern hade talat fly
tande, men Kerstin aldrig fått lära. Efter 
detta var hon med om Riksantikvarie
ämbetets inventering av gamla hus i Ta
num, då hon ibland fick följa med ut på 
gårdarna och anteckna. Därefter blev 
det kontorstjänst på Tanums polisstati
on och sist i Strömstad fram till 1981 
och pensionering. 

Om somrarna fylls naturligtvis huset 
av släkt och barnbarn och även den ett 
år yngre systern Märtha kommer då. 
Vintertid är det stilla, även om barnen i 
Håkebackens skola råkar sparka en boll 
in i trädgården ibland. 

Agneta Sofias kaffekoppar 
När vi gått igenom Kerstins liv med sor
ger och glädjeämnen bjuder hon på kaffe 
i mormor Agneta Sofias rosiga kaffe
koppar, kanske inköpta i främmande 
land i förra seklet, då skutorna gick från 

Fjällbacka och ofta kom hem med sköna 
ting. 

Kerstins mormor, Agneta Sofia född 
1842, var syster till "glasmästar-Olle" 
Christiansson född 1831. V åra gemen
samma förfäder hette Christian Olsson 
och Olena Hansdotter i Bräcke. I hörnet 
tickar en klocka med årtalet 1840, in
köpt på Hjärterön av Conrad Berggren 
vid en auktion före 1900, säger Kerstin . 

Det ger alltid en känsla av trygghet att 
komma in i ett gammalt Fjällbackahem, 
där kunskapen om gamla tider och ge
menskapen med gångna generationer le
ver kvar. 

På väggen sitter de gamla i sina svarta 
ramar, lyssnar kanske på oss, nickar och 
säger: 

- Kaffet smakade allt bra högtidligt i 
de där kopparna ni dricker ur. Inte kom 
de fram till vardags. 

För mig kändes det också litet högtid
ligt, då det samtidigt blev ett avsked från 
Fjällbacka för i år. 

Inger Rudberg 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGE~ 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BATEN 
AMMUNITION 

Gynna 

annonsörer! 

o 

vara 

Konst i Fjällbacka 
Den största konsthändelsen i Fjällbacka 
i sommar var en stor utställning som 
hängde på Stora Hotellet under större 
delen av sommaren. Den kallades "Bo
hus-Inferno", ett namn som förbryllar 
något, eftersom ju inferno betyder hel
vete. Man förklarade att namnet skulle 
betyda en blandning av allt i konstväg. 

Utställningen hade kommit till på ini
tiativ av konstnären Göran Hahne, som 
tidigare sålt sina konstkort i våra affärer 
till förmån för havsforskningen. Nu hade 
han samlat konstnärer från hela landet 
att delta i denna utställning där 30070 av 
försäljningssumman skulle gå till havs
forskning, ett mycket fint initiativ. De 
tio konstnärer som sålde mest skulle re
presenteras i en portfölj med grafiska 
blad, som man tänkte erbjuda till olika 
företag. 

Det var ett fint tillfälle att få se konst 
av olika kynne, där var och en kunde 
finna något för sin smak. Detta kan bara 
bli ett litet personligt urval. Göran Hahne 
själv var rikt representerad. 

Rune I Johansson, autodidakt, gör fina 
realistiska bilder av djur i natur, t ex 
trut och ärla, 1987. 

Evy Låås, är välkänd i våra trakter 
med sina livsbejakande, självlysande bil
der av små nära ting. 

Marianne Järund, hade små finstämda 
akvareller liksom Monica Holmberg 
med mjuka naturmotiv . 

Konst på bibliotekt är en fin ide. Där 
träffade jag Maj-Britt Alexandersson. 
Hon visade konstnärligt dekorerade små 
föremål, där hon prövar olika tekniker, 
s k amerikansk målning, lysterarbete 
och sprängda ytor . Hon arbetar också 
med guld- och silverfärg. I de dekorenide 
föremålen är hon inspirerad av hällrist
ningar, runor och naturstenars mönst
ring. Hon gör också romantiska blom
motiv i akvarell och en servis med kapri
folmönster . 

Flera andra mindre utställningar har 
pågått litet varstans i Fjällbacka i som
mar, men tyvärr har jag inte hunnit be
vaka alla. 

Inger Rudberg 
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Ftill fart på SSN -slipen i Sälvik 
Egentligen började det tidigare och seg
lingen i Fjällbacka har naturligtvis tradi
tioner som sträcker sig sekler tillbaks i 
tiden, men man vågar nog säga att kapp
seglingen med moderna, snabba, pla
nande konstruktioner kom igång på all
var när D-kanoterna fick vind i seglen i 
slutet av 60-talet. 

Samtidigt vaknade intresset för mindre 
jollar som Mirror- och OK-jolle. Den 
naturliga samlingsplatsen var i Mörhult 
och utanför D-klubbens långa, spretiga 
brygga utkämpades många täta kamper 
såväl vid start som målgång under seg
lingskvällarna. Berget ovanför erbjöd en 
utmärkt läktarplats för de som ville följa 
aktiviteterna och poängseglingarna höll 
på att bli ett allmänt folknöje. När flag
gan var hissad på Kråkholmen gällde bara 
en sak - kappsegling! . 

Vad skulle då detta utvecklas till? Ja, 
det mesta går ju i vågor (!) och efter 
uppgång kommer alltid någon form av 
tillbakagång. D-kanotseglarna började 
stadga till sig och Mirror- och OK-jol
larna började alltmer gro . fast bland 
strandråg och saltarv längs stränderna. 
Men . kappseglingstraditionen var nu så 
stark att saker började hända. SSN in
såg att intresset måste samlas upp och 
ges ny näring. Det behö~des en fast sam
lingsplats och efter tålmodigt arbete hade 
ett klubbhus med slip och pontonbrygga 
tagit form i Sälvik. Därtill började en 
medveten satsning på den självklara ny
börjarbåten - optimisten. Visst fanns 
den tidigare r Fjällbacka, men ganska 
spridd och föga kappseglande. SSN in
förskaffade nu ett antal egna optimist
jollar som skulle utgöra stommen i seg
lingsak ti vi teterna. 

Båtarna hyrdes ut flitigt, inte minst i 
samband med den seglingsskoleverk
samhet som med åren har blivit alltmer 
omfattande för SSN. Efter flera säsongers 
hårdhänt behandling i skifta·nde väder 
var de flesta för ett år sedan nära sin hä
danfärd men så förra hÖsten buntade 
Urban ihop dem och släpade bort dem 
till varvet. I våras kom de" tillbaka kanske 
inte som nya men i alla fall fullt använd
bara några säsonger till. 

Nya var däremot de sex optimister 
som levererades till oss på slipen på för
sommaren och fick ungarna där nere att 
drägla av seglingslystnad. SSN vill här
med passa på tillfäI1et att framföra sitt in
nerliga tack till sponsoreina Badis, Gota
bank·en, Tanums Sparbank, Granqvists 
Byggnadsfirma, Varvet, Inventing, He
dem yrs och FiK Damsektion som betalt 
annonsplats längs båtsidorna i varierande 
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omfattning och därigenom möjliggjort 
inköpet. 

Med bortåt dussinet egna jollar och 
medlemmarnas egna minst lika många 
så kan man räkna till bortåt 30-talet 
optimist jollar på slipen. Därtill kommer 
också lO-talet E-jollar, några Mirrorjol
lar samt diverse andra jolletyper. 

Men hur många som ligger på land är 
ju mindre intressant - det är båtarna i 
sjön som räknas. 

Och det är här vi finner SSNs stora 
uppgift för närvarande. Nämligen att se 
till att det hamnar en pojke eller flicka i 
varje båt så fort vädret är tjänligt och vi 
ordnar någon form av aktivitet. Däre
mellan skall ungarna naturligtvis segla 
själva också när lusten faller på. 

Aktiviteter saknas i alla fall inte. Varje 
vecka ordnas tränings- och poängseg
lingar med erfarna ledare,. seglarskola 
pågår dagligen hela sommaren på olika 
nivåer och dessutom blir det gärna ytter
ligare arrangemang i form av match
racing, gum- och gubbsegling m m. Och 
med vädret brukar vi ha tur . Ä ven om 
det har blåst eller regnat under dagen så 

brukar vädret stabiliseras och ge fina 
seglingsförutsättningar i kvällningen. 

Vi hade dock oturen att pricka in 
sommarens absolut första mulna och 
blåsiga kväll när vi sist i juni månad 
bjöd upp till dans på vår nya fina trall 
med räcke och allt framför slipen. 

Många tog nog chansen att få lov att 
sitta inne en kväll för en gångs skull, 
men de som var där kunde svänga sina 
lurviga till toner från C-E Holmqvist 
och Jan och Carl Gunter, förstärkta av 
alltid spelglade Arne Holmberg. Lotter, 
korv, dricka och kaffe serverades och 
barn och vuxna fick möjlighet att träffas 
på lite annorlunda sätt. 

Lite annorlunda har det ockSå varit 
för föräldrarna under seglingskvällarna. 
Ingen har behövt stå och hänga för sig 
utan alla har samlats kring dukat kaffe
bord alltmedan solen sakta sjunkit i 
väster. Och när seglarna har kommit i 
land har det blivit deras tur. Det är Kon
sum i Fjällbacka som stått för förpläg
naden och för det skall Kurt ha heder 
och tack . 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 51 

resentboden 
Vi har vackra presenter och praktiska 
bruksting i glas, keramik, korg och tyg. 

Välkomna! 



Ett problem som vi brottas med är 
bryggan. Konstrclktionen håller på att 
ätas upp av tidens tand och dessutom är 
den numera ordentligt urväxt. Tio båtar 
och sedan är det fullt. Sjögång och 
skvalp nöter också hårt på båtarna och 
därför siktar vi nu in oss på bättre grejor. 
Tänk om vi kunde skaffa fram en minst 
dubbelt så lång brygga med ordentliga 
sidor som inte mal ner båtarna sakta 
men säkert. 

Men hur skall man nysa fram över 
100.000 kronor? Nettot från danskväl
len blev visserligen minst 130 kronor 
men målet känns ändå ganska avlägset. 
Lösningen heter ju i dag sponsring men 
vem vill sponsra ungdomsverksamheten 
och jolleseglingen i Fjällbacka? Men 
kunde vi bara skaka fram en del av 
pengarna så kanske kommmunen kan 
skjuta till ett hyfsat belopp . 

Under tiden vi arbetar med sådant viner 
höststormarna i vår gistna brygga som 
nu ligger på land för att inte vinterns is 
skall gnaga ner den. 

Men till sommaren är det full fart 
igen. Vi startar redan i maj månad med 

en serie poängseglingar som gör uppe
håll under sommaren för att åter upptas 
i slutet av augusti, fast i denna serieseg
ling som brukar inträffa på lördagsefter
middagarna väntar vi oss mycket av Fjäll
backaungdomen. Att umgås med vind 
och hav är en gammal och viktig tradition 
i Fjällbacka. Föräldrarna måste puffa 
på och gå med sina barn. Det finns inget 
att vara rädd för . Ingen har någonsin 
skadats även om man blir lite våt ibland 
och de materiella förlusterna är måttliga. 

Har man ingen egen jolle hyr vi ut en 
mycket billigt och det finns alltid vuxna 
seglingskunniga personer på sjön som 
rycker in när det behövs. 

Att en del som varit med några år 
snackar regler och situationer som om 
de skulle syssla med något ytterst allvar
ligt är inget att fästa sig vid. Idrotten är 
för oss en lek och vi är med för att ha rö
ligt. 
Om vi samtidigt lär oss umgänget med 

de element som karaktäriserar ett kust
samhälle så kör för det. 

Stefan Strömberg 

\ 
\ 

\ 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor ~ VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

BLIV MEDLEM 
I FÖRENINGEN 

FÖR 
FJÄLLBACKA 
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,----Att minnas, i en stund av stillhet --------, 

Tag till vara, 
skydda och bevara 
bilder, andra minnen 
ifrån gångna tider! 

IllIJ~1 '1 
REKLAM AB 

;1~::-:~--:·_- :----

)ZS_~L~~ 
-- . -- - --

:r~:~~~ ___ _ 

Kanske i en framtid, 
som Du nu ej anar, 
de kan ge Dig glädje, 
värme, kärlek, 
ja, ett lyckoskimmer 
över skeden, som 
för länge sedan varit! 

Folke Blomgren, 1988 

Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

Välkommen tfJI 

'JJiuaacJt.R~ 
JtUl.ÖJtEJr U 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 
Bruksvägen 8,45500 MUNKEDAL Tel. 05 -12119,12311 

Munk·Reklam AB. Munkedal 1988 


