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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 koinmunala 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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Trafiken i Fjällbacka 
Lasse Lundberg 

I skrivande stund försiggår i Tanums kommuns trafik
nämnd ett planeringsarbete gällande parkeringssituationen i 
Fjällbacka samhälle. 

Sent ska syndaren vakna. 
Ett förslag har sedan början på april cirkulerat i föreningar 

och intresseorganisationer i Fjällbacka för utlåtande. 
Detta är givetvis bra, då ju Fjällbackaborna bör känna 

problemen med parkeringen i samhället betydligt bättre än 
politikerna i Tanumshede och Bullaren. 

FFF har i flera år skriftligen försökt att påverka ansvariga 
i kommunen att göra något åt den rådande situationen. 

Det aktuella initiativet mottas därför med glädje av alla, 
i Fjällbacka boende. 

Vad som skrämmer mig något är den lista på 26 förslag 
till restriktioner i parkeringsutbudet, ilken ligger till grund 
för det svåra arbetet trafiknämnden nu kommit fram till att 
den måste ta i tu med. 

Ingenstans talas det om alternati a parkeringsplatser. 
Man skall få stå 1 timme här och 2 timmar där och här 

och där får man inte stanna alls . 
Det måste givetvis stå klart för alla om be ökt Fjällbacka 

i juli månad, att de befintliga långtidsparkeringarna inte 
räcker på långa vägar. 

Om inte trafiknämnden börjar med att planera parkeringar 
där en sommargäst kan ställa sin bil under den eller de veckor 
han eller hon gästar samhället , kommer detta problem ald
rig att kunna lösas. Jag fasar vid tanken på efterle andet av 
de framtida bestämmelser, om inte något görs . 

Blir det polisen som redan nu är underbemannad som 
skall tillse parkeringsordningen, eller kommer amhället att 
invaderas av Lapplisor i käcka uniformer som snabbutbil
dats för att arbeta under de 6 veckor problemet är akut. 

Redan nu finns det ganska gott om skyltar i samhället 
som ingen bryr sig om och som verkar ha blivit uppsatta helt 
på måfå. . 

100 skyltar till skulle sannerligen inte göra situationen så 
mycket bättre. 

Börja därför i rätt ända. 
Kommunen äger gott om mark centralt som med ganska 

små medel skulle kunna utnyttjas som parkeringsplatser. 
Först då kan man få bukt med trafiksituationen i samhäl

let. 
Behov måste tillgodoses, det är ganska enfaldigt att tro 

att dom kan förbjudas bort. 

Omslag: 
Målgång för Väderöarna runt. 

Foto: Anders Järund. 
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I, 

Till Fjällbacka, mitt Bohusliin. 
Till väna Fjällbacka 
min tanke och min längtan går 
båd' sommar, vinter, höst och vår. 

Väl där jag gläds 
när ögat möter havet, skärgården, 
de höga kullarna, de branta stupen, 
klipporna, som under tusenden av år 
har formats, slipats 
utav inlandsis och västerhav. 

Tanken svindlar inför skeden, 
som har danat 
allt det sköna! 

Ett ord jag vill Dig ge! 
Res dit, se Dig omkring 
och Du blir liksom jag, jag tror, 
förundrad och betagen! 

Folke Blomgren, 1989 

TanumsU 

Bibliotek 
V ÄLKOMMEN 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 filial föreståndare Ella Persson så är Du väl
kommen till det nybyggda FjäIIbacka-Service. Tänk också på att vi har fått nytt lele
fonnummer: 0525/320 47. 

Vi har följande öppettider: måndagar och fredagar 
tisdagar och onsdagar 

kl 16-19 
kl 11-13 
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Har du råd att bo kvar? köp skall ligga till grund för en provvär
dering. Släktköp och andra köp med 
uppenbar intressegemenskap mellan kö
pare och säljare gallras bort. Provvärde
ring innebär att marken och byggnads
värden bestäms för varje såld fastighet. 
Genom att dividera tax. värdet med för
säljningsvärdet får man fram taxerings
värdenivån. Taxeringen skall motsvara 
75% av 1988 års marknadsvärde. 

Detta riktar sig till Dig som är lycklig 
nog att äga en stuga i Fjällbacka. Jo, 
rubriken är lite tillspetsad men har än
dock ett uns av riktighet i sig. 

Det gäller de nya taxeringsvärdena på 
fastigheter och tomter i Fjällbacka. En
ligt förslaget till riktlinjer för 1990 års 
tomttaxering kommer tomtvärdena i 
Bohuslän att fördubblas. De nya rikt
värdena speglar den allmänna prisnivån. 
Variationer i tomtstorlek får större bety
delse än tidigare. Ett riktvärde gäller en 
för värdeområdet normalstor tomt. En
ligt vissa förespråkare kommer t o m 
tomtvärdena att tredubblas. Detta gäller 
bl a i Fjällbacka där en normaltomt 
kommer att värderas till 200.000 kro
nor. 

En genomsnittstomt som enligt den nu
varande taxeringen värderas till 50.000 
kronor höjs i förslaget till ny taxering 
med 140010 till 140.000 kronor med ett 
maxbelopp till 200.000 kronor. 

De senaste årens våldsamma prissteg
ring i vissa kustområden slår igenom 
mer i tomttaxeringen än i värderingen av 
husen. 

Lantmäteriet bistår länsskattemyndig
heten i det värderingstekniska förbere-

delsearbetet inför småhustaxeringen. 
Lantmäteriet skall även biträda fastig
hetstaxeringsnämndernas arbetsgrupper 
med förslag till riktvärden. 

I länet har 21 arbetsgrupper beslutat 
om ett preliminärt förslag till indelning i 
värdeområden för tomtmark samt rikt
värden för tomtmark. 

Arbetsgrupperna har under mars och 
april månader i år gått igenom fastig
hetsförsäljningar gjorda 1981-1988 inom 
475 värdeområden. Ett antal av dessa 

De aktuella värdena har gällt sedan 
1981 och grundar sig på 1979 års priser. 

Vi har inget annat val än att avvakta 
utredningen och se åt vilket håll det bär. 
Säkert kan vi bo kvar, men det blir defi
nitivt betydligt dyrare. 

Så här mycket höjs tomtvärdet i några bohuslänska orter, enligt de preliminära rikt
värdena för 1990 års taxering. De angivna priserna gäller en färdigberedd tomt för 
friliggande småhus, med genomsnittlig areal för orten (varierar alltså mellan orterna). 
Ort Gamla taxeringen Nya taxeringen Höjning 

Uddevalla 
Strömstad 
Fjällbacka 
Smögen 
Kungshamn 
Lysekil 
Fiskebäckskil 
Munkedal 
Gullholmen 
Stenungsund 
Klädesholmen 

80.000 kr 
50.000 kr 
80.000 kr 
90.000 kr 
80.000 kr 
90.000 kr 
110.000 kr 
60.000 kr 
90.000 kr 
70.000-80.000 kr 
80.000 kr 

(förslag) 

140.000 kr 
120.000 kr 
120.000-200.000 kr 
140.000-250.000 kr 
140.000-160.000 kr 
140.000 kr 
200.000 kr 
120.000 kr 
180.000 kr 
120.000- 180.000 kr 
160.000 kr 

75 proc 
140 proc 
50- 150 proc 
56-178 proc 
75-100 proc 
56 proc 
100 proc 
100 proc 
100 proc 
71-125 proc 
100 proc 

J.J. 

Tanums _Al Kommun 
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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 (1 :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. 



Från kyrktrappan 

När jag skriver dessa rader från kyrk.
trappan, är det valborgsmässotid. Vi har 
haft vårmarknad på torget och vi har ut
bringat ett leve för våren. Strandskatorna 
ropar över skären och strandpiltarne har 
börjat att blomma. Tänk, om man nu 
fick lov att stänga mellan hägg och sy
ren! 

Från folkbokföringens horisont har 
jag ett glädjande meddelande: Fjällbacka 
växer! För närvarande är ca 955 perso
ner skrivna i Fjällbacka. Att jag skriver 
ca, beror på, att det ändras ganska ofta. 
Många lägenheter blir klara för inflytt
ning under 1989, så vi får nog snart börja 
bli uppmärksamma på, att vi snart blir 
1.000 invånare. Möjligen blir det under 
året. Annars under 1990. Jag tänkte, att 
vi skulle fira fjällbackabo nummer 1.000 
med en liten blomma, oavsett om det 
blir någon nyfödd eller någon inflyttad. 

Men så till renoveringen av kyrkan. 
Sedan jag skrev sist, är den slutgiltigt be
slutad av kyrkorådet. En hel del har 
hänt i de förberedande arbetena. Snart 
skall anbudshandlingar gå ut. Men många 
är de instanser , som skall passeras och 
kyrkan kommer inte att bli stängd förr
än till hösten. Det är beklagligt, ty det 
innebär, att den även kommer att vara 
stängd till julhelgen, eftersom reparatio
nen kommer att pågå under ett drygt 
halvår. Gudstjänsterna kommer att firas 
i församlingshemmet. Begravningar får 
vi ha i någon av pastoratets kyrkor. 

Som ni säkert alla vet, ritades Fjäll
backa kyrka av arkitekt Adrian Petters
son. Till det yttre är sig kyrkan alldeles 
lik, sedan den byggdes 1892. Men det inre 
ser - i färgsättningen - inte alls ut som 
det gjorde från början. Mycket har må
lats över med grå färg. Nu har konser
vator Darwall från Hunnebostrand 
skrapat fram originalrnålningen på tak
frisen samt på en pelare uppe på läkta
ren. Bland annat skall det vara en blomma 
med jämna mellanrum längs takfrisen. 

Han har också skrapat fram ursprunglig 
dekor på altaruppsats och predikstol. 

Det är arkitektens tanke, emellertid, -
att vi skall låta altare och predikstol vara 
som de nu är och som de har varit sedan 
renoveringen 1928. Däremot hoppas vi 
kunna återställa ursprungsfärgerna på 
väggar och bänkar. Det vill säga, färgen 
skall inte skrapas fram, utan skall målas 
som den en gång var. A v den dekorerande 
blomman, skall arkitekten göra en 
schablon, som sedan används vid mål
ningen. 

Som jag skrev i förra FjällbackaBla
det, skall det också bli två rum under 
läktaren . De skall användas som vänt
rum och kapprum. Det skall också in
stalleras en toalett. 

Vapenhuset skall troligen kläs in med 
en panel av trä. På grund av kyrkans 
och inte minst tornets utsatta läge för 
väder och vind från havet, är det svårt 
att komma till rätta med fuktskador i 
väggarna. Det kommer alltid att se fult 
ut. Det är anledningen till, att det skall 
bli en väl ventilerad panel. 

Detta om detta. Men nu kommer -
för tredje gången i rad - en vädjan till 
er alla om ekonomiskt stöd för att vi 
skall kunna göra renoveringen så full
ständig som möjligt , när vi ändå är 
igång. Det ekonomiska läget är bekym
mersamt för pastoratet, trots en viss 
höjning av skatten. Vi är också i den si
tuationen, att vi har fem kyrkor att un
derhålla med ett invånarantal av 4.500 
personer. En del påstår, att kyrkan skall 
vara så rik, men det stämmer då inte 
här. För ett tag sedan gick man ut i tid
ningen här med uppgift om vad varje 
pastorat äger. Man tog sig då orådet före, 
att gå in i driftsbudgeten, det vill säga de 

pengar, som är avsatta för löner, upp
värmning, elström, städning m m. Detta 
kallade man sedan förmögenhet. Unge
fär som om man skulle ta en persons av
löning och kalla detta för förmögenhet. 
Jag beklagar en sådan vinkling av fakta. 

En hel del personer har varit vänliga 
nog att sända in bidrag och församlingen 
har nu ca 16.000 kronor insatta av dessa 
frivilliga medel. I första hand kommer 
vi att använda dem till en vacker kor
matta. Men många, många fler hål finns 
att stoppa i. 

Välkommen med ditt bidrag! I tid
ningen följer denna gång ett förtryckt 
inbetalningskort. 

Jag önskar er alla, urinnevånare, bo
fasta sommargäster och turister Guds rika 
välsignelse! 

Birgit Wallin, församlingspräst 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

KCkläder 
För Damerna 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Även barnkläder 

Tel. 0525/31300 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affijrsvägen 14 
45700 Tanumshede 

0525-200 03 
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Välkommen till 

,JJtuaacJt.R
JtULÖaU JUl 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

Välkommen till 

LANGSJÖ 
CAMPINGAFFÄR 

ÖPPET 8.30 - 22.00 

Tel: 0525/12072 

WIDELIUS 
MARINSERVICE 

6ft} 'tt Moto.rer och 'L tillbehör 

EVlnRUDEE 
OUTBDAROS 

FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 
VINTERFÖRVARING - DYKARBETE 

Tel. 0525 - 31033 
N. Hamngatan, FjäUbacka 

Harry Eklund 
en Fjällbackaprofil 

Harry brukade alltid stå på torget lugn 
och trygg och betrakta alla som passerade. 

Det var många som kände Harry och 
Harry hade en otrolig förmåga att hålla 
reda på det mesta. 

På sitt oefterhärmliga sätt slog han sig 
i slang med folk utan att det inisstycktes 
och med åren blev Harry något aven le
vande informationsbyrå. 

Med sitt stora intresse för vad som 
hände runt omkring honom, hade han 
kunnat vara en strålande lokalreporter 
för någon ortstidning, om ödet hade gi
vit honom de rätta möjligheterna från 
början. 

Via olika jobb, lite var stans i norra 
Bohuslän, kom Harry till Fjällbacka där 
han ägnade sin tid åt att sköta planeringar 
och viss renhållning. 

I 15 år var Harry Fjällbackas hustomte 
som alltid dök upp varhelst något hände. 

Hans generositet och positiva livssyn 
var unik. 

Ofta bjöd han på glass när flicklagen 
hade hemmamatch. 

A v sina besparingar skänkte han mål
ställningar till FIKs plan och Fjällbacka 
Samhällsförening fick en ordentlig summa 
pengar av Harry för att täcka admini
strativa kostnader. 

Jag ber - offra en slant i min 
stora buk 
För minsta bidrag finner jag 
lovvärt bruk 
Innehållet oavkortat snart 
jag ger 

Sådan var Harry. 
När Harry lämnade oss 18 januari, på 

sin 69-årsdag, försvann en original per
son som aldrig försökte att göra sig till 
någon annan än han var och heller inte 
hade någon anledning till det. 

Harry sa ofta att hans sista 20 år var 
de lyckligaste i hans Ii v. 

Det gläder mig verkligen för det var 
HarryEkl~nd värd. 

Lasse Lundberg 

Sjöräddningen - vem vet 
kanske just för Er 
Står uppställd vid torget 
lätt att upptäcka 
För den som en hjälpande hand 
vill räcka 

Maj Guswfson 



Främmande fågel 

Denna unikt blida vinter har Fjällbacka
fjorden gästats aven alkekung (Alle alle) . 

Den är en ganska ofta sedd vintergäst 
på öarna utanför Bohuslän, men mera 
sällan vid fastlandskusten. 

Alkekungen är av ungefär en stares 
storlek och minst av alkfåglarna. Den 
har kort hals och ett kort svart näbb och 
ger därför ett knubbigt intryck. Både 
hanen och honan har i sin sommardräkt 
övervägande chokladbrunt huvud. Krop
pen har svart översida med ett smalt vitt 
band över vingarna. På undersidan är 
den vit och ensam bland alkorna är ving
arnas undersida också svart, samt föt
terna. I vinterskrud blir örontäckarna, 
strupen och krävan smutsvita och samti
digt uppstår en liten vit fläck över ögat. 

De flyger med snabba svirrande ving
slag. 

Enligt den engelska ornitologen, Ja
mes Fisher, är alkekungen jordens all
männaste fågel. Den häckar i miljontal 
på nordliga fågelberg i arktiska havs
trakter och även långt från havet på nu
natacker vid fjällvärldens glaciärer ända 
upp till 82° N. Lätet är kvittrande "prrr
prrr" och på håll låter flockarna på 
häckningsplatserna likt sorlande folk
massor. 

Oftast lägger honan endast ett enda 
ägg. Hon lägger det direkt på klippan, 
under ett stenblock eller i en håla. Ägget 
är svagt, ofta ofläckat ljusblått eller med 
några guldbruna fläckar närmast tjock
ändan. Omkring 24 dygn hjälps honan 
och hanen åt att ruva och efter ytterligare 
25-29 dygn lämnar ungen boplatsen i 
sällskap av föräldarna för att bege sig 
till havs, ofta långa vägar till fots . 

Alkekungen lever av snäckor, kräft
djur och små plankton. Favoritkosten är 
lysräkan och därför lämnar de ofta efter 
sig en rödfärgad spillning. 

Maj Gustafson 

Föreningen För Fjällbacka 
FFF årsmöte 
Föreningens årsmöte 1989 
hålls tisdagen 4 juli 19.30 
på Cafe Bryggan. 
Välkomna 

Bryggdansen 
Dansen på bryggan kom
mer i år att börja onsda
gen 5 juli och pågå varje 
onsdag till och med 2 
augusti. 
Dansen pågår mellan 
21.00 och 23.00. 

Trappa till Mörhults
badet 
FFF har skänkt medel till 
en ny badtrappa vid Mör
hultsbadet, vilken sedan 
länge varit i dåligt skick. 

FFF stöder turist
föreningen 
3000:- har av föreningen 
anslagits till stöd för 
turistinformationen för 
säsongen 1989. 

.Vandring på Vette
berget 
Guidad tur av Inger Rud
berg. 

Torsdagen 6/7 kl 18.00 
samling vid Håkebacke
skolan. Medtag kaffe
korg. Vid dåligt väder, 
ring Inger Rudberg, 
tel 353 77. 

Dingle 
Blomster & 

Presentaffär 
0524/402 19 

Paula 's 
Skinnatelje 

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

Brev från läsekretsen: 

Det kan synas förmätet aven badgäst att 
. lägga sig i Fjällbackas inre angelägenhe
ter. Detta till trots dristar jag mig till att 
argumentera för att Fjällbackas centrum 
blir avstängt för all biltrafik under 
perioden 15 juni till 15 augusti. 

Stäng av de södra infarterna vid ham
nen respektive vid skolan. Norr ifrån 
skulle man stänga av vid dansbryggan 
och öster ifrån vid busshållplatsen. Vid 
samtliga dessa platser finns det goda 
parkeringsmöjligheter för de som måste 
ha med sig bilen för större transporter 
av till exempel matvaror. 

Fördelen med ett bilfritt centrum är i 
första hand den allmänna trivseln. Cy- . 
keln kan komma till heders igen i större 
utsträckning än tidigare. Tempot kan bli 
lite mer semesterbetonat vilket kan vara 
nyttigt för de flesta av oss. 

Det kan ej heller vara till nackdel för 
miljön att utnyttja bilen i mindre ut
sträckning än vad som görs nu. 

Visst kommer detta innebära en in
skränkning i bekvämlighet men det är 
säkert bara en bra träning inför de radi
kala tiansportingrepp som kommer gö
ras i våra storstäder inom något eller 
några år. 

J ag föreslår att Fjällbacka går före i 
miljökampen och stänger centrum för 
all biltrafik utom för den så kallade nyt
totrafiken. 

Arne Pineus 
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Ur "Ord och inga visor" 

Pyttarna på Bohus-Malmön 

När jag var liten, brukade mitt största 
nöje vara att ta stigen nerför backen, ner 
till sjöbodarna i hamnen. Det fanns inget 
jag älskade mer än miljön där nere. Där 
doftade det tjära och kokt linolja, blan
dat med saltad fisk och terpentin. På nå
got vis sammansmälte alla dofterna till 
en enda. 

Det doftade sjöbod. 
Jag minns hur försiktIgt jag sprang på 

mina ömma barnfotafötter de första da
garna på sommarlovet. Det tog en liten 
tid innan man vande sig. Nere vid bryg
gorna hölls de äldre männen med sina 
bestyr, medan de yngre var ute och trå
lade räka eller fisk. 

De äldre hade alltid tid att prata med 
oss ungar. Nästan jämt hjälpte dom oss 
med krabbmetorna när något blev fel 
och det fanns alltid ett makrillhuvud till 
övers som någon hade gömt undan. De 
äldre hade sitt fiske som upptog deras 
tid. Det var många skäddegarn, ryssjor 
och tinor som skulle ses över och det var 
alltid en massa pill med redskapen. 

Bäst minns jag farbror Alrik, vilken 
gick under namnet "professorn". Jag 
minns honom som en man i 70-årsåldern. 
Det märkliga är att jag inte minns att 
han förändrade sig ett enda dugg under 
alla de 10 åren jag höll till där nere bland 
bodarna. Alltid samma glada leende, 
samma glimt i ögat och samma snusig 
mustasch. 

Vi grabbar sa alltid farbror Alrik. På 
något vis förstod vi att de andra gubbarna 
retades lite med honom då de kallade 
honom professorn, så för vår del var det 
otänkbart att kalla honom för något an
nat än farbror Alrik. Han var alltid den 
som hade mest att berätta, speciellt om 
det gällde gamla tider. 

- Fråga professorn, sa alltid gubbarna 
när vi frågade något om förr i världen. 
Farbror Alrik tyckte mycket om att läsa, 
vilket förmodligen var anledningen till 
att han blev kallad så. 

Inne i en skrubb i sjöboden hade alltid 
Alrik en modell aven skuta som han 
höll på att bygga på. Han var alltid så 
trogen originalet som möjligt och varenda 
block skulle sitta på rätt ställe. Ofta tog 
han in oss i skrubben och berättade om 
alla detaljerna på modellen och vad dom 
användes till under segling. Det var gaf-
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av Lasse Lundberg 

felgärdar och dirkar och preventergajer bygga den till om sysslan skulle godkän
och skräddartaljor, och allt hade sin nas . 
funktion. Det var också ganska vanligt att man 

Det var något som var märkligt med byggde s k votivskepp vilka hängdes 
farbror Alriks skutor. Han byggde dom upp i kyrkan som ett tack för Herrens 
alltid åt någon av oss ungar. Inte så att bistånd i sjönöd. 
vi fick dem när dom var klara utan mer En sommar byggde farbror Alrik en 
symboliskt. 4-mastskonare som hette Svanen af Klä-

Det tog mig ganska många år innan desholmen. Den byggde han åt mig. In
jag förstod att man inte kunde sitta och tressant är att jag som 20-åring mönstrade 
bygga en skuta bara för nöjes skull. jungman på samma skuta och under tre 
Därtill var denna syssla allt för flärdfull månader gick vi med last av props emel
i det schartauanska Bohuslän på den ti- lan Kalix och Västervik. Den var då ner
den. Nej man måste ha någon pojk att riggad till 3-mastare. 

---



Farbror Alrik berättade ofta om his
toriska händelser och jag har senare för
stått att han ägde en tämligen djup kun
skap i detta ämne. Bäst minns jag histo
rien om Malmöpyttarna, vilken han ald
rig tröttnade på att berätta för oss. Det 
kunde då hända att vi satte oss i sjöbo
den, Alrik i mitten och alla vi andra 
uppflugna runt omkring. 

- Nu skall jag berätta för er om Mal
möpyttarna, började han alltid och tog 
fram sin kniv och en träbit som han för
strött började tälja på . 

När farbror Alrik skulle brätta en his
toria som kunde ta lite tid, satt han alltid 
och täljde på en träbit. 

- Det var på det viset att det för flera 
tusen år sedan bodde ett folk här i Bo
huslän. Det folket var dom som bodde i 
Sverige från allra första början. Dom 
var småväxta och mörkhyade och såg ut 
ungefär som lapparna gör idag, fast lite 
mindre förstås, och faktum är att lap
parna är just dom sista som finns kvar 
av det folket som en gång bodde här. 
Dom hade verktyg av sten och dom liv
närde sig på att jaga och fiska. Det var 
också dom som gjorde alla hällristning
arna som finns lite här och var här i 
trakten. 

Nu bar det sig inte bättre än att en stor 
folkvandring hade börjat ute i Europa, 
och en faslig massa människor var på 
väg norrut mot våra trakter ända långt 
nerifrån Svarta havet. Ett par hundra år 
före Kristus hade dom hunnit ungefär 
till norra Tyskland eller Danmark. Dom 
människorna såg ut ungefär som vi gör. 
Eftersom dom kände till hur man smidde 
järn, hade dom tillgång till bättre vapen 
och besegrade alla som kom i deras väg. 

Under hela tiden Alrik berättade, täljde 
han fram små pinnar eller annat han an
vände till sina modell båtar . 

- Så började inkräktarna ta sig över 
vattnet mellan Danmark och Sverige och 
det blev till stridigheter här också. På 
den tiden var det lite varmare än det är 
nu för tiden här. Men ibland kunde det 
ändå bli riktiga isvintrar. Inkräktarna 
tog över mer och mer. Med tiden fanns 
det bara spridda grupper av urinnevånare 
kvar här i trakten, dom andra hade givit 
sig av norrut. 

Så hände det sig en senvinter i slutet 
av maj månad. En grupp urinnevånare 
som bodde på Bokenäset, hade efter en 
särskilt sträng vinter med ideliga stridig
heter med det nya folket, beslutat sig för 
att dra norrut dit de flesta av deras frän
der redan givit sig av. 

Gruppen bestod av ungefär 150 perso
ner, män, kvinnor och barn. Klädda i 
enkla skinnkläder begav dom sig iväg 
mot Gullmarsfjoden, vilken dom måste 
passera för att ta sig vidare mot Bullare-

skogarna. Gullrnarsfjorden låg frusen 
med ett tjockt istäcke, men ute i havs
bandet hade stora råkar bildats . 

Med ledaren i spetsen gav sig gruppen 
ut på isen, och hunna ungefär halvvägs 
började det braka något alldeles förfär
ligt runt omkring dom. Isen hade börjat 
gå upp. Snart var hela gruppen om
kringfluten på ett enda stort isflak vilket 
i den sydostliga vinden började driva 
mot nordväst. 

Hur det nu var så strandade hela det 
stora flaket på insidan Bohus-Malmön, 
och ledaren sände iväg en spanare för att 
se om man kunde gå iland. Snart var 
han tillbaka och berättae att ön var obe
bodd och att där fanns både färskvatten 
och ved för att kunna göra upp en eld. 
Eftersom man inte hade båtar och det 
var öppet vatten beslöt man sig för att 
stanna på Malmön. 

Så gjorde dom sig hemmastadda där 
och kom att trivas så bra att dom beslöt 
stanna kvar. Sedan alla andra av deras 
folk hade dragit norrut bodde den här 
sista skaran av det gamla folket kvar på 
ön. Eftersom dom var så småväxta kal
lades dom av det nya folket för Malmö
pyttarna. 

Man betraktade allmänt Malmöpyt
tarna som dvärgar och eftersom man an
såg att dvärgar var kunniga i allehanda 
trolltyg och svartkonst, så lämnades 
dom ifred och ända fram till för 100 år 
sedan levde dom för sig själva på ön. 

Dom ville aldrig blanda sig med an
dra, utan gifte sig bara inom sin egen 
grupp, vilket gjorde att dom behöll sin 
litenhet och sin svartmuskighet. Det be
rättas också att dom hade ett underligt 
språk och ett ganska osnyggt levene i öv
rigt. För att överleva där ute på ön be
drev dom fiske och allehanda hantverk 
och strandade det någon skuta på strän
derna så var dom inte sena att förse sig. 

Det berättades förr i tiden att sjöfolk 

bad Gud bevare dom för att stranda hos 
pyttarna på Malmön. 

När farbror Alrik hunnit så här långt, 
hade han alltid en liten hög med ämnen 
han täljt till som låg framför honom på 
kanten aven kutting. 

- Så hände det sig för drygt 100 år 
sedan, att ett ordentligt sillstim kommit 
in på insidan ön. Nästan alla männen 
ilade dit med sina båtar och man ringade 
in sillen med nät och började ösa upp 
fångsten i båtarna. Under arbetets gång 
drev både redskap och båtar ut mot det 
öppna vattnet i Brofjorden, där sjön 
gick grov, och på ett ögonblick var ka
tastrofen över dom. 

De överfulla båtarna som var angjorda 
vid de tunga garnen klarade inte att vaka 
i sjön, båtarna gick till botten en efter 
en. På det viset omkom nästan alla av 
öns män i en enda olycka, det var ar 
1826. På detta viset upplöstes pyttarnas 
stam på Malmön. Flickor var nu tvungna 
att gifta sig med karlar utifrån och snart 
var hela ön uppblandad och pyttarna 
och deras liv bara historia. 

Men en sak är säker. Kommer man till 
Bohus- Malmön den dag som idag är, 
så kan man se på de äldre som bor där 
att det finns annat blod i ådrorna än an
norstädes längs kusten. 

Det spelade ingen roll hur många 
gånger vi hörde historien om pyttarna 
på Malmön. Det var lika spännande varje 
gång. På vägen hem från hamnen fanti
serade vi alltid i kapp om pyttarna och 
deras liv och mer än en gång drömde jag 
mardrömmar där elaka dvärgar dansade 
runt omkring mig och pekade finger el
ler hytte åt mig med sina små bruna 
knytnävar. 

Det är märkligt det där med skeppar
historier. Jag skulle gärna vilja veta hur 
långt in i land man måste förpassa sig in
nan skepparhistorien övergår till vad 
man brukar kalla - ren och skär lögn? 
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Arndt Berggren 
En av Fjällbackas stora profiler Arndt 
Berggren är död. Den 28 mars gick han 
stilla ur tiden. Få namn är så starkt för
knippade med municipalsamhället Fjäll
backa som Arndt Berggren. 

Han föddes i Fjällbacka 1909. Tidigt 
började han arbeta, som så många fick 
göra på den tiden. Hans första arbete, 

. var som springpojke hos Konsum. Snart 
försökte han sig på småfiske, men han 
förtjänade bättre på att segla sommar
gäster ut till holmarna. Fisket gav inte 
mycket på den tiden. Han hann också 
med att trålfiska med Gösta Waldner, 
innan han gick iland för att leda den år 
1938 nystartade "Fjällbackafiskarnas 
Andelsförening" . En bättre företagsle
dare kunde föreningen inte få. Med 133 
arbetsgivare, 6 anställda och många krä
vande kunder, var konflikterna många. 
Intressemotsättningar fanns också bland 
fiskare: mellan trålfiskare och småfiskare, 
mellan not- och pilkfiskare. Torsten 
Norin anställdes av föreningen 1952 och 
minns Arndt: "Han talade alltid med ett 
jämnt röstläge och höjde aldrig rösten. 
Det behövdes aldrig, alla lyssnade ändå. 
Och det han sade var alltid vettigt och 
genomtänkt. Han hade en förmåga att 
medla, och var omtyckt överallt, både 
bland fiskare, anställda och uppköpare. 
Han hade ett inre lugn, som är få förun
nat att ha." Föreningen öppnade klockan 
sex på morgonen och stängde vid åttati
den, då den sista trålaren landat sin 
få ngst. Från morgon till kväll var Arndt 
med. Ett tag landade trålare från hela 
bohuskusten fisk i Fjällbacka, och verk
samheten var igång dygnet runt. Det 
blev tidvis inte mycket sömn för Arndt. 
Föreningen omsatte cirka 2 miljoner om 
året. Omkring 60 ton fisk om dagen 
skulle tas omhand och säljas vidare. 

Under denna hektiska tid hann Arndt 
med att engagera sig i municipalsamhäl
let, och satt med i bl a nämnden för fat
tigvård och taxeringsnämnden. Sin 
största insats gjorde han i Väg- och Vat
tennämnden, där han såg till att Fjäll
backa fick vatten och avlopp tidigare än 

omgivande samhällen. Redan i slutet på 
1930-talet hade de centrala delarna av 
samhället vatten och avlopp. Den andra 
etappen kom på 1950-talet då även Hå
kebacken och de norra delarna anslöts. 
Då vattenreservoaren vid Vetteberget 
skulle byggas, tycktes det vara helt 
omöjligt att få fram ett lån. Arndt bad 
till sist Kaj Pineus, som var sommargäst 
och chef för Nornans försäkringsbolag, 
att stå som borgenär, vilket Kaj gärna 
åtog sig. 

Arndt var också engagerad i kyrkan, 
och satt ordförande i kyrkorådet under 
många år . Under hans ledning byggdes 
den södra delen av kyrkogården. Ägande
förhållandena till denna jordbit var en 
snårskog att reda ut, men Arndt genom
drev projektet med stor envishet och 
mycket arbete. Han var också kyrkvärd . 
Det hände ibland att han fick ta över 
gudstjänsten om ordinarie präst blev 
hastigt sjuk och ingen vikarie fanns att 
få. 

Arndt sörjs närmast av hustrun Gun
hild född Christensson, som delade hans 
arbetsbörda och ibland deltog aktivt i 
arbetet, bl a i den sociala verksamheten, 
som förr kallades fattigvård. 

Anders Järund 

Fjällbacka 
postkontor 

Under tiden 
26/6 - 5/8 1989 

har vi öppet 
hela dagen 9-17 

Tel. 0525/310 13 

Trevlig sommar! 

VÄLKOMNA 
till 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

KVILLE - RABBALSHEDE - BULLARENS 
\ '1 I y~ l ' · ~/ / 

~
\\ : , ~.~ 
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TAXICENTRAL 
0525-352 01 

Utför alla tänkbara köruppdrag 
Budservice är också ett av våra områden 

' \ I ~J t ~ 
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FRÅN KOMMUN OCH 
LANDSTING 
• Kommunen tillstyrker ej en begäran 

att få bygga om Stora Hotellet till 
bostadsrätter. 

• Vid årsskiftet bestod befolkningen i 
Fjällbacka kyrkobokföringsområde 
av 943 personer, en minskning med 5 
personer jämfört med förra årsskif
tet. Födelseöverskottet var 3 perso
ner och flyttningsunderskottet 8 per
soner. 

• Kommunen har äntligen beslutat att 
rädda sjöboden Alene, samt en an
nan gammal sjöbod vid gamla tele
grafstationen. 

• Landshövding Åke Norling har bett 
Tanums kommun att göra krigskyr
kogården efter Nordsjöslaget 1916 på 
Stens holmen mera tillgänglig för tu
rister. Kyrkogården besöks årligen av 
engelska och tyska turister. Tanums 
kommun avslog begäran, och anser 
att ärendet är en sak för gravplatser
nas vårdare. 

• . Idrottsföreningarna i Fjällbacka och 
Hamburgsund föreslås ta över sköt
seln av Säl viks Camping i sommar. 

• Två lägenheter på Servicehuset ställs 
till korttidssjukas förfogande, på be
gäran av distriktsläkare Erland 
Svensson. 

• Med knapp majoritet bestående av 
Socialdemokraterna, Centerpartiet 
och Miljöpartiet säger kommunen ja 
till nya förvärvslagen. Moderaterna 
och Folkpartiet vill istället komplet
tera den gamla förköpslagen med 
bättre lånemöjligheter. 

• Kultur: Birgitta Ulfsson sjöng egna 
visor på Servicehuset den 15 april. 

• Fjällbackapolitiker i olika nämnder 
efter sista valet: 
Kommunstyrelsen: Alf Jonasson (s) 
Tekniska nämnden: Karl Einar Jo
hansson (fp) 
Byggnadsnämnden: Yngve Hugoson 
(fp) 
Kulturnämnden: Edda Jonasson (s) 
Hamnstyrelsen: Bengt Kahlman (fp) 
Fritidsnämnden: Kjell Jonasson (s) 
Trafiknämnden: Lennart Fredlund 
(fp) 
Taxeringsnämnden: Alf Gustavsson 
(fp), Arne Wisäth (m), Anders Torevi 
(mp). 

Byggen i Fjällbacka 
Det byggs mycket i Fjällbacka just nu. 
En del av de nya områdena har redan 
bebyggts, medan andra ännu är under 
planering. Det har varit svårt för ortsbor 
att få bostad i Fjällbacka. Nu råder man 
bot på detta . Alf Jonasson meddelar, att 
kommunen är intresserad av, att det 
finns så många olika former av boende 
som möjligt, därför kan man nu välja 
mellan hyresrätter, bostadsrätter och egna 
hem. De nya bostäderna skall gå till 
åretruntboende. 

Tanums bostäder 
Söder om Servicehuset har den kommu
nala stiftelsen Tanums Bostäder byggt 
fem nya tvåvåningshus med fyra lägen
heter i varje, samt två förrådsbyggna
der . Tre av lägenheterna är fyrarummare 
och en är tvårummare. Byggnaderna 
stod inflyttningsklara den 1 maj. Samtliga 
lägenheter är uthyrda. Alla lägenheter är 
lika utformade med normal standard. 
De är utrustade med tvättmaskin och 
torktumlare. Uppvärmningen är vatten
buren el, och kallhyran är ca 420 kronor 
per m 2 och år. 

Bostadsrättsföreningen Liden 
Längs väg 163 har bostadsrättsföreningen 
Liden byggt ett antal hus. Öster om Ser
vicehuset ligger fyra enplans, enfamiljs-

hus och två suterränghus med två lägen
heter i varje, alla fyrarummare. Öster 
om 163:an nära Mazda-Saabförsälj
ningen ligger två enplanshus med en två 
och en trerumslägenhet i varje. Husen är 
byggda av Faluhus genom Stefan Jä
rund. Husen har träpanel i ljusgrått och 
stor takvinkel. 

Kullenområdet 

På Kullenområdet byggs för närvarande 
tre bostadsrättshus med tre våningar. 
Tidigare har ett område norr om och ett 

. nordost om fotbollsplan bebyggts med 
villor. Byggherre är bolaget "Kullen", 
som ägs av tio privatpersoner, förvalt
ningsbolaget Opalen och Granqvist 
Byggnads AB. De tre husen beräknas 
vara klara under september, oktober 
och november månad respektive. Under 
1990 skall ytterligare fyra hus byggas . 
Husen är individuellt utformade och ar
kitektoniskt spännande. Ingen lägenhet 
är lik någon i de andra husen. Samtliga 
hus har hiss. Husen ligger högt och 
vackert. Man ser en strimma hav mellan 
öarna. Standarden är god. Kallhyran 
ligger på 450 kr per m2 och år. Even
tuellt kan man komma att använda bergs
värme från Chalmers provborrning, 
som ligger tvärs över vägen. Exteriören 
går i bohuslänsk stil med träpanel i pa
stellfärger och tegeltak. 

Anders Järund 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015~ 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 
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100 tjOg makrill vid Musö 
Arndt Berggrens minnen från barndom och ungdom 

En sommardag 1988 visade Arne Fred
lund gamla bilder från Fjällbacka och 
berättade om dem på Fjällbacka-Service. 
Arndt Berggren var också där och hjälpte 
Arne med kommentarer. De visste vem 
som bott i vartenda hus som försvann i 
branden 1928. Nu är båda dessa, som 
mindes så mycket, borta. Innan Arne 
gick bort samma sommar hade han hun
nit att låta Arndt tala in ett band med sina 
minnen. Jag har lyssnat på det bandet 
och det är underligt att höra dessa bådas 
välkända, goda röster i samförstånd tala 
om vad de tillsammans mindes. 

Båda var fjällbackabor av gamla 
stammen, eller den gamla fjällbacka
adeln som man säger ibland. Liksom 
Arne Fredlund hade Arndt levat med 
och i Fjällbacka hela sitt liv och båda 
har satt sin prägel på samhället och ar
betat för fjällbackabornas bästa med hela 
sin kraft och förmåga under många år. 
Båda började med vanlig folkskola som 
grund och fick viktiga kommunala för
troendeuppdrag med stora uppgifter, 
som de klarade i kraft av sin egen styrka 
och begåvning i förening med kärlek till 
sin hemort. Vi måste beundra och tacka 
dem. 

Vad Arndt Berggren uträttat under 
sin mannaålders dagar berättas i en an
nan artikel. Här skall jag ta fram en del 
av hans tidiga barndoms- och ungdoms
minnen, som han själv berättar om på 
bandet. Mim kan lyssna på det i sin hel
het på Kville Hembygdsförenings arkiv. 

FARFARS KISTA 
Arndt var född på hösten 1909. Det lus
tiga är att både Arndt och Arne här
stammar från samme Olof Larsson i 

ed re Bräcke (1761-1834), båda i femte 
led (och jag själv i sjätte liksom Sko
John och många andra). Arndts äldsta 
minne är att han var ute med sin farfar, 
Konrad Berggren, och fiskade, när han 
var 3-4 år. Därefter minns han en natt 
1914, då det var storm och vattnet steg 
oroväckande upp över bryggor och sjö
bodar. 

Farfadern hade dött och stod lik i de
ras sjöbod som det var vanligt på den ti
den. På natten kom grannen Johan Fjäll
ström och väckte fadern, Claes Berg
gren, och sade att vattnet stod så högt, 
att han var rädd det skulle nå kistan i 
sjöboden. När fadern skyndade ner dit, 
stod vattnet en dryg halvmeter över gol
vet och hade nått kistans botten. 
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VAKTTJÄNST I MODELL 1910 
Arndt mindes också när första världs
kriget bröt ut den l augusti 1914. Det 
var en varm fin dag, minns han, och han 
var med några andra pojkar uppe och 
sprang i bergen, när en kamrat kom och 
ropade: 

- Nu är det krig! 
Inte förstod småpojkarna vad det in

nebar . 
Arndts far blev mobiliserad med alla 

andra män och de fick hålla vakt på öarna 
utanför Fjällbacka, på Lilla Enerskär, 
Valön och Hjärterön. De var klädda i 
kronans trekantiga hatt, modell 1910, 
ammunitionsbälte och sina vanliga klä
der och de tyckte detta var en behaglig 
semester. 

Skohandlare Anton Johansson var 
chef för mannarna. Han hade en dag 
fått se några tumlare på utsidan Hjärter
ön och blev alldeles vettskrämd, då han 
trodde det var en eller flera ubåtar. 

SKOLA HOS LOTTA 
När Arndt var sju år var det dags att 
börja skolan hos Lotta Persson i gamla 
kyrkskolan. Arndt säger att han inte kan 
jämföras med en sjuåring idag. Han 
kände sig blyg och bortkommen. I januari 
1918 fick Arndt en lillebror och Lotta 
kom på besök till modern för att gratu
lera. Då Arndt fick se sin lärarinna ge
nom fönstret stack han ut direkt och ner 
till sin mormor och bad att få låna en 
psalmbok. 

- Vad ska du med den? undrade mor
mor. 

- Jo, Lotta kommer hem till oss, och 
vi har så många psalmverser i läxa över 
jullovet, så jag tänkte börja läsa på. 

- Hur många verser har du? frågade 
mormor. 

Då Arndt sagt antalet, blev mormor 
upprörd, kastade sin sjal över axlarna, 
tog Arndt vid handen och sa: 

- Nu går vi upp och talar med Lotta. 
Mormor frågade Lotta om det var 

sant som pojken sa att barnen hade så 
många psalmverser. 

- J o, bekräftade Lotta. 
Då tog mormor Lotta i upptuktelse 

och sade till på skarpen att så många 
verser var alldeles för mycket för en 
åttaåring. 

- Men efter det var jag inte så popu
lär hos Lotta, säger Arndt. 

RAMLADE I SJÖN 
Nästa höst skulle Arndt börja i tredje 
klass för Alma Svensson. Hon var nära 

vän till hans mor och när Alma skulle 
komma och hälsa på, hade modern klätt 
upp Arndt i hans bästa kläder och för
manade: 

- Nu får du inte gå ner till bryggan. 
- Nej, lovade Arndt. 
Men han hade inte lovat något om 

Dorthes brygga, och dit gick han med 
andra pojkar och råkade ramla i sjön. 
Därför kom han hem som en dränkt katt 
och fick hälsa på sin nya lärarinna på ett 
något snöpligt sätt. 

För Alma gick han bara ett år. 
De följande tre åren hade Arndt en lä

rare från Kville, som hette Verner Jo
hansson. Det var hans första tjänst och 
Arndt minns honom som en snäll och 
duktig lärare. 

PÅ SJÖN I SJUÅRSÅLDERN 
Redan innan Arndt slutat skolan, började 
han och brodern John att göra skäl för 
födan. De fick börja med hemmafiske 
redan i 6-7 årsåldern, helt på eget an
svar . De fiskade med backor och dörjer. 
Fadern hade sagt till dem: 

- Om ni inte orkar ro, kan ni alltid 
segla. 

De fick disponera en gammal tung 
roddbåt med tunga åror. Men de rodde 
t o m ända ut på Väderöfjorden med 
backor. 

Arndt gick och läste för pastor He
derström och konfirmerades 1924. Men 
innan dess hade han också börjat som 
springpojke hos Konsum på lördagar 
och sommarlov och fick 3 kronor per 
dag, vilket han tyckte var en hygglig för
tjänst. 

100 TJOG MAKRILL 
Efter konfirmationen började fisket på 
allvar. Han var med sin far och andra 
med makrillvader. I samma lag fanns 
fem stycken med namnet Johan: Johan 
Edlund, Johan Eriksson, Johan Karls
son (kallades Valö-Johan) och Johan 
Hansson, som dock kallades Alfred . 

Nu hade Arndt också en egen motor
båt. Laget brukade ligga vid Slängrum
pan och vänta på makrill, men det var 
inte särskilt lönande. 

En dag hade Arridt varit med Mauritz 
Bohlin och dragit skäddegarn vid Musö 
och då hade de sett en mängd makrill 
där. Medan de andra gubbarna ämnade 
sig till Slängrumpan som vanligt, for 
Arndt och Mauritz till Musö och fick 
den otroliga fångsten av 100 tjog mak
rill. 



FJällbackabranden 1928. 

LANGARKEDJA VID BRANDEN 
När Arndt var 18 år var han med om den 
fruktansvärda branden i Fjällbacka, 
som för alltid har fäst sig i deras minne 
som var med då. Hos Arndt finns varje 
detalj klart fotograferad i minnet, när 
han berättar om den dagen. Det var en 
lördag eftermiddag bortåt sex och Arndt 
tjänstgjorde i Konsum. Han hade skadat 
sig lätt i handen och skulle hem och lägga 
om handen, men passade på att hämta 
en ny kostym som var färdig hos skräd
daren hos "Boråsen" på vägen. Däref
ter var han hemma och drack kaffe och i 
affären var det tomt när han kom till
baka, utom föreståndaren, Erik Rosen, 
och en kund, Karl Waldner, som stod 
och pratade. 

Då hördes sirener och Rosen sa att nu 
är det nog en båt som vill ha lots. Men 
Arndt sprang ner till bryggan och såg då 
att det rök hos "Boråsen" och att ett 
gäng karlar kom dragande med samhäl
lets motorspruta. Arne Fredlund nickar 
instämmande: 
~ Ja, där var jag med. 
Arndt ryckte till sig en bunt hinkar 

som stod utanför affären och ropade på 
de andra att komma med. Rosen var 
tveksam om de kunde gå ifrån affären 
men Arndt sa, att det kommer nog inga 
kunder nu när det brinner. 

De bildade en langarkedja från Nestor 
Aronssons sjöbod. 

STENHUGGARE SPRÄNGDE HUSEN 
Då kom Truedsson och bad Arndt sätta 
honom över till södra delen av sam häl-

let, då man inte kunde ta sig fram på ga
tan. Arndt fick tag i en eka där någon 
redan hade placerat en symaskin och när 
Arndt kastade upp den på bryggan, föll 
bryggan ihop under den tunga gjut järns
maskinen. Stenhuggeriförman Trueds
son tog befälet över folk därborta. Man 
förstod att det var nödvändigt att spränga 
hus för att få stopp på elden, då det 
blåste stark nordvästlig storm. Arndt 
rodde till Sälvik, där stenhuggare hade 
ett lager med dynamit i det s k kruthuset 
(som nu står som en ruin utan tak) och 
på vägen tillbaka apterade stenhuggarna 
sprängladdningar. 

Vid återkomsten såg Arndt att fadern 
höll på att rädda sina fiskredskap ur sjö
boden. Arndt hjälpte honom att slänga 
ut garn och hummertinor i sjön. Med 
hjälp av några fler karlar fick de också 
ut en badgästbåt som förvarades där. 

Så gick sprängningen av husen. Det 
var Mali Dorthes hus med ett uthus, där 
hon hade strykinrättning, Johan Hans
sons och Johan Perssons hus. Det senare 
bestod av grova timmerstockar, som åkte 
mot muren på gamla Telegrafhuset, där 
märket lär synas än idag. 

Nu var elden begränsad och eldstor
men minskade. Arne Fredlund bekräftar 
i bakgrunden: 

- Jo, den där sprängningen, den 
gjorde väldigt gott. 

Grebbestads motorspruta som kom 
sjövägen hade fått motorstopp på mor
gonen men var nu igång och mal! sprutade 
också på Arndts mon nors hus, där det 
hade börjat ta eld. 

När allt var över hade 22 hus och 15 
sjöbodar försvunnit! 

Härefter berättar Arndt om sin tid 
som Fiskeriföreningens föreståndare 
och sina kommunala uppdrag. Om detta 
skriver Anders Järund i en annan arti
kel. 

Till sist vill jag personligen tacka 
Arndt för de goda stunder då jag fått 
lyssna till hans gemytliga och humoris
tiska berättelse. Nu har han berättat för 
sista gången. 

Inger Rudberg 
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Lokal företagargrupp satsar på åretruntboende på 
Västsvenska Lantmäns tomt i FJällbacka 

Så här kommer 20-mi/jonersprojektet att se ut från sjön om två år om allt går enligt 
planerna. 
Vi är en lokal företagargrupp, som kö
per Västsvenska Lantmäns fastighet i 
Fjällbacka. Vårt bolag har fått namnet 
BoHusBonden, och vi avser att uppföra 
bostadshus för helårs boende på den del 
som idag utgör spannmålssiIo och lager
byggnad. Dessutom planerar vi för sjö
bodsliknande byggnader utmed sjökan
ten, vilka kan innehålla lokaler för buti
ker, kontor eller annan verksamhet samt 
tillhörande övernattningsmöjligheter . 
Den befintliga kajen kommer att behål
las fri för tilläggning även i framtiden. 

Vi i BoHusBoden är lantbrukarna 
Claes Toreid, Hjälpesten och Rune 
Karlsson, Orrekläpp., byggmästare Bengt 
Hansson, Rabbalshede och arkitekt Jan 
Dahlhielm, Strömstad. 

Säljarna, Västsvenska Lantmän, 
kommer att finnas kvar i projektet på 
något sätt. Nils-Bertil Wickberg, vice 
VD för VL, utreder möjligheterna att 
inom ramen för projektet anordna akti
viteter för personalen. 

Fastigheten ligger mycket attraktivt 
på en udde vid havet i norra delen av 

Rygg - Nack - Led - Muskelproblem? 

TANUM'SNAPRAPATEN 
BENNIE BRORSSON 

Öpp.et: varje vecka måndag - fredag 
Tel.tid: kl. 11~12~ 16-17 (Vid ev. ändring ges informatior, a.v telefonsvarare) 

Tel: 0525-205 50 

Välkomna! 
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Fjällbacka. Möjligheter finns att i direkt 
anslutning anordna bryggor för fritids
båtar. 

Det är viktigt att det skapas en året
runtverksamhet. De som hyr lägenheter 
kan därför hyra arbetslokaler inom fas
tigheten. Dessutom får de nära till fritids
aktiviteter t ex segling och golf. 

Den dominerande byggnaden som 
skall innehålla 25-30 lägenheter kom
mer till utseendet att påminna om gamla 
tiders hamnmagasin. Samtliga lägenhe
ter får havsutsikt och entreerna till lä
genheterna vetter mot en inglasad kli
matskyddad vinterträdgård. 

Flertalet lägenheter är 2 RoK men 
även 3, 4 och 5 RoK kommer att finnas. 

Projektet förutsätter statliga lån och 
lägenheterna skall hyras ut till åretrunt
boende. 

Uppvärmningen av byggnaderna pla
neras ske miljövänligt genom värme
pumpar och med hjälp av havsvattnet. 

I anslutning till området funderar 
Hamnstyrelsen på att förlägga en ut
byggnad av flytbryggor från den befint
liga piren till Kråkholmen . Denna nya 
fritidsbåtshamn kan i framtiden ge ett 
stort tillskott på båtplatser i Fjällbacka. 

En detaljplan håller för närvarande 
på att tas fram för den del, som berör 
projektet vid Lantmännen och vi räknar 
med en byggstart vid årsskiftet. 

BoHusBonden 

Silon i Mörhult 
Lantmännen lägger i år ner sin verksam
het i Mörhult. På tomten vill bolaget 
BoHusBonden uppföra ett trevånings
hus med lägenheter. Huset skall byggas 
på den grund som silon står på och uppta 
hela det område, som upptas av silon 
och tillbyggnader. Höjden blir ca 1 me
ter lägre än den del som skjuter ut mot 
väster. Parkeringsproblemet skall lösas 
med ett garage med ca 20 platser under 
byggnaden. Man skall i första hand hyra 
ut till åretruntboende och gärna till före
tag t ex affärer . Hyrorna kommer i stort 
sett att vara marknadshyror, men för
stås något fördyrade pga läget. BoHus
Bonden har ett köpeavtal med Lantmän
nen, som slutes om kommun och andra 
myndigheter ger sina tillstånd. Hamn
platsen intill är den djupaste hamnen i 
kommunen med ett djup av 7 meter. 
Den får inte blockeras utan skall vara 
kvar som reservhamn. 

Anders Järund 
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Nya båtplatser 
Ett förslag till hur man skall kunna lösa 
båtplatsproblemet i Fjällbacka har tagits 
fram av hamnkapten Roy Ohlson och 
bolaget BoHusBonden. Hur det hela är 

. -....,.jukter från 
I vår butik hittar du t" ~ 

tänkt framgår av skissen intill. Mellan kelrätt mot dessa kostar 175 .000 kronor. 
Kråkholmen och land läggs vågbrytande Alla bryggorna mellan land och Kråk
pontoner, som kommer att kosta 900.000 holmen ger 150 nya båtplatser, vilket 
kronor tillsammans. Varje brygga vin- motsvarar dagens båtplatskö. 

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

hjälp av oss 

Anders Järund 

John Granqvist Byggnads AB 
Fjä"backa 0525/32030 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE G 

1 Musö. Ytterst på en klippa vid vat
tenbrynet ligger ett stort flyttblock av 
romb por f yr , en mörk bergart, och ba
lanserar. 

2 Dannholmen. "Ingrid Bergmans ö". 
3 Porsholmen. Bad-ön framför andra. 

J ättegrytor och den mäktiga gången 
av rombporfyr, det "blåa berget". 
Strandkål, strandråg och marviol, 
strandvallmo och ostronört. En stor 
idegran, "barlind", är fridlyst som 
naturminnesmärke. 

4 Valö. Den stora gången av rombpor
fyr går också genom Valö och bildar i 
norr ett rikt förklyftat parti med väl
diga block, de s k Normansstenarna. I 
snäckskalsbanken vid Gorrvik vilar en 
subfossil bardval. Idegran. Bukten 
mot Hjärterön tidigare mer bebyggd. 
På 1700-talet fanns här trankokerier 
och sillsalterier, vid sekelskiftet ansjo
visfabrik. Vandrarhem och lägergård . . 

5 Hjärterön. Rik vegetation. Sjökap
tensgård med stora magasin från sillfi
sketider. Bebodd. 

6 Kyrkogårdsö. Med gammal begrav
ningsplats vid bukten på norra sidan. 

7 Fläskön. Har egendomliga lämningar 
från äldre tider vid Kungsen; ett antal 
kretsar av stora stenblock. 

8 Dyngön. Lockade med sin goda hamn 
tidigt till bebyggelse. Under IS00-ta
lets rika sillfiske hade Oslo köpmän 
stora magasin på ön. F d lotsstation 
och kustpostering. Bebodd. 

9 Korsö. Är mest känd för sin "kyrka" , 
ett väldigt pyramidformat block inne 
på ön. Vid sundet mot Kalvön låg vid 
senaste sillfiskeperioden en sillolje
och guanofabrik. 

10 Florön. Hade sin storhetstid på 1800-
talet. Byggnaderna som är kvar på
minner om både sillhandel och krog
rörelse som bedrevs här. En del av sce
nerna i "Ett köpmanshus i skärgår
den" spelades in här. 

11 Kalvön. Har en god hamn. Öns högsta 
punkt domineras av ett bronsålders
röse. Bebodd. 

12 Stensholmen. Hyser fyra bronsålders
rösen och en kyrkogård från första 
världskriget, där bl a den tyske förfat
taren Gorch Fock vilar. 

13 Rågö. Är geologiskt intressant med en 
samling jättegrytor på västra sidan, 
samt en port eller brygga i berget. 
"Blå berget" drar sitt band också ge
nom Rågö. 

14 Hästvåm. (Hästvomb) har en bebyg
gelse som vittnar om den förutvarande 
tullposteringen. Bebodd. 

15 Gåsön. Resterna av grundmurarna 
kan ge en föreställning om hur 1700-
talets trankokeri var inrättat. 

16 Getryggen. "Vita fruns grav" ligger i 
en bergsskreva åt nordväst. Vita frun 
var enligt traditionen en ung kvinna 
som omkom på sin bröllopsresa, när 
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makens fartyg förliste ute bland skä
ren. Enligt andra och tillförlitligare 
uppgifter var flickan dotter till kapte
nen på en båt som förliste natten till 
den S november 18S0. 

17 Trinissia. Var under ISOO-talet platsen 
för ett helt fribytarsamhälle. "Vilda" 
fiskare exporterade sillen direkt utan 
att betala den föreskrivna höga tullen 
till danske kungen. Ett tjugotal hus
grunder och en nu delvis demolerad 
begravningsplats vittnar om deras liv 
och död. 

18 Vedholmen, Skutholmen och Hamn
holmen är en urgammal hamnplats . 

~ 

(:) 

På de äldsta sjökorten är hamnen 
upptagen under namnet Nooderwijks
holm. Många namn, bomärken och 
årtal är ristade på Hamnholmens häl
lar. Två begravningsplatser finns på 
Vedholmen. 

19 Galgeberget. Fick kanske sitt namn på 
grund av brantens utseende och för
knippas med olika legender om forn
tida hängningar. En berättar att en in
cestfamilj från orten hängts där, en 
annan att fogdarna från Hornborgs 
slott låtit förrädare dingla i galgen på 
dennaö. 



DE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 

1 Golfbanan 311 50 
2 Tennisbana, minigolf 317 13 
3 Tandläkare, Stiftelsehus E 317 00 
4 Nya Badis, Restaurang 31208 
5 Pastorsexpeditionen 310 34 
6 Kville hembygdsarkiv 31964 

Böcker, handlingar, foton m m som 
behandlar Kville härad. Öppettider: se 
kalendariet. 

7 Post se annons 310 13 
8 Brandstation 311 05 
9 Fjällbacka Bil och Motor 310 96 

Biluthyrning eller 318 20 
10 Båtshopen, Cafe Bryggan 310 40 

Båtuthyrning, Cafe m m 
11 Turistinformation och rums-

förmedling 310 60 
12 Ingrid Bergmans Torg 
13 Hamnkontoret 8-10 311 69 
14 Bibliotek 320 47 
15 Stora Hotellet 310 03 
16 Götabanken 9.30-15 31027 
17 Gröna Lid, Restaurang 310 41 
18 Apotek se annons 310 04 
19 Distriktssköterskemottagning 320 28 

Nattpatrull 320 26 
20 Sparbanken Tanum 9-15 318 00 
21 Nestorsgården 310 71 

Kville hembygdsförenings museum. 
Bl a gamla jordbruksredskap och 
överdelen av Väderöbods fyr. 

22 Kungsklyftan 
Längd ca 200 m, bredd 2-3 m, höjd 
ca 20 m. Fick sitt namn vid Oscar Ils 
besök 1887. Ursprungligt namn Ram
leklåvan. 

23 SSNs klubbstuga 318 50 
24 Sälviks Camping 314 90 

I direkt anslutning till sim- och seglar
skola, båt- och stuguthyrning. 

25 Idrottsplats 316 18 
26 Fjällbackaservice 320 40 

BRA ATIVETA: 
BÅTUTFLYKTER 
Taxibåt 

FLYTVÄSTAR 
Fritidskontoret 

BÅTKRANAR 

31392 

181 47 

Bror Johanssons varv, 6 ton 310 57 
Johny spindel, 1,5 ton . 31905 

VANDRARHEM 
Valö Skärgårdsvandrarhem 31234 

DYKARE 
Widelius Marin Service 310 33 

FJÄLLBACKA 

UD M UNDS
KA RET 

DE VIKTIGA TELEFONNUMREN: 
Tanums kommun 180 00 
Kommunstyrelsens ordförande 
Bengt Mattsson 
Kanslichef Ulf Björkman 
Socialchef Malte Ellersten 
Hälsovårdsinspektör 
Bengt Samzelius 
Fritidsintendent Sten Larsson 
Byggnadsinspektör Henry Berntsson 

Kulurkontoret 182 31 
Kulturchef Karl-Axel Wikström 

Hamnkontoret 
Hamnkapten Roy Ohlson 

Polis 
Läkare 

204 10,0526/12530 
32020 

Veterinär 
F ö rsäkringskassa 

20077 
29070 
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Mörhultsudden i Fjällbacka 
ett alternativ till silon 

I projekt Udden vill vi åstadkomma ett 
boende som är traditionellt för norra 
Bohuslän i enbart 2 våningar + suter
rängplan, samt med brutna tegeltak i 
traditionell stil. 

Till detta kopplas båtplatser och sjö
bodar samt plats för 4 småföretagare för 
att få en åretruntfunktion på projektet. 

Segel-kapellsömmeri, finsnickeri, kon
tor samt konstruktions firmor . 

In alles innehåller projektet 6 enhe
ter vilket efter sammanslagningar av 
små enheter till större, uppskattningsvis 
blir 18-19 boende-enheter. 

Enär Mörhultsvägen och Udden inte 
kan ta en ökad trafikintensitet och par
keringsbelastning, är det viktigt att detta 
planeras bort. En bro över till Kråkhol
men skulle möjliggöra sjöbodar, man 
som fiskare kan nå med båt (redskap 
m m) och inte med bil. 

18 

För att möjliggöra utveckling av 
området, måste (med tanke på det höga 
tomtpriset) kapitalkostnaderna hållas 
nere genom försäljning av bostadsrätter. 
Dessa skulle ligga i prisläge mindre mon
teringsfärdig villa, men innehålla även 
mindre sjöbod samt båtplats. 

Projektet skall i första hand vända sig 
till åretruntboende som gärna vill kosta 
på sig den livskvalitet det innebär att bo 
nära vattnet på traditionellt bohuslänskt 
vis. 

De synpunkter som framkommit att 
kajen borde sparas enär den är kommu
nens enda djuphamn för djupgående 
över 5 meter, är icke relevanta. På syd
ostsidan runt Kråkholmen är vattendju
pet mindre än vid den i dag befintliga 
kajen vid dansbryggan, och fartyg med 
större djupgående kan endast i undan
tagsfall vända och manövrera norr om 
nämnda ö. 

Att försöka åstadkomma en billig lös
ning av projekteringen av lantmännens 
silo för boendeändamål, vore att göra 
Fjällbacka i stort och särskilt de 
omkringboende en otjänst med de pro
blem för framtiden detta skulle innebära. 

För projekt Udden Fjällbacka 
Lasse Lundberg 



Dramatik till sjöss 
FJällbackakåseri av Maj Gustafson 

Den av barnen avgudade farbror Sven 
hade just kommit till Fjällbacka och fiske
turen som han lovat lilla Bettan och Bosse 
skulle äntligen bli av. Solen sken och 
vattnet glittrade, det var en underbar 
sommardag. 

Detta, som jag nu skall berätta, hände 
för en hel del år sedan. På den tiden 
fanns inte nutidens praktiska och ele
ganta fritidskläder. Således letades gamla 
präktiga, avlagda kläder fram ur sjöbo
dens gömmor, trots sommarvädret - på 
sjön är det ju enligt gammalt talesätt all
tid kallt. När så våra förväntansfulla 
och ivriga fiskare hjälptes ombord i den 
lilla snäckan liknade de mest bylsiga byl
ten i yllekläder och vindtäta plagg. 

I god tid hade metor setts över och 
fått nya revar, sänken och krokar där 
det behövdes. "Kubbongar" hade sam
lats in i stora mängder till agn, allt var 
perfekt ordnat inför denna fisketur. 
Farbror Sven, generös som alltid, hade 
lovat stå för matsäcken. Färska bullar 
inhandlades hos Setterlinds bageri och 
även en korg läskedrycker langades 
ombord. 

Lyckosparkar levererades för fram
gångsrik fiskelycka och det goda rådet 
att inte glömma, att i samma syfte spotta 
tre gånger på agnet. Så drogs snurran 
igång. För en gångs skull startade den 
snällt och lydigt vid första rycket och 
den lilla farkosten stävade ut till havs. 
Från bryggan viftade vi landkrabbor så 
länge vi såg en skymt av flytetyget och 
beredde oss på ett par lugna timmar utan 
ungar. 

Men hej, vad vi bedrog oss. Bara en 
timma efter den glada avfärden med för
väntansfulla fiskare såg vi dem komma 
tillbaka. Bettan och Bosse arga som små 
uppretade bin och farbror Sven förun
derligt generad och skamsen. Bettan, 
röd som ett stoppljus i ansiktet, vägrade 
svara på tilltal, medan hon ilsket började 
klä av sig. Kläderna flög som projektiler . 

omkring henne, en föga elegant strip
tease, må jag säga. Med en sista förin
tande blick mot den forne idolen, far
bror Sven, hoppade hon i säng, drog 
täcket över huvudet och slocknade som 
en valborgsmässoraket efter allt fräsande 
och sprakande. 

Vi stod fullkomligt handfallna, som 
levande frågetecken, innan vi fick för
klaringen till detta kaos. 

Jo då, fisket hade börjat i all harmoni. 
Krokar hade agnats, små napp hade 
också förekommit, men någon större 
fiskelycka hade det knappast blivit. Då 
kom våra fiskare på att det allt skulle vara 
smaskens med en färsk bulle och en 
dricka. Glas dukades fram på toften och 
en jättepåse med kanelbullar hivades 
upp. Livet log, humöret var på topp och 
fisk kunde man ju köpa varendaste dag i 
fiskaffären, så de' så. 

- Den här flaskan har redan varit 
öppnad, ser jag, så den tar vi först, sa 
farbror Sven och tog upp en pommac
flaska ur korgen. Bettan och Bosse höll 
fram sina glas och farbror Sven hällde i. 

- Skål på er nu ungar och ta er en 
bulle också, hojtade han glad i hågen. 
Två törstiga små fiskare tog sig en rejäl 
klunk av glasets innehåll. Ögonen vidga
des av fasa och snart sprutade det ur de
ras munnar som en mindre brandspruta. 
Bullarna fick sig en dusch och en främ
mande doft spred sig över vattnet. Det 
hostades, det spottades och tårar skvätte 
omkring. Glass och bullar flög över re
lingen och Bosse skrek: 

- De va ju kynjak. 
Stackars farbror Sven. Han var strängt 

hållen hemma av sitt huskors. För 'att 
kamouflera en liten styrketår till havs 
hade han kommit på den geniala iden, 
att slå konjak på en oskyldig pommac
flaska . 

Att glömma är ju som bekant mänsk
ligt och det hade nu den arma toffelhjäl
ten bittert fått erfara. Bettan sov ruset 

Båtar - Båtuthyrning - Båttillbehör - Windsurfing 
Presenter - Kläder - hos Ingela och Lasse 

BATSHOPIN 
Välkomna också till , 

CArl BBYGGAN 
0525/31040 

av sig i fem timmar och har därefter ald
rig smakat en droppe starkt. Bosse, som 
tydligen var av ett mera robust virke, 
skrattade åt hela spektaklet och påstod 
att måsarna som satte i sig de nerblötta 
bullarna vinglade livade hit och dit -
kanske gjorde de bättre skäl för att kal
las alikor. 

Hur farbror Sven förklarade den snöp
liga händelsen hemma är en djupt för
borgad hemlighet. Ingen var nog ofin att 
fråga. Men han verkade litet slokörad 
och moloken ett par dagar och det dröjde 
ganska länge innan Bettan förlät malö
ren och de två blev kompisar på nytt. 

AB BROR JANSSON 

BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 

Centrumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 
Konfektyrer - FrUkt - Läskedrycker 

GE-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 
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Nyinredda Berndts salonger 
Under året har Gröna Lid byggts om en 
hel del. Den gamla biografen är för all
tid borta. Den sista filmen visades 1982 
och hette "Fire Fox", en western. Där 
manöverrummet och kontoret fanns, star 
nu en bardisk, och själva biosalongen 
har blivit en danspub. Den skall i fort
sättningen kallas " Styrhytten" . Den 
nedre matsalen har klätts in i mahogny 
och kallas nu "Kaj utan", medan övre 
matsalen kallas "Övre däck". Ca 1 mil
jon har ägaren Berndt Hansson lagt ner 
på renoveringen. 

Anders Järund 

Berndt Hansson övar inför sommaren . • 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

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

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 
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Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

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

@ränaL.ids 
Restaurang 

Barservering med kaffe och 
husmanskost 12.00-18.00 

Bordsservering i 2 våningar 
A la Carte och skaldjur 

18.00- 02.00 

Cocktailbaren öppnar 20.00 

Tru bad urunderhållning 

Disco, Dining och Dancing 
21.00-02.00 

Ful/ständiga rättigheter 

Välkomna 
SIV AN OCH BERNDT 

Tel. 0525 - 310 41 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen ' 

KÄRRABY 
HAN DE LSTRÄDGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 



Järund Inventings storsatsning i hatnn 
Tjugofemmiljonersanläggningen för att 
tillverka sjuskikts PPP-plast (= Poly
eten-Polyester-Polyeten) är nu klar. 
Tre veckor före planerat var extrodern 
igång och producerade plast. För närva
rande är produktionen ca 100 ton per 
månad, men skall efterhand öka till 200 
ton per månad. Plastrullarna skärs upp i 
smala remsor, som används till att täta 
Tetra Paks förpackningar på insidan . 
Remsan återfinns därfö r i den välkända 
trekantiga och fyrsidiga "tetraeder"
förpackningen för t ex grädde och "Fes
tis" . Den finns också i den tegelstensfor
made "Bricken" , som mest användes 
till filmjölk. Kraven på remsan är mycket 
stora, och särskilt stora blir de om man 
börjar förpacka vin i pappkartonger. 

Lösningsmedlet till det lim som an
vänds måste dunstas bort. Luften med 
lösningsmedlet måste sedan renas. Re
ningsgraden har under året höjts från 
99,88 procent till 99,9985 procent. Av de 
350 kg man har tillstånd att släppa ut 
per år behöver man nu endast släppa ut 
45 kg. 

Arne Klevedahl övervakar PPP-linjens 
instrumentpanel. 

Ingenjör Ingmar Larsson från Norr Ed
sten t v är arbetsledare på PPP-linjen. 
Han diskuterar här med operatörerna 
Gösta Franzen (mitten) och Arne Kleve
dahl. 

NYA BADIS 
RESTAURANG och BAR 

DISKOTEK och LEVANDE MUSIK 
ÖPPET 15 JUNI TILL 15 AUGUSTI 

Övrig tid mot beställning 

Välkomna! BORDSBESTÄLLNING TEL. 31208 
Fullständiga rättigheter 

Gunter och Lars-Erik 

Hjärtligt välkomna 
till 

STORA HOTELLET 
/ 

19 RUM",!' 

SLAJDARN'S BAR 
- Cocktailbaren -

Ett av Västkustens absoluta 
smultronställen 

FISKEKROGEN GALÄREN 
med 

SKIPPER'S BAR 

ÖPPET MAJ - SEPT 
Övrig tid mot beställning 

SOLARIUM ÖPPET VARJE DAG 

Lars-Eric och Giinter 

Tel. 0525 - 310 03, 310 93 

AKVARIE & 
HUNDBUTIKEN 

~ 
~ 

Norra ~~ Kle.vgatan I~ • 

Stromstad 
0526/14206 <:: 

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 

21 



Fjällbacka 
Städservice 
Ett nytt företag har sett dagens ljus, 
Fjällbacka Städservice. Det har startats 
av Dan Carlsson, son till Ebbe och Eva 
Carlsson. Ebbe var frisör i Fjällbacka på 
1950-talet med salong i Falkegården 
framför nuvarande Evas Livs. 

Dan har aldrig släppt kontakten med 
Fjällbacka. Städbranschen lärde han sig 
i Oslo, där han städade på det centrala 
sjukhuset. Egentligen var det fotbollen, 
som fick honom till Oslo, och det var 
också fotbollen, som fick honom tillbaka 
till Fjällbacka. Dan var 'tränare för IFK 
då laget flyttades upp till div IV. 

Företaget åtar sig alla större städningar 
på byggen och offentliga lokaler. Bland 
kunderna finner man Servicehuset i 
Fjällbacka, TanumStrand och Inven
ting. 

Dan Karlsson, en städad gosse. 

jobb. Kunder finner han alltifrån Lyse
kil till Strömstad. 

Dan har etablerat sig ordentligt i 
Fjällbacka och skaffat familj, hus och 
båt. FFF önskar honom och hans familj 
lycka till. 

Anders Järund 

Vad händer i havet? 
I vinter fick vi j TV-programmet Kust 
och Hav det chockerande beskedet, att 
den algblomning, som vi så dramatiskt 
fick uppleva, inte var någon katastrof 
utan en lokal företeelse. Må så vara, 
men för oss som bor här eller är fiskein
tresserade sommargäster, var den illa 
nog. Det 'är riktigt att allt inte är dött. 
Vandring'sfisken sill och makrill klarade 
sig bra. Ä ven laxöring har vi kunnat få i 
nät eller på spö, fast inte lika mycket 
som i fjol. Men torsken lyser med sin 
frånvaro, vilket har gynnat småkrab
borna. De som har lagt ut nät, har fått 
mycket att göra med att ta loss dessa. 
Småplattfisk finns, men större plattfisk 
är det ont om. Berghällarna under vat
ten på Väderöarna rensades för sjögräs 
av algen, och de rena ytorna blev fäste 
för mängder av blåmusslor till glädje för 
ejdrar och sjöstjärnor. 

Katastrof eller ej, spåren efter alg
blomningen i fjol finns kvar. Naturens 
väckarklocka har ringt, som vi hoppas 
inte förgäves. Anders Järund 

I januari 1987 startade Dan ett en
mansföretag. Han ringde runt till olika 
företag, som han trodde var intresserade 
av städning, och fick snabbt kunder. I 
december 1987 anställdes den förste, 
och idag har Dan tio hel- och deltidsan
ställda i företaget. Dan är dock ingen di
rek tör, som endast sköter administrativt 
arbete, utan gör en stor del av arbetet 
själv. Han tänker inte låta företaget växa 
alltför mycket, och satsar på kvalitets-

Cykel- och skridskoflickorna 
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Flickorna Monica och Angela Hansson 
fortsätter att tävla med Sverige-eliten. 
Monica har dock specialiserat sig på 
skridsko, medan Angela har gått in för 
cykel. 

Monica tog brons på 500 m i junior
SM i vinter, men fick sedan en förkyl
ning, som satte ned konditionen. 

Angela har flyttat till Stockholm och 

LILLA BODEN 
Hamngatan, Fjällbacka Tel. 0525-318 35 

tävlar nu för "Stockholms Spårvägar". 
Hon får nu för första gången tillfälle att 
både tävla och träna i lag och mera sys
tematiskt lära sig taktikcykling. Tidigare 
har hon fått träna själv eller med Monica 
och pappa Berndt på vägarna runt Fjäll
backa. Hon är numera 21 år och senior, 
och konkurrensen är naturligtvis däref
ter. 

Anders Järund 

Gynna våra 

annonsörer! 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja 

FJÄLLBACKA Tel. 0525- 316 75 
Ö 
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JARUND 

INVENTING 

DEN SOM VÄWER 
An LÄNA I 
SPARBANKEN 
VINNER I LÄNGA 
LOPPET. 

AB 

~6 Sparbanken Tanum 
Minuten i: 
FJÄLLBACKA 
GREBBESTAD 
TANUMSHEDE 

Kontor även i: 
GERLESBORG, RABBALSHEDE, 
HAMBURGSUND, RESÖ, ÖSTAD 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~~ ''=;! 
1.:1 

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

En 65-åring gratuleras: 

I 23 år 
skötte Gunnar 
vår bana 

Vår greenkeeper Gunnar Andersson 
- nybliven pensionär. 

Den 12 januari i år anslöt sig Gunnar 
Andersson till pensionärernas skara. 
Han hade då ägnat 23 år av sitt liv åt 
golfbanan. Vi i styrelserna för Golfklub
ben och Golfbolaget uppvaktade och 
tackade Gunnar för allt arbete han lagt 
ner på banan. 

När Gunnar den 25 juli 1965 överlät 
sin mark till Golfbolaget ingick det i 
överenskommelsen, att han skulle an
ställas som greenkeeper i Golfklubben . 
Gunnar visste inte mycket om golf den 
gången, men däremot kunde han allt om 
gräs, gödning, dränering och anlägg
ning. Han äger en märklig förmåga att 
få saker och ting gjorda utan stora åt
härvor, en förmåga som är få förunnad. 
Men så har det också blivit en hel del 
gjort genom åren. En I8-håls golfbana, 
klubbhus, reningsverk med V A-system 
mm. 

Han försätter berg 
Gunnar har dessutom ett ovanligt hand
lag med och känsla för naturen, antingen 
det gäller gallring av träd eller att med 
en grävmaskin eller bergsprängare till 
hjälp göra ingrepp i de bohuslänska ber
gen. Ett bra exempel är åttonde ut
slags platsen som gjordes förra året. 

Skötseln av golfbanan övertas av 
Gunnars son Roger . 

Harry Järund 
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Blött och blött, lite får man väl tåla. Det finns inget icke-goljväder. I alla fall inte 
för Sten Carlqvist, Bengt Simonsson och John Granqvist. Varje dag, medfå undan
tag, tar sig herrarna en goljrunda på Fjällbackas goljbana. 

Foto: Göte Lundblad . 
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Greppet 
d
· k Sailor Professionai 

1De t Seglarstövel. 
Gul , vit, blå. 

• Strl 35-46. 

~E" 1!3ohus . AB 
HffJ==K!=-=o-=-n=-:O=-=..m_l __ 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 

SVERIGES REDOVISNINGS KONSULTERS 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 

Blöt succe 
Trots att vi tvingades ställa in tävlingarna 
sista dagen på grund av oväder blev RM 
i Fjällbacka stor succe. 

Tävlingssäsongen 1988 präglades av 
mycket regn och inställda tävlingar. Den 
stora besvikelsen var naturligtvis att av
slutningsdagen för RM oldboys fick in
ställas. Emellertid fick vi två fina täv
lingsdagar med idel nöjda golfspelare 
från hela Sverige. Att döma av alla de 
positiva omdömen tävlingen fick tror 
jag att RM blev en mycket stor PR-succe 
för Fjällbacka Golfklubb. 

Hummergolfen tycks bli mer och mer 
populär. Förra gången kom det närmare 
250 anmälningar. Eftersom endast 123 
par får spela fick vi stora problem. För 
att lösa detta har vi nu sänkt hcp
gränsen till högsta sammanlagda hcp 34. 

Olle Järund 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

Utför allt inom branschen, 
byggnadsglas, bilrutor, 
tavelinramningar m.m. 

Månd-fred 9-17, lörd stängt 

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

Läs Fjällbacka Bladet 
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EN BANKEPOK AR SLUT 
-~ Gotabanker;-

Monica Hellberg lämnar kontoret, som sista banktjänsteman. 

Guld och silversmycken! 
Tenn och silverkorpus ! 

Klockor! 

Egen guldsmedsverkstad 

Ombesörjer 
klockreperationer 

l§?ti3e) Medl. i 

ORIENT ~ 

~ 
AII.llvligen, Tonumlhede 

Tel. 062S /294 05 

AB LERSTENS KVARN 
Försäljning av TEl. 0525 - 318 10 

• Hundfoder (Hundköket) 
• Mjöl 
• Lantbruksfoder 

Gödsel, utsäde, kalk, fröer m.m. 

Välkomna! • 

Fredagen den 28 april 1989 stängde Gö
tabanken, numera Gotabanken, sitt 
kontor i Fjällbacka. Den officiella moti
veringen till nedläggningen är, att man 
vill bredda och fördjupa sitt utbud av 
tjänster. Detta klarade inte kontoret i 
Fjällbacka, varför man koncentrerar 
verksamheten till Grebbestad. Gemene 
ortsbo och sommargäst i Fjällbacka har 
säkert svårt att förstå detta. 

Härmed avslutas emellertid en bank
verksamhet som pågått i sjuttioett år. 
1918 öppnade Göteborgs Handelsbank 
ett avdelningskontor i Fjällbacka, som 
inrymdes i huset mitt emot Gröna Lid, 
där senare Olofssons Järnhandel fanns. 
Den förste kamreren hette Tage Walde
mar Reichenberg och i styrelsen ingick 
bl a handlare Axel Julius Wenander och 
handlare Carl Johan Carlsson. Man 
lämnade ganska snart den första lokalen 
och flyttade in i huset, där Sko-Johns 
affär nu finns. Här hade banken sin 
mest aktiva tid j Fjällbacka. Tyvärr sak
nas uppgifter från denna tid. Vad jag 

Kontoret i Galärbacken. 

forts. nästa sida 

ANNE-MAJAS 
Manufaktur 

VÄLSORTERAD MANUFAKTUR· 
MODE- OCH SYBEHÖRSAFFÄR 

Ombud tör Bengtsfors Kem. 

Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
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Det första kontoret. 

forts. En bankepok 

fått fram är en del papper, som Monica 
Hellberg lyckats hitta i gamla gömmor, 
samt lite uppsnappat i byn. Bageriidkare 
Carl Ragnar Setterlind och hemmans
ägare Erik Toreld satt i styrelsen 1937. 
1957 till 1962 gick kontoret mycket bra 
under kamrer Sune Borgs ledning. 1963 
flyttade man in i huset norr om Gröna 
Lid, i vilket Inventing hade sina lokaler 
och Ingmar Järunds Herrekipering 
fanns dessförinnan. Här stannade man 
till nedläggningen i år. 

Anders Järund 

Ett brev som skickats till centralkonto
ret i Göteborg 1937. Tyvärr saknas sig
nering. 

Fjällbacka den 29/1 1937 

Till 
Aktiebolaget Göteborgs Bank, 
A vdelningskontorens Centrala 
Förvaltning, Göteborg 

Förslag till nya kundförvärv. 
Norrvikens vägdistrikt: Höjning av 
checkräkningskredit. 

Uppgifter av allmännare intresse. 
Byggnadsverksamheten på orten har un
der senaste åren varit ganska livlig. Så 
har under år 1936 inom samhällets stads
planelagda område uppförts sex nya 
bostadsfastigheter, i regel innehållande 
många smårum, speciellt med tanke på 
uthyrning till sommargäster, och även 
utanför samhällets gräns ha flera liknande 
bostadslägenheter blivit uppförda jämte 
några s k sportstugor. 

Såsom badort synes samhället ha ut
vecklingsmöjligheter och sommargäster
nas antal har hitintills ökat för varje sä
song. 

forts. nästa sida 
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~~ [AiM7:::J e 
Boutique Klippan 

FJÄLLBACKA 
0525-318 06 

TANUMSHEDE 
0525-201 72 

Vi har det unika Konsttennet från HELG I JOENSEN. 
Modesmycken, Väskor, Skärp, m.m. 

VÄLKOMNA IN! 
En trevlig sommar! 

Mia och Ingemar 

SOMMARBUTIK: Bryggan, Grebbestad 

Hjärtligt välkomna till 

Krydd & 
Halsob O den 

Galärbacken 119 
Fjallbacka 
Tel. Hem 310 87 

Butik 317 71 

Här hittar Ni godis utan tillsatser, biologiskt odlat mjöl, ris, spagetti m.m. 
Biologiskt odlade grönsaker från trakten. 
Torkad frukt, teer, kryddor, marmelader" honung, olja, vinäger, saft, 
juice, nektar. Och sist men inte minst - kan Ni avnjuta frukost, vegetarisk 
lätt lunch och eftermiddagskaffe i vårt lilla cafe på baksidan. 

- JV'nther 
ÖPPET ALLA VARDAGAR UNDER SOMMAREN. Elisabeth l 



forts. Ett brev ... 

Ortens jordbrukare ha kunnat glädja 
sig åt ett par goda skördeår, vilket bl a 
medfört att de i stor utsträckning kun
nat inlösa sina låneväxar hos oss. 

Någon industri att tala om finnes ej 
inom samhället eller dess närhet, och nå
gon ny sådan torde ej heller komma att 
uppstå inom den närmaste tiden i varje 
fall inte så länge den kommunala uttaxe
ringen håller sig omkring 20 kronor per 
skattekrona. 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

Stenindustrin inom kommunen för 
fortfarande en tynande tillvaro, och de 
arbetslösa, som i huvudsak kommit från 
denna osäkra industri , får nu till stor del 
kommunen ensam draga försorg om. De 
arbetslösas antal inom Kville kommun 
har under senaste året utgjort i runt tal 
200 personer . 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

LU-!/Kontorstjänst 
REDOVISNINGS BYRÅ 

SVERIGES REDOVISNINGSKONSUL TERS FÖRBUND 

Bokföringsuppdrag, Bokslut, 
Övrigt inom redovisning och 
ekonomi samt skatteproblem. 
Bouppteckningar, Arvskifte. 

företagarens nara r~dgivare och samtalspartner 

Samarbete med auklOriserade revisorer/REVEKO/ 

Vinbäcksvägen 8 457 00 Tanumshede 
0525-290 45 

BRÖDERNAW/I 
GUSTAFSSON AB 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER -TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571-20573 

Egen tillverkning 
och försäljning 

MARKISER 
RULLGARDINER 

Föreningsbanken till 
Fjällbacka 

Bankchef Jan Qvillby, Föreningsbanken 
Kville. 

I Götabankens gamla lokaler i Järundska 
huset, kommer till årsskiftet Förenings
banken Kville att flytta in. Detta innebär 
att Föreningsbanken förutom sitt huvud
kontor i Kville nu får kontor även i 
Hamburgsund och Fjällbacka. Bank
chefen Jan Qvillby kommer att ha hjälp 
av två anställda på Fjällbackakontoret 
och Föreningsbankens etablering i Fjäll
backa betyder att samhället även i fram
tiden kommer att ha två banker. 

L. L. 

27 



28 

Gottfrid i Åleviken, som kan lukta sig 
till brännvin, kommer ner i skansen på 
en räktrålare. Man har dock hört någon 
komma och gömt undan våtvarorna och 
börjat äta några från veckans fiske 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL, 0525-31007 

0?!T'!) 
',I 
.... ~ ~. 

kvarglömda räkor. Efter att ha konsta
terat att ingen sprit finnes på bordet, ut
brister Gottfrid: "Hur kan de eda sön 
drid!?" 

Allan Nordblom 

O! -

NORDHOLMSUR&GULD 
GREBBESTAD 0525-101 38 

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

Dessutom stor sortering i: 

KLOCKOR, (Med allriskfärsäkring*) 

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 



EN TVÅHUNDRASJUTTIOKILOS KARL 
Arne S tu beli us berättar: 

Jag såg aldrig sjökapten Johannes Falk 
men väl hans kavaj. Den hängde på vår 
vind. Far hade köpt den på auktion efter 
Falken. 

Det hände ofta att folk kom och bad 
att få se "falkerocken" . Då ställde mor 
och far sig bredvid varanda som rygg
tavla och framför dem åtminstone fem 
av oss småttingar. Sen kunde kavajen 
knäppas. En gång hade far plockat in 
fjorton av sina elever i den. 

Nog var kapten Falk en fullvuxen 
karl. Han vägde enligt uppgift tvåhund
rasjuttiotvå kilo. Och kavajen mäter 
tvåhundrasextiofem centimeter runt li
vet. Klädet i den är av hög kvalite. Det 
har blivit varken grönt eller grånat un
der de långt mer än hundra år som gått 

Försäljning av 

Bilsläp av alla typer 

Thorens Maskiner 
450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525/31962, 311 87 

Gör som fler och fler! 
Åretruntboende eller sommargäst! 

Köp bilen i Fjällbacka 
Vi är auktoriserade återförsäljare för 

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

Biluthyrning, Bilbärgning, Plåtverkstad, 
0525/31096, 31820 

sedan den syddes . Johannes Falk var 
nämligen född 1812 och dog 1872. 

Under krigsåren var mor frestad att 
sprätta sönder kavajen och låta "skräd
darn på Leran" sy kläder åt några av oss 
barn . Varje ärm hade räckt till en flick
kjoI. 

Som väl är blev inte detta av . Än lever 
"falkerocken" . Vi har skänkt den till 
Fjällbacka hembygdsmuseum. Där är 
den en beundrad attraktion. 

Det berättades en hel del om Falken i 
mitt barndoms Fjällbacka, bl a om hur 
stark han var i sin krafts dagar. Kilona 
var inte bara späck utan också muskler. 
Bästa exemplet på detta, som jag nu kan 
erinra mig är vad som skulle ha hänt på 
en pub i London vid mitten av förra sek
let. 

Johannes Falk hade just blivit serve
rad en stadig grogg. 

Nära honom satt två engelska pris
boxare. Måste väl ha varit vad vi nu kal
lar proffs. 

De två börjar viska och den ene går 
fram och tömmer Falkens grogg mitt 
framför ögonen på honom. 

Efter en blick på boxaren beställer 
svensken en ny wisky och soda. 

Historien upprepas. 
Johannes beställer en tredje grogg och 

säger: 
- Tar du den så slår jag dig sönder 

och samman, eller något i den vägen. 
Nytt viskande samtal. De två männen 

har tydligen slagit vad. Skall utmanaren 
våga. Den där fetknoppen kan väl knap
past klara aven tränad prisboxare. 

Tredje groggen tömdes av samme en 
som tog de två första. 

Falken tog snabbt ett grepp om livet 
på mannen, reste sig, lyfte honom högt 
upp och slog honom så hårt i golvet att 
bägge hans benpipor brast. 

Falken betalade de tre groggarna och 
gick lugnt ut. 

Ingen vågade röra honom sedan han så 
påtagligt demonstrerat sin styrka. Och 
det kom ingen efterräkning. 

Då Johannes Falk slog sig till ro i 
Fjällbacka blev det i ett hus nära torget. 
Där satt han i fönstret och vinkade in en 
och annan av bönderna som han visste 
var roade av pokerspel. Själv var han i 
det närmaste oslagbar, men det frestade 
att söka klå honom. Få lyckades trots 
att han bevisligen spelade hederligt. Så
dana pokerhajar har jag träffat på bland 
sommargrannarna på Orust. De har alla 
varit gamla svenskamerikanare. 

forts. sid 30 
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forts. En tvåhundrakilos karl 

Potten hamnade nästan alltid hos Fal
ken. 

När någon kvillebonde ville dra sig ur 
spelet med tom plånbok, kunde gamle 
kapten säga: 

- Inte ska du sluta för de . Du har ju 
ett par pen e stövlar. 

En och annan sågs komma ut från 
Falkens och barfotad kliva upp i kärran 
för hemfärd . 

J ohannes Falk blev med åren skröp
lig. Krafterna avtog. Han fick enorm 
mage och så småningom mer fett än 
muskler . 

Så länge han orkade kliva upp i sin 
trilla hade han framför sätet en kagge 
som buken vilade på. 

Han hade också låtit tillverka en län
stol av kraftiga ekplankor och med en 
utbyggnad framtill för hängmagen . 

När kapten Falk på sitt yttersta var 
sängliggande blev det ingen lätt sak att 
sköta denne bjässe. 

I taket ovanför sängen hade monte
rats upp en f yrs kuren talja. Med hjälp 
av denna lyftes han vid bäddning. 

Ett kusligt rykte gick att hans buk ef
ter döden hade rämnat. 

Många år efter Johannes död kom 
hans son Falken i Bastekärr på besök . 

- Nu har jag allt växt i fars kavaj, sa 
han och skulle ta av resulstern. 

- Nej, sa far , behåll du den på. 
Så togs "falkerocken" fram och Falk 

junior mannekängade i den. Kavajen 
hängde som en trasa på denne också rätt 
kraftige man . 

Nere hos Kanans fick Bastekärrarn 
kliva upp på spannmålsvågen. Jämt 
hundra kilo lättare än sin far var han. 
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Arne Stubelius 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dag/igen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 

0525/31046 

SELBERGS JURIDISKA BYRA HB 
Jur. kand . ELISABET SE L BE RG, 

Kontor : Solgårdens Vandra 

RING OCH BESTÄLL TID FÖ S DE 
Vi kan hjälpa Er med Era ekono m'iska odl jtltndisk:I IPlrt>-=~::.. EIt!::::p!l'li:s.: 

Arvskiften, Avt~l, Betalningsföreläg
gande, Besvär med olika myndighets
beslut, Bodelning ; Bouppteckningar, 
Generationsskiften, Gåvobrev, Inskriv
ningsärenden, Lagsökningar, Skatte-

ALLMÄN RÄTTSHJÄ LP FÖ 

Fjällbacka 0525-319 ~ 

resentbo 
Här köper Ni Ert semesterminne och pr 
vattnat blommorna, passat hunden osv-o 
Vi har vackert glas, fin keramik, korgar ty 

hantverk. V ÄLKOMI'A! 

APOTEKE 
FJÄLLBAC 
Huvudentren Fjällbacka-~"VW'~ 

ÖPPET: Måndag 8.30 - 12.30 
Tisdag - Fredag 8.30 - 12.30 13. 
Vecka 24-33 Lördag 9. 

Tel. 0525/310 04 Trevlig so 

___ Bl Axelsson 

8~~ 
FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0-_ - -

ELINSTALLATIONER - ELVA RME - KÖKS.\L:-h.J .• "-L.. ,'"-" .... 

- Mobiltelefon: 010 - 87 08 49 



Järnboden i nya lokaler 
Så är det åter affär i gamla anrika Kon
sumhuset vid torget i Fjällbacka. 

Järnboden som sedan l januari 1987 
drivs av Berith och Anders Torevi, har 
lämnat trångboddheten på norra Hamn
gatan och finns nu med sitt järnhandels
sortiment där . 

Äntligen finns det ordentligt med ut
rymme för att exponera varor och Berith 
och Anders slipper att ha lager lite var 
stans i trakten som fallet var tidigare. 

Det finns fortfarande spår som min
ner om Johan Olofssons gamla järnaf
fär, i form av några väl slitna diskar som 
vittnar om gamla tider då järnaffären 
var samhällets kanske viktigaste förrätt
ning. 

Kanske våras det åter för den gamla 
hederliga järnaffären där allt fanns att 
köpa och där man inte minst träffades 
för att bara träffas. 

Fjällbacka pensionärsförening som ti
digare disponerat den gamla konsumIo
kaIen, har sedan en tid tillbaka hållit till 
i Servicehuset och i gamla Järnboden 
flyttar nu Dyk-Aldo in, ett företag som 
varit knutet till Grebbestad och Ta
numStrand och sysslar med sportdyk
ning. 

FjällbackaBladet önskar Järnboden 
lycka till i sin nya fina affär och önskar 
en god säsong. 

Lasse Lundberg 

IllIJ~1 C1 
REKLAMAB 

Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

Bruksvägen 8,45500 MUNKEDAL 

Tel. 0524 - 12119,12311 

Martin Aronsson, Anders och Berith Torevi med blommor på invigningsdagen. 

Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 
Tidsbeställning 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG, HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 

Allt i modern hårvård 
fAr ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalang 
0525/31526 

Damfriseringen 
Brith & Nisse 
0525/311 25 

Välkomna! 
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Älska oss varsamt! 

Som gudinnan Floras små blåögda vår
barn tittar blåsipporna "Hepatica n6bi
lis" fram så snart temperaturen vid jord
ytan stiger ett par grader över fryspunk
ten. Blommorna ligger nämligen redan 
sedan hösten startklara i jordskorpan, 
väl skyddade av de vissna bladen. De 
trivs bäst i kalkrik, lerig jord. 

I Bohuslän är blåsippan fridlyst, får 
varken plockas eller grävas upp med rot. 
Tänk även på att vara försiktig i umgänget 
med de små himmelsblå glädjespridarna, 
som inte tål tramp av ovarsamma fötter. 
Luftföroreningar och försurning är 
också ett hot mot växten, men den lär 
klara ett pH-värde från 4,3 till 8,3. 

Alla vet vi ju hur blåsippan ser ut, 
men angående antalet av kronblad står 
det litet olika i olika floror. För att få 
besked om rätta förhållandet gjordes en 
undersökning aven Danderydsbo, Karl 
Borg. Han kollade våren 19852.200 blå
sippor och redogjorde i Svensk Botanisk 
tidskrift sina rön: 86070 dvs 1.893 hade 6 
kronblad. Men han fann variationer 
från 5 till 10 kronblad. Blomman kan 
variera i flera nyanser blått och rött, 
samt förekommer även i vitt, den senare 
sällsynt. Blåsippan är en myrmekocher, 
dvs myrspridd växt. Frukterna består av 
små nötter vars oljehaltiga bihang är 
omtyckt myr kost. 

Blommans latinska namn kommer ur 
latinets ord för lever. Med god fantasi 
kan bladens utseende med de tre loberna 
liknas vid en lever. Enligt gammal folk
tro var detta Skaparens sätt att ge en 
vink om var naturens läkedom fanns. 

En blåsippedrink var effektiv mot le
veråkommor trodde man. Blommorna 
kokades i vin och av dekokten intogs 
dagligen tre skedar. De tre första blåsip
porna man fann på våren svalde man för 
att skydda sig mot en rad sjukdomar un
der hel", det kommande året. Blåsippan 
var också verksam mot malaria, som ända 
in på 1800-talet var en av de mest spridda 
sjukdomarna även i vår del av Europa. 
Under vintertid gavs torkade blåsippor 
åt malariadrabbade. 

I Fjällbacka har vi ett rikligt bestånd 
av Hepatica n6bilis på höger sida av vä
gen mot Sälvik, just i jämnhöjd med 
vårt hembygdsmuseum. Dit vallfärdar 
så gott som alla fjällbackabor varje vår 
för att njuta åsynen av blåsipphavet. 

Personligen tycker jag att beståndet 
krympt sedan man för några år sedan lät 
röja upp området. Hoppas att, om jag 
har rätt, återväxten skall ske snabbt och 
i riklig mängd. Önskvärt vore också om 
en tydlig och väl synlig skylt sattes upp 
för att påminna om att blåsippan är 
fridlyst. 

Maj Gustafson 

Munk · Re kla m AB . M unkedal 1989 


