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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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Miljön, en kulturfråga 
De bohuslänska kustsamhällena i allmänhet, och kanske Fjällbacka i 
synnerhet, är miljöer som har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. 

Samtidigt som man måste beklaga att fler och fler hus köps upp av 
sommarboende, måste man också glädjas åt att det finns människor 
som har viljan och förmågan att bevara och vårda dessa kulturarv, 
vilka inte alltid faller under normerna för modern byggstandard. 

Det finns alltid två sidor på en pannkaka. 
Om dessa kulturarv byggts om till åretrunt bostäder, är jag ganska 

övertygad om att många av dem inte längre varit några kulturarv. 
Under tiden myndigheter och kulturbevarare förfasat sig över denna 

utveckling har man tillåtit en nybyggnation i dessa samhällen som 
verkligen ruinerat mycket av det kulturella kapitalet. 

Som ett exempel vill jag nämna asfalteringen av de vackra knottbe
lagda gatorna i centrala Fjällbacka. 

Överallt har man asfalterat över den gamla beläggningen som hug
gits och lagts av stenhuggare och sättare i en av Bohusläns mest intres
santa epoker. Överallt i världen har den bohuslänska stenindustrin bi
dragit till att skapa miljöer man med stolthet visar upp till beskådande, 
men i Bohuslän där asfalterar man över allt detta. 

Kanske är man inte stolt över en epok där människors arbete på ett 
sånt avgörande sätt påverkat miljön och kanske är det så att kultur
ansvariga mer intresserar sig för att föra fram litterära vittnesmål över 
det förgångna i stället för att visa det förgångna i nuet. 

Dessa synpunkter har framförts från Föreningen för Fjällbacka till 
Tanums kommuns kulturchef Karl Axel Wikström såväl i brev som i 
personligt besök i ärendet. 

Vi hoppas nu att man, när man börjat se över trafiksituationen i 
centrala . Fjällbacka, skapar en bilfri miljö i centrum samt att man 
återskapar den gamla knottbeläggningen på torget och i Galärbacken. 

Kanske kan man tänka sig att något av alla pengar kommunen fått 
för TanumStrand, kan användas till detta. 

Det skulle inte förvåna mig om man i det nya planerade 30 miljo
ners kommunalhuset i Tanumshede lägger vackra knottytor runt 
byggnaderna. 

Att skapa nytt är givetvis mycket roligare och mer spektakulärt än 
att bevara gammalt. 

Vi anser att miljön i centrala Fjällbacka är en kulturfråga och att 
den bör behandlas med respekt från myndigheternas sida. 

Omslag: 

Hummerfiskestugorna på Väderöarna 

Akvarell av Monica Holmberg 

Lasse Lundberg 



Styrelsens årsberättelse för 
verksamhetsåret 1988-89 
I likhet med tidigare år har FFFs huvud
sakliga uppgift varit att utge tidningen 
Fjällbacka Bladet, i syfte att bevara de 
gamla traditionerna, samt för att vidga 
intresset för vad som sker och händer i 
Fjällbacka året om. 

Detta arbete har som vanligt skötts av 
en redaktionskommitte, vilken tillika 
varit arbetsutskott i övriga frågor. 

Utöver arbetet med att påverka kom
munen i riktning mot en förbättring av 
trafiksituation i samhället, har även på
börjats ett arbete med att få kommunens 
hamnstyrelse att bli uppmärksammad 
på problemet med småbåtar och den rå
dande bristen på i och upptagninsgramp 
för mindre båtar i samhället. 

Samtal med hamnstyrelsens represen-

tant har tagits och en skrivelse har in
lämnats i ärendet. 

Arbetet med att göra nytt räcke till 
dansbryggan är klart och detta kommer 
att i stor utsträckning förenkla arbetet 
med utläggningen av densamma. 

Resandet av ett minnesmärke på kole
rakyrkogården på stora Enerskär har 
dryftats och styrelsen tror det vara möj
ligt att genomföra detta projekt. 

Kontakter angående sjöboden Alene 
har tagits, men någon positiv reaktion 
har ännu ej kommit oss till del. * 

En promenad till toppen av Veddeber
get är planerad under sommaren under 
Inger Rudbergs ledning. 

Föreningens ekonomi är god och ar
betsmoralen tillfredsställande hög, vil
ket härmed tacksamt noteras av ordfö
randen. 

Lasse Lundberg 

Fjä/lbacka 0525-31920 - 313 51 

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

Välkomna! 

HÄNT P Å ÅRSMÖTET 
• Till styrelsen omvaldes Lasse Lund

berg, John Johansson och Stig Hage
nius på två år, och adjungerade Maj 
Gustavsson och Barbro Berg på ett 
år. 

• Lasse Lundberg omvaldes till ordfö
rande. 

• Arbetsutskottet omvaldes. 

• Beslöts att årsavgiften skulle vara 
oförändrad 80 kronor och lösnum
merpriset också oförändrat 35 kro
nor. 

Övrigt 
• rapporterades vad som hade hänt i 

frågan om ett minnesmärke vid kole
rakyrkogården. 

• en skrivelse till hamnstyrelsen om en 
småbåts slip vid bron i Mörhult hade 
tagits väl upp. 

• föreslogs att en krabbfisketävling an
ordnades. Lisbeth Jöranli anmälde 
sig att ordna en sådan. 

• beslöts att anordna ett extra möte i 
augusti. 

• Arne Carlsson tackade styrelsen för 
dess arbete under det gångna året. 

Hänt på extramötet i augusti 
• Mest diskuterades trafikfrågan. En 

grupp bestående av Heinrich Wittig, 
Karin Isaksson och Anders Järund 
fick i uppdrag att sammanfatta alla 
synpunkter. 

• Alla bidrag till tidningen välkomnas; 
artiklar, foton och färgfoton till 
framsidan . 

• Punktinsatser av medlemmar väl
komnas, t ex att arrangera något vid 
årsmötet. 

• Spännande historier om vad som kan 
hända i Fjällbacka skärgård berätta
des. Några kanske kommer i bladet. 

Anders Järund 

* Fotnot: beslut har nu tagits, se sid 22. 

KVILLE - RABBALSHEDE - BULLARENS 

~?· IJIE·"··~ TAXICENTRAL 
0525-352 01 

Utför alla tänkbara köruppdrag 
Budservice är också ett av våra områden 

'. "~~ 
-' .. ,,,,::(' 

Ni tinge~. · · 
Vi kor · · · 
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LEGALA NOTISER 
FÖDDA 
27 .11-88 Eric Johnny, son till Arne 
Torbjörn Gustafsson och Gunnel Anna
Lena Edberg Gustafsson. 
12.12-88 Carl Gunnar, son till Anders 
och Åsa Bräck og Hansson. 
18.01-89 Stina Emilie, dotter till Anders 
och Aneth Margareth Lindberg og 
Ryden. 
09.02-89 Henric Olof, son till Stig Inge
mar Gustavsson och Inger Carina Elisa
beth Bjurström. 
21.02-89 Moa-Lisa, dotter till Hans 
Evald och Ann-Britt Ahlsen. 
27.02-89 Menia Anna Linnea, dotter till 
Christos och Gunvor Araviadis og 
Edlund. 
25.03-89 Eva Lillian Katarina, dotter till 
Dan Ivar Karlsson och Maria Birgitta 
Elionore Novenius . 
10.04-89 Victoria Nathalie, dotter till 
Lennart Aronsson och Magdalena 
OIander. 
11.04-89 Johan Markus, son till Sig
ward Gunnar Polson och Lisbeth Flo
rens e Marita Lundin Polson. 
21.05-89 Johanna Caroline, dotter till 
Stefan Larsson och Annika Romel!. 
26.05-89 Elin J oh anna, dotter till Mar
tin och Maria Jarenfors. 
22.06-89 Frida Annie Evelina, dotter till 
Bengt Roland och Lena Kristina Thoren 
og Karlsson. 
19.08-89 Linn Birgitta, dotter till Håkan 
Kenneth och Lena Birgitta Pettersson. 
01.09-89 Barbro Katarina, dotter till 
Barbro Gunilla Andersson och Tommy 
Granquist. 
15 .09-89 Anna Karin, dotter till Sten 
Åke och Asta Mariann Billberg. 
21 .09-89 Caroline Sara Britt, dotter till 
Jan Olof Riese och Anne-Marie Lilie
bäck Riese. 

AVLIDNA 
Död 26.11-88 Helga Olivia Kallin 

f 21.11-07 
Död 24.12-88 Knut Sivert Andersson 

f 12.08-07 
Död 29.12-88 Dagmar Hildur Eveline 

Johansson f 11.01-95 
Död 31.12-88 Ethel Karin Viola Pers-

son f 02.06-09 
Död 18.01-89 Erik Harry Eklund 

f 18.01-20 
Död 28.03-89 Arndt Sigurd Berggren 

f 16.09-09 
Död 25.04-89 Ingrid Regina Lundin 

f 27.08-94 
Död 05.05-89 Karl Göran Karlsson 

f 24.07-20 
Död 24.05-89 Gunda Viola Sörensson 

f 18.06-08 
Död 25.06-89 John Axel Bräck 

f 25.05-00 
Död 05.07-89 Elna Linnea Åsberg 

f 26.09-18 
Död 20.08-89 Nils Albert Leandersson 

f 18.08-17 
Död 15.08-89 Kjell Verner Wiberg 

f 09.10-29 
Död 30.08-89 Allie Estrid Maria 

Aronsson f 29.07-02 
Död 30.10-89 Harry Evald Tärnström 

f 10.Q3-01 
Död 04.11-89 Hugo Bruce f 26.12-87 

VIGDA 
12.11-88 Sten Ove Gillberg och Ann 

Karola Andersson. 
18.01-89 Bo Otto Blumenthal och 

Christina Marianne Gran
qvist. 

05.08-89 Anders Gunnar Bräck och 
Åsa Charlotte Hansson. 

21.10-89 Kurt Helge Gunnar Nord
ström och Kerstin Elvira 
Hammarström. 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 

@ränaL.ids 
Restaurang 

LUNCHSERVERING 
Måndag - Fredag 

12.00 - 14 .30 
HÖST OCH VÅR 

Vi tar emot beställningar 
av alla slag, stora som små. 

FULLSTÄN DIGA RÄTTIGHETER 

Välkomna! 
Si van och Berndt 

Tel. 0525 - 310 41, 319 03 

c:O~~[1D[NJ[gJ 
INVENTING 
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Från kyrktrappan 
Ikväll, när jag skriver detta, går det inte 
att bokstavligen vistas på kyrktrappan. 
Det blåser storm. Cirka 25 sekundmeter 
skulle jag tro. Det är alltså höst över 
Fjällbacka. Återigen är sommargästerna 
borta, och vi ortsbor kan se varandra 
igen. Man stannar och språkar, i affären 
och på gatan . Allt har gått tillbaka till 
ett lugnare tempo. 

Från kyrkans värld finns det enbart 
positiva saker att rapportera denna 
gång. Så till exempel har prästtjänsten 
här åter blivit en komministratur, vilket 
den inte varit sen Bengt Pleijels tid, så 
långt jag vet. Titeln som sådan har ju 
ringa betydelse, men nu kan fjäll backa
borna åter hoppas att få präster, som 
stannar längre i samhället. En adjunkt
tjänst är ju ofta nog endast en språng
bräda till en "högre" tjänst. 

Så har vi också blivit 1 000 innevåna
re. Det blev vi för cirka en månad sen, 
och sedan dess har skett en ytterligare 
ökning. Mer om detta på annan plats i 
bladet. 

Men naturligtvis är kyrkorenoveringen 
det allt överskuggande. De kyrkliga myn
digheterna här har enhälligt sagt sitt ja 
till en renovering, som är kostnadsberäk
nad till drygt tre miljoner kronor. Men vi 
gläder oss över att ha fått inte mindre än 
800 000 kronor från Kyrkofonden. Arki
tekt Ture Jangvik är helt förbluffad över 
storleken på bidraget. Det fanns cirka 40 
miljoner kronor att fördela över hela lan
det, och då har vi fått nästan en miljon 
av detta. Sannolikt beror det på, att man 
från Riksantikvarieämbetets sida finner 
det väsentligt att satsa på en av Adrian 
Petterssons kyrkor för att återställa den i 
sitt ursprungliga, eller nästan ursprungli
ga skick. 

Även landsantikvarien är intresserad av 
just vår renovering och kommer att skri
va en uppsats om Fjällbacka kyrka. 

Originalritningen till Fjällbacka kyrka 
förvarades i K ville och förstördes i 
prästgårdsbranden där 1904. Vi har 
tyckt detta vara tråkigt. Men genom för
medling av arkitekt Jan Wallinder har vi 
fått reda på, att många av Adrian Pet
terssons ritningar hittades på vinden till 
dennes kontor, och att de nu förvaras i 
Göteborgs stadsarkiv. Och minsann, 
fanns inte ritningen till Fjällbacka kyrka 
med bland dessa. Verkligen roligt! 
Kyrkliga arbetskretsen beställde en färg
kopia av ritningen och fick den hit. Ja, 
denna ritning var så mycket original, att 
den visade en kyrka, som aldrig blev 
byggd. Ritningen är daterad 1886, och 
den kyrkan är mycket större, jag skulle 
tro, att den är nästan lika stor som Lyse
kils kyrka. Algot Torewi har varit vänlig 
nog att skänka inramningen till ritning
en. Den hänger nu på hedersplats i för
samlingshemmet. J ag tycker detta är en 
solskenshistoria! 
Man kan ju fundera på varför inte kyr
kan byggdes enligt ritningen av 1886. 
Svaret ligger troligen i bristande ekono
miska förutsättningar. 

En kyrkobyggnad ... Det leder oss in 
på tankar om EN tro, som förenar oss 
alla med Gud och varandra. EN trygg
het inför Herrens ansikte. 
Må Herren välsigna dig och bevara dig 
Må Herren vända sitt ansikte till dig och 
ge dig frid! 
DU är sedd och accepterad, bortom alla 
krav och prestationer. 

BIRGIT WALLIN 
Komminister 

Brita Rudberg, teol stud, som praktise
rade som präst i Grebbestad under som
maren, tjänstgjorde också vid en kvälls
gudstjänst i Fjällbacka. Hennes morfar, 
Carl Norborg, var kapellpredikant i 
Fjällbacka 1913-19 och gifte sig 1921 
med Karin Lundström, dotter till kyrk
vaktareparet Carl och Kristina Lund
ström. 

TACK! 
I samband med kyrkorenoveringen, har 
vi vädjat till Fjällbackabladets läsare om 
bidrag. I förra numret fanns ett inbetal
ningskort med. Till vår glädje har näs
tan 10 000 kronor kommit in från läsar
na. Det har varit många, som skickat in 
pengar, både bofasta och sommargäs
ter. Det har känts varmt om hjärtat att 
läsa alla dessa namn . 

Totalt är den frivilliga insamlingen nu 
uppe i cirka 35 000 kronor .. Ett stort och 
varmt tack till er alla! 
Vi tar också fortfarande gärna emot bi
drag till utsmyckningen av kyrkan. 
Postgiro 1849 12-4, Fjällbacka försam
ling. Birgit Wallin 

1000 invånare i Fjällbacka 
Den 15 september 1989 blev vi exakt 
1000 invånare i Fjällbacka kyrkobokfö
ringsområde. Invånare nummer 1000 
blev nyfödda Anna Karin, dotter till 
Åke och Marian Billberg. 

Lilla Karin, som vägde ca 3 kg vid 
födseln, hälsades välkommen av sina 
föräldrar och av sina bröder Jonas, 9 år 
och Anders, 6 år. 

Vår församlingspräst komminister Bir
git Wallin, kom på iden att uppmärk
samma Fjällbackas 1000:e invånare, och 
uppvaktade med en blomma. Karin häl
sas också välkommen av alla Fjäll
backas ortsbor och sommargäster. 

Inte sedan början av seklet har Fjäll
backa haft så många invånare. 

Fjällbacka är idag ett expansivt sam
hälle. Lilla Karin kommer till ett sam
hälle där avfolkningstrenden brutits. En 
kräftgång som berodde på stenindu
strins, konservindustrins och fiskets till
bakagång. I början av 60-talet bodde 
bara 750 personer i samhället året runt. 

I år har samhällets befolkning hittills 
ökat med omkring 50 personer och fler 
lär det bli. Det byggs bostäder som ald
rig förr. Det råder en optimism och 
framåtanda bland människorna . 

AJ 
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Hjerterön 
Hjerterön utanför Fjällbacka med kap
tenshus från 1867 och två stora silImaga
sin har en gång fungerat som skär
gårdsbruk med sin storhetstid under 
sillperioderna. Nu har husen länge fått 
stå och förfalla men en privatfamilj har 
nu börjat en katastrofräddning för att 
bevara en unik kulturmiljö. 

Alla som färdats i Fjällbacka skärgård 
känner till de stora öarna därutanför; 
Kalvö, Korsö, Florö, Valö, Dyngö, 
Hjerterö, alla öar som i början av seklet 
var bebodda av många familjer, som 
levde på fiske och små jordbruk. Nu 
finns några enstaka gamla kvar som 
övervintrar, medan stugorna åter befol
kas under några korta sommarveckor . 

Mest känd är Florö (som betyder den 
flata ön) med den gamla krogen och 
gästgiveriet där den beryktade mor Abela 
ännu lever i folkminnet. Om Florö har 
det skrivits mycket, medan Hjerterön är 
mindre känd. Namnet Hjerterön är inte 
så romantiskt som det låter utan torde 
betyda "hjortarnas ö" efter det forn
nordiska "hiartar" för hjort, om sådana 
nu kan ha funnits på ön. Hjerterön är en 
ganska stor ö med delvis kal och storm
piskad utsida, men där finns också en 
låg ekskog och fina badvikar. Läsidan 
inåt Fjällbacka är lugn och lummig. Där 
susar stora lövträd, som askar och ekar, 
med hassel och rönn som frodas i lä vid 
berget, och där små ängsmarker och 
åkerlappar breder ut sig. På våren är här 
ljuvligt med mattor av gullvivor i bac
karna. 

Hö på pråm 

Ännu för några decennier sedan drevs 
här jordbruk med kor och får, som höll 
markerna öppna. Från mitten av 1930-
talet har jag minnen härifrån , då hö 
skördades på Florö och kördes på pråm 
över sjön till Hjerterön, då Astrid rodde 
över till Korsö och mjölkade korna och 
fåren hämtades från Bringebärsholmen 
för att klippas av gamla Lovisa. 

Då Naturvårdsverket förvärvade hela 
skärgårdshemmanet: Hjerterön, Korsö, 
Bringebärsholmen (bringbär betyder 
hallon på norska), Norra och Södra 
Fotstillen med några mindre holmar, var 
villkoret, att får sk ulle beta på öarna. 
Den senaste ägaren, Siv Sjöstrand, hade 
också fårskötsel 1971-88, då de nya 
ägarna tog över, läkarparet A va och 
Rolf Rudin. Istället för får skall man nu 
pröva boskap av skotsk höglandsras, 
som är härdig och klarar sig ute hela året 
och därmed kan ängsmarkerna bevaras. 
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en unik kulturmiljö räddas 

Kaptenshus och sil/magasin 

Alla husen ligger på östsidan inåt Fjäll
backa. Från sjösidan domineras ön av 
det ståtliga kaptenshuset från 1867, 
flankerat av två stora sillmagasin, det 
norra troligen från slutet av 1700-talet, 
så förfallet att det är i sista minuten att 
rädda det, och ett annat från senaste sill
perioden i slutet av 1800-talet. Här finns 
också en gammal ladugård och en smedja. 
En kvarn till husbehov har funnits men 
är nu borta. 

Vid sidan av kaptenshuset låg ur
sprungligen två mindre stugor (den ena 
numera borta), byggda under senaste 
sillperioden för tillfälliga arbetare. Här 
står också ett litet lustigt vitt badhus för 
varmbad och bastu, ritat som ett litet 
slott 1895 av Carl Hjort från Bro . 

Framfor manbyggnaden har funnits 
en väldig brygga som också förr gick 
runt båda magasinen. Riksantikvarie
ämbetet har länge velat K-märka hela 
miljön, men inte förrän nu har det fun
nits möjlighet att samarbeta med ägaren 
av husen. De flesta husen har på senare 
tid varit ytterligt förfallna och bryggan 
livsfarlig att beträda. Men från i höstas 
har paret Rudin tagit på sig den gigan
tiska uppgiften att rusta upp alla husen 
och återställa allt så mycket det går till 
1800-talsutseende, medan man förstås 
också vill ha modern levnadsstandard 
inomhus. 

Tanums kommun, dit Hjerterön hör, 
ger sitt fulla stöd men kan tyvärr inte bi
draga med pengar. Statliga lån för bo
ningshuset och ena magasinet hoppas 
man däremot på och hjälp från Riksan
tikvarieämbetet för de övriga husen. Hela 
summan för upprustning kommer näm
ligen att ~ tiga till över 4 miljoner kronor. 
För närvarande arbetar sedan i våras 14 

A va och Rolf Rudin sommaren 19, 

hantverkare från trakten och man I 
ker fortsätta i full takt hela vintern s~ 
det hela skall vara färdigt till mids, 
mar 1990. 

Bohusläns museum ger råd 
Det är inte litet som skall göras. En 
golv låg på rena jorden och har t2 
upp och försetts med nya impregnel 
bjälkar. Alla el-ledningar måste by 
eftersom det gamla systemet från a 
dazumal när som helst kunde ors. 
eldsvåda. Rudins får sakkunnig h 
från Bohusläns museum med att be' 
det tidstypiska, t ex gamla dörrar · 
järnbeslag och pärlspont i köket, 
också den gamla "gruvan" där mal 
dat över öppen eld finns kvar. I rum 
ser man lagar av gamla mörka ta): 
och underst tidningar från sekelski 
De tre kakelugnarna har satts i stån 
en kakelugnsmakare och nya fönSI 
gammal stil specialtilIverkas. Yttert 
har lagts om och försetts med enkL 
belgiskt tegel. Fönsteromfattning: 
målas utvändigt i guldockra, den g, 
rätta färgen till det vita huset. 

Det äldsta huset, där en stor fan 
början på 1800-talet levde i två rum 
kök med tillbyggt fähus var helt fl 

och låg direkt på marken. Det har se 
varit tvättstuga. Det har höjts 30 
cm från marken och försetts med 
pargrund. Här blir nu bastu, bad 
och en modern bostad om tre rum 
kök. 

Highland Cattle 
Den stora ladugården är också när 
rasa men skall renoveras och där 
korna av skotsk höglandsras kum 
in och söka skydd under vintern. l 
mörka och långhåriga med långa) 



Det finns en särskild förening i Sverige 
för ägare av sådan Highland Cattle
boskap. Naturvårdsverket kommer san
nolikt att bidra till anskaffning och 
skötsel. I källaren under mangårdsbygg
naden skall man ta fram den gamla golv
beläggningen av runda naturstenar och 
källaren restaureras helt. 

Bakom huset, i lä för västanvinden 
under berget, har funnits en välordnad 
trädgård, och de gamla fruktträden dig
nar nu i augusti av päron, plommon och 
bigarråer. A va Rudin har grävt fram en 
rund rabatt, omgiven av stora snäckor, 
ur snåren och här finns ännu pioner, 
gullregn, gammaldags vita prästrosor. 
Ava Rudins far, Bengt Englund, som är 
pensionerad naturvetare, håller på att 
inventera den vilda floran under olika 
årstider. Han har funnit att strand floran 
på Hjerterön är relativt sparsam jämfört 
med t ex Korsön, vilket kan bero på 
hård fårbetning här, men den övriga flo
ran är ovanlig och artrik. 

Trankokeriägare och kaptener 
Men hur mycket arbete som än läggs ner 
på att återskapa den gamla miljön, kan 
man ju ändå inte återuppväcka det le
vande livet som levdes här, först som 
"utbruk" från Fjällbacka strand av 
åbon J ohannes Eriksson och trankokeri
ägaren Jon Krabbe i slutet av l700-talet, 
därefter hans änka omgift med Daniel 
Bruse som bodde här i början av 1800-
talet och sedan brodern Olof Bruses änka, 
Olena med åtta barn . Om hennes son, 
den legendariske J anne Bruse, berättas 
underliga historier, han som gifte sig 
rikt och byggde kaptenshuset. Därefter 
inleddes en rad av ägare som var mer el
ler mindre släkt med varandra. Det bör
jade med kapten Anders Göransson med 
fru Marie från Näverkärr i Bro som 
köpte 1882, sedan Alfred Engberg från 
Örn i Askum, kapten Wilhelm Anders
son med fru Ottilia född Engberg, brö
derna Erik och Gunnar Engberg, bror
söner till Alfred Engberg och Astrid 
Magnusson, släkt till kapten Andersson. 
Dessa utgjorde sista länken i den gamla 
tidens brukande av skärgårdsriket som 
jordbruk fram till 1971, då Siv Sjö
strand tog över och började med får och 
ostronodling. Sentida ättlingar till släk
ten Göransson-Engberg äger dock en del 
av ön och sommarbor i en av de gamla 
fiskarstugorna som de rustat upp jämte 
det unika och lustiga badhuset. Samma 
släkt är alltså kvar på en del av ön sedan 
mer än 100 år. I ett par följande artiklar 
skall jag försöka leta fram det man kan 
veta om människor på Hjerterön från 
äldre tider .r. Det blir endast skärvor av 
denna intressanta ös historia. 

l', Inger Rudberg 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Jag önskar alla mina 
kunder en GOD JUL och 

ett GOTT NYTT AR! 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

Massor av erbjudande! 

Välkomna! 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen' 

KÄRRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 

AII.rlyagen. hnumlhede 
hl. ~1294 06 

.... 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 
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Stormvågen 
Jag står vid mitt fönster 
och följer stormens framfart 
över fjorden, 
hur vågorna vältrande 
rullar mot land. 
Då ser jag dig, du den största, 
den mäktigste av dem alla 
och undrar: var föddes du och hur? 
Stolt, stark jagade du över havens djup 
för att slutligen möta 
en våldsam död 
i en dånande glitterkaskad 
mot min strand. 

Maj Gustafson 

Märkvärdigheter i havet 
En strålande morgon med klar himmel, 
sol och "platt" vatten! En dag som 
gjord för utflykt till Väderöbod, den 
västligaste och mest fascinerande ögrup
pen i vår skärgård. 

Båten skar vattenytan och bogsvallet 
vattrade vattnet i moaremönster. Vi, 
min dotter, dotterson och jag, körde för
bi alla de svarta havskräfteflötena på 
fjorden. Vid Hanmerö låg segelbåtar 
som druvklasar och guppade sakta. Till 
och med på sydsidan av Väderöbod låg 
flera båtar. Färden gick vidare förbi det 
röda fyrtornet. Svarta, blanka, mus
taschprydda huvuden dök upp och titta
de nyfiket på oss. Tänk att sälarna kom
mit tillbaka! 

Vi svängde söderut till Trolleskären. 
Kan man lägga till? Eller är det för stor 
sjöhävning? Det gick bra att komma i 
land. Havet var så lojt, så gnistrande 
klart, så varmt · och vänligt. Vi simmade 
och lekte i den blåmusslefyllda lilla vi
ken. Klockan närmade sig tre och vi bor
de fara hem. Då plötsligt ändrade sig det 
stilla havet och vågor började slå och 
skumma mot klipporna. Vad var det 
här? En båt, späckhuggare eller vad? Vi 
samlade ihop våra utspridda pinaler för 
att ge oss av. Men det var lättare sagt än 
gjort. Vågorna slog upp på det låga skä
ret och gjorde den svarta stenen såphal. 
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Min djärva dotter talade om hur vi 
skulle klara att komma ombord. Vi räk
nade vågorna för att undvika den sjun
de. Genom min hjärna for Hemingways 
ord - mod är att visa värdighet under 
påfrestningar - och försökte visa detta. 
Dock kom den 49:e vågen och sköljde 
över mig. Jag blev faktiskt rädd, men 
kanske värdigheten och havstulpanernas 
skrovlighet räddade mig från att dras 
ned. Lille Lars och jag kröp, hållande 
oss i landstignings tampen in i båten, 
startade motorn och körde ut på fritt 
vatten med min dotter på däck. Hundra 
mettf norrut mot Väderöbod låg bå
tarria stilla och folk solbadade och vin
kade vänligt åt oss!!! 

Vad berodde detta fenomen på? 
- En båts svallvågor (ingen syntes 

till)? 
- Stark ström? 
- Jordbävning? 
- Gammal storm? 
- Eller. .. ? 
Inte vet jag, men försiktighet vid 

landstigning på "låga" skär är nödvän
digt. Trolleskären får vara i fred för 
mig. 

En annan dag gjorde vi en utflykt till 
Getryggen och skulle bada. Då låg det 
en för våra förhållanden mycket stor 
manet i strandkanten. Den var ca 50 cm 

i diameter, alldeles hård och kupig. Vi 
såg inga trådar men fyra stora "armar". 
Färgen var blåvit. Vid besök på bibliote
ket läste vi att det kan ha varit en lung
manet, härstammande från Medelhavet. 
Vad var det? 

Anna Carin HelIgren 

Det händer i havet 
Vi har i sommar matats med information 
i TV och press om tillståndet i havet ut
anför bohuskusten. Jag skall här bara i 
korthet summera vad sagts och gjorts, 
så att man kan gå tillbaka till detta num
mer i framtiden och se vad som hände 
1989. 

Det blev ingen algblomning i år. Vin
tern var blåsig och mycket färskt vatten 
strömmade in från Nordsjön. Det regnade 
lite, vilket troligtvis fört med sig att lite 
näringsämnen förts ut i havet. Torsken 
har kommit tillbaka till mångas glädje 
och makrill har det varit gott om, även 
en och annan laxöring har fastnat i nä
ten och en del humrar har "kröbet" ner 
i tinorna. 

Under hela sommaren har pågått ett 
"Projekt Väderöarna". Forskare i sam
arbete med amatördykare har undersökt 



bottnarna runt Väderöarna. En av delta
garna Thomas Lundälv, besökte FFFs 
årsmöte och redogjorde för gruppens re
sultat. Han var inte särskilt optimistisk. 
Över stora delar av bottnarna finns ett 
vitt ludd av svavelbakterier, som visar 
på syrebrist i området. De kväveälskande, 
ettåriga grönalgerna har ökat även så 
långt ut som på Väderöarna. Inne vid 
land kan de ibland bilda en gröt i vissa 
vikar. Grönalgerna sätter sig på brunal
gerna och kväver dessa. 

Anders Järund 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dagligen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 

Späckhuggare 
En lätt bris blåste måndagen den 19 juni 
utanför Väderöarna och solen sken från 
en klarblå himmel. Marinbiologerna 
Sven-Gunnar Lunneryd och Ulf Ågren 
befann sig utanför Väderöarna i en sex 
meter lång plastbåt. Plötsligt ser Sven
Gunnar en haj liknande fena sticka upp 
ur vattnet på ganska långt avstånd. Han 
förstår genast vad det är: Späckhuggare! 

Och det är inte bara en späckhuggare 
utan 23, som i hög fart närmar sig bå
ten . Trots att de båda marinbiologerna 
vet att späckhuggarna inte är farliga, är 
de inte så lite upphetsade. Sven-Gunnars 
första tanke är: "Var är kameran, detta 
måste jag fotografera." Späckhuggarna 
börjar cirkla runt båten. Späckhuggar
hanarna kan bli 10 meter långa, väga 7 
till 8 ton och deras ryggfena kan bli 1,8 
meter hög, så Sven-Gunnar medger att 
han kände sig något knäsvag. 

Späckhuggare uppträder då och då 
längs Bohuskusten. Bara i år har flockar 
visat sig fyra gånger, mest utanför Kos
ter. Flocken var väldigt stor, troligtvis 
kom den från norska västkusten och 
följt ett makrillstim in. De äter fisk och 
sälar men inte människor, trots att de 
många gånger haft möjligheten. De är 
däremot nyfikna. Deras hud är känslig, 
så att risken att de skulle vilja törna 
emot båten och välta den är inte stor. De 

Losarne på Värjane räcknar'nte hommern i tjöu. 
Döm räcknarn i sompar. 

visste mycket väl var båtarna med Sven
Gunnar och Ulf befann sig, då de kan 
orientera sig med hjälp av ett slags eko
lodsignaler . Signalerna används också 
för att kommunicera inbördes. Efter ett 
tag hade de tydligen gjort upp om att 
fortsätta i sydvästlig riktning. De sim
made iväg och äventyret var över. Sven
Gunnar tror att späckhuggare kan upp
träda flera gånger och är tacksam om 
eventuella observationer rings in till 
Tjärnön havslaboratorium 0526-252 00. 

Anders Järund 

Överst: Späckhuggare nära båten . Lots
utkiken i bakgrunden. 
Nederst: Späckhuggarna kommer. 
Foto: Sven-Gunnar Lunneryd 
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Akerström-
båt räddad 
Tre hembygdsintresserade män i Fjäll
backa, Stig Tore Berg, John Glädt och 
Alf Aronsson, har i det tysta utfört en 
fin räddningsaktion tillsammans , då de 
har berikat samlingarna i Hembygdsmu
seet med en äkta Åkerströmbåt. För en 
utsocknes och en yngre generation säger 
kanske namnet Åkerström inte så myc
ket, men för en fjällbackabo av äldre år
gång klingar namnet förnämligt. 

Vad är då en Åkerströmbåt? Det är en 
båt av kostertyp, byggd av Justus 
Åkerström, som hade hjälp av sonen 
Robert. Deras varv låg i södra delen av 
Fjällbacka, söder om Dorthes fastighet. 
Det är en roddbåt från tiden före moto
rerna, låg och bred, för att vara sjödug
lig. Man använde den för att segla till 
och från fiskeplatsen, när man skulle ut 
med backor för att fiska torsk, kolja, lyra 
eller hummer i Fjällbacka skärgård eller 
ute vid Väderöarna. 

Just den här båten har ägts av lotsen 
John Ekström, som flyttade till Väder
öarnas lotsplats när lotsarna slutade vid 
Dyngö lotsplats på 1930-talet. Ekström 
var där till 1950. Båten byggdes före 
1916. 

Den restaurerade båten står nu under 
tak på hembygdsmuseet. Stig Tore Berg 
hittade den ute på ett varv hos Albert 
Andersson på Musö, där den stod i då
ligt skick, gömd under träd och hade 
varken åror eller segel. Stig Tore och Alf 
hämtade den med sjöräddningsbåten ef
tersom Stig Tore tidigare fått löfte av 
dåvarande ägaren Frick att ta den. 

Så har John Glädt och Alf Aronsson 
satt den i någorlunda skick. Alf har för
sett den med segel, ett s k sprisegel och 
fock, arvegods efter Robert Åkerström. 
Han brukade segla badgäster med den, 
men då han sålde den gav han seglen till 
Alf. De är tillverkade hos Syversen i 
Smögen på 40-talet av oblekt bomull. 
Alf har själv ägt en Åkerströmbåt av 
samma typ, som nu finns på Sjöfarts
museet i Göteborg i deras samlingar vid 
Lilla Bommen. 

K ville hembygdsförening har byggt 
till sin lada för att kunna härbärgera den 
restaurerade båten, som är början till ett 
fiskemuseum. Alf Aronsson räknar 
släktskap med Justus Åkerström på sin 
mors sida och har på så sätt också räd
dat en släktklenod. 

. Inger Rudberg 
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Alf Aronsson med reparerade båten. 



FFF:s krabbfiske 
Måndagen den 17 juli var det dags för 
årets stora krabbfisketävIing. Strax före 
kl 14 stod en stor grupp förväntansfulla 
fiskare klara vid torget med olikfärgade 
hinkar, håvar, fiskedon och agn för att 
anmäla sig till start. Nummerlappar, 
som vi fått låna av Sparbanken Tanum, 
delades ut vid betald deltagaravgift och 
efter en kort genomgång av tävlingsreg
ler gick varje fiskare för att leta upp en 
bra plats utefter stranden. Startskottet 
gick och stora och små arbetade kon
centrerat medan kontrollanterna såg till 
att inga oegentligheter förekom i denna 
viktiga konkurrens. Stig Hagenius före
vigade det hela med sin kamera. 

Eie i glass- och godisaffären ställde 
upp med personal och hade ordnat med 
Triumfglass så att deltagare och suppor
ters kunde köpa glasstrutar för en krona 
under hela tiden som tävlingen pågick. 
Det var många strutar som gick åt trots 
att vädret började att dra ihop sig. 

Efter en timma var det tid för den 
spännande uppräkningen av innehållet i 
hinkarna. Detta ansvarsfulla och farliga 
arbete blev Willy Anderssons uppgift. 
Han kände säkert stor lättnad över att ha 
alla fingrarna i behåll efter utfört upp
drag. Tyvärr hade det vid denna tid
punkt börjat regna kraftigt med risk för 
att hela protokollet skulle rinna bort. 

Bordet med priserna måste ställas upp 
innanför dörren till Cafe Bryggan. Vi 
hoppas innerligt, att vi inte gjorde det 
alltför besvärligt för Ingelas och Lasses 
kunder, att tränga sig in i det mysiga ca
feet för att få sig litet till livs. 

Tävlingens stora segrare blev Henrik 
Skarstedt (klass upp till 9 år) som fick 29 
krabbor och även dagens största. Vid 
prisutdelningen fick han en bag för 
största krabban och han valde själv ett 
fiskespö som första pris. Vinnaren i 
klassen 10 till 14 år, Linda Karlsson med 
23 krabbor, blev lycklig ägare till en fly
tande radio. Bland de vuxna hade Jan 
Hellström den största fiskelyckan och 
blev en mycket glad ägare aven tavla 
målad och skänkt av Wimar Axelsson. 
Konstnären själv placerade sig på andra 
plats slagen på endast en krabba. 

På grund av generösa gåvor från så 
gott som alla näringsidkande i Fjäll
backa fanns det priser till alla deltagare i 
tävlingen. Vi vill därför tacka alla affä
rer, inte minst sommaraffärerna, restau
ranger, frisersalonger, banken och Wi
mar Axelsson för alla fina priser som 
hjälpte oss att göra detta evenemang till 
en stor familjefest trots regn och rusk . 

Lisbeth Jöranli 

Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 
Tidsbeställning 

Tack tör i sommar 
och God Helg Ingela o Lasse 

BATSBOPEN , 
CArE BRYGGAN 

0525/31040 
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Ingrid Bergmansbysten renoveras 
Efter bara 6 år har problem uppstått 
med patineringen -på Ingrid Bergman
bysten vid torget. 

Stora svarta fläckar breder ut sig och 
statyn hotas nu av ödeläggelse, vilket 
måste åtgärdas. 

Lars Schmidt, vilken skänkt bysten 
till Fjällbacka, har lovat åta sig restaure
ringen, vilket måste göras på gjuteriet i 
Paris. Samtidigt skall sockeln vridas så 
att dess frontyta blir paralelI med kät
tingen runt platsen. 

I samband med detta arbete har Före
ningen för Fjällbacka beslutat skänka 
pengar till planteringen runt bysten en
ligt följande: 

Berget bekläds med Rådhusvin vilket 
växer fort och trivs i denna miljön. 
Samma art finns uppefter berget vid 
Svenneby gamla kyrka, vilket kommer 
att dölja lagningarna i berget. Kaprifol 
kommer att planteras på slänten bakom 
tillsammans med vårlökar vilka kommer 
att ge tidig blomsterprakt vid statyn. Dess
utom kommer el skåpet bakom att döljas 
av vintergröna buskar. 

Ca 10.000 kronor kommer detta arbete 
att kosta och FFF hoppas kunna få en 
del bidrag från rörelseidkare i Fjällbacka. 

När våren kommer så kommer allt att 
vara i sin ordning på torget och en av 
Bohusläns mest omtyckta sevärdheter 
kommer att stå ännu vackrare än förut. 

I samband med detta kommer också 
bysten att överlämnas till kommunen 
som ett utomhuskonstverk, men FFF 
kommer i framtiden att vara tillsyns i n
stans så att det i framtiden kan vara 
snyggt och fint på torget. 
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Lasse Lundberg 

GOD JUL 
och 

GOTT NYTT ÅR! 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

AB BROR JANSSON 

BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

,TI LLHANDAHÄLLER 
MATERIAL 

Maj-Britt ställde ut 
I bibliotekets glasmontrar och i Röda 
Rummet har vi här i Fjällbacka i som
mar kunnat glädja oss åt Maj-Britt 
Alexandersons verkligt förnäma konst
alster. 

Maj-Britt är bohuslänska med stark 
anknytning till Fjällbacka, där hon nu
mera bor sommartid. 

Konst har hon studerat vid Valands 
målarskola i Göteborg, vid Katrine
bergs, Lunnevad och Rimforsa folkhög
skolor. Vidare har hon utbildat sig hos 
Elis Nord och Harry Karlsson i Norrkö
ping. Studerat amerikanskt måleri för 
Turid Höjbråten och hinterglas för 
Magda Fagerberg . 

En hel del utställningar har hon också 
hunnit med: i Norrköping, Galleri Bruce 
i Linköping, kyrkskolan i Fjällbacka, 
Kungsgårdsgalleriet i Göteborg, på Eke
näs och Mems slott och i Fjällbacka bib
liotek . 

Maj-Britt utformar sina konstalster i 
sin bostad, där hon också bränner i egen 
ugn. 

Hon ställde i år ut förtjusande hand
målade porslinsfigurer: småflickor i 
gammaldags klädsel och färgglada fis
kar m m. Man fann även på porslin häll
ristningsmotiv från Vitlycke i Bohuslän 
och Östergötland. 

Hennes smycken och andra föremål i 
. porslin med lysterarbete, reliefer och 

utsprängda ytor med guld och silver är 
mycket vackra. 

På glas arbetar hon med en teknik 
hon kallar glas på glas, som ger en effekt 

av rimfrost, denna är beständig och hål
ler således i disk. Hon använder även 
glasmosaik, skuggmönster, blommor 
och blad, linjespel, silver, guld och svart 
och guld som ger en mycket intressant 
och sober effekt. Maj-Britt visade också 
sina finstämda akvareller med bohuslän
ska motiv. 

I samband med Norrköpings 600-års
jubileum kläckte hon sin ide om hällrist
ningssouvenirer målade på porslin. Jubi
leumskommitten godkände Maj-Britts 
förslag och hennes alster har blivit mycket 
uppskattade även långt utanför Sveriges 
gränser. 
Kommunen beställer varje år av Maj
Britt priser till segrarna i hästhoppstäv
lingarna i Norrrköping. Hon har också 
fått i uppdrag att måla muggar för Cafe 
Norrköping och annat smått och gott 
för svensk TV. 

Vi väntar med stor spänning på att 
snart få se mera av Maj-Britts vackra 
och varierande konstalster . 

Maj Gustafson 



STORA HOTELLET I NYSKEPNAD 

Det ser nu äntligen ut som om Stora Ho
tellet skall väckas till liv igen efter år av 
törnrosasömn. 

Enligt ägarna Lars Eric Persson och 
Gtinter Seufert har det varit omöjligt att 
vintertid hålla den gamla byggnaden 
igång och sommartid har kommunens 
satsning på TanumStrand givit vikande 
boendesiffror på hotellet. 

Restaurangen Galären har visat en 
god utveckling vilket kunnat hålla den 
gamla rörelsen igång. 

Inom kort skall nu hotellet byggas om 
till bostadsrätter vilka förhoppningsvis 
kommer att hyras ut när de inte brukas 
av ägarna, vilket kanske ger en bättre 
hotellservice i Fjällbacka i framtiden. 

Bostadsrätterna ger åter åretruntbo
ende chans att bosätta sig i centrala 
Fjällbacka, vilket kan väcka centrum till 
liv igen. 

Enligt ägarna kommer Restaurangen 
att byggas ut i samma stil som tidigare 
med moderna mer funktionsdugliga 
ekonomi- och serviceutrymmen . 

Att det händer något i centrala Fjäll
backa är nu viktigt och kanske kan denna 
satsning initiera en vidaresanering av 
miljön i centrum där så mycket skulle 
kunna uträttas med den gamla traditio
nen som utgångsläge men med tidens 
nya krav på funktion tillgodosedda. 

Så snart alla tillstånd och papper är 
klara kommer byggstart att ske och 
ägarna hoppas att det hela skall vara in
flyttningsklart till säsongen 91. 

Lasse Lundberg 

Hjärtligt välkomna 
till 

STORA HOTELLET 
O) Läderväskor 

Kinnaskor 
,/ 

19 RUM ~ C~ Presenter ex. 

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 

. 

b~ Dukar och Ripsmattor 
från LlNUM I :m 

I Lr BODUM-kannan 

~ Glas, krukor, 
vaser, AM IGO 

C 
110# 

Danska Kvalitetsvaror 

STEL TON ÖRSKOV 
DEN PERMANENTE 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG, HUSGERÅD 
TRÄDGÄRDSREDSKAP,BÄTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÄ TEN 
AMMUNITION 
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Tandläkarmottagningen 15 år 
Ett företag i Fjällbacka, som i år fyller 
15 år, är tandläkarmottagningen i Fjäll
backa. Vi har tidigare inte skrivit mycket 
om detta, så vi får skriva desto mer nu . 
Företagets upphovsman är Stig von 
Elern. Han hade sedan 1967 haft en 
tandläkarmottagning i Tanum, som han 
skötte ensam. 

"Jag tröttnade på att arbeta ensam, 
och så småningom mognade iden att 
starta en tandläkarstation, där både 
tandhygienist- och tandteknikerarbeten 
kunde utföras", säger Stig. 

Det var svårt att få tillstånd till nya 
etableringar i början av 70-talet. Folk
tandvården behövde folk och regeringen 
funderade på att införa etablerings
stopp. Stig fick sitt tillstånd strax innan 
allmänt etableringsstopp infördes. 

Företaget sysselsätter idag tre tandlä
kare, två tandhygienister, tre tandtekni
ker, elva tandsköterskor (flera deltid) 
och en sekreterare. 

Från början hade man tänkt att slå sig 
ned i gamla Folkets Hus. Det blev nu inte 
så, utan man fick slå sig ned i källaren i 
Hyreshus IV. Det var tur, anser Stig nu. 
I Folkets Hus hade man aldrig kunnat 
expandera så som man nu gjort. 

Två av tandläkarna är specialistutbil
dade för att kunna sätta in tand broar . 
Den metod man använder kallas Bråne
mark-metoden. En skruv av metallen ti
tan opereras in i käken, täcks över av 
tandköttet och får växa fast. Titan har 
särskilt gynnsamma egenskaper vid läk
ningen. Efter tre till sex månader sitter 
skruven ordentligt fast i käkbenet. På 
skruvhuvudet monteras antingen en ny 
tand eller en brygga över till en annan 
skruv. På det här sättet kan många pati
enter slippa sina lösa proteser och istäl
let få bryggor inopererade. 

Alla proteser, jacketkronor och bryg
gor tillverkas i Fjällbacka. Här samarbe
tar tandläkare och tekniker så att alla 
justeringar kan utföras medan patienten 
väntar. Bryggor och jacketkronor görs 
av keramik, som bränns i ugnar. Man 
har tre ugnar, men använder oftast bara 
en eller två. Den tredje har man i reserv , 
för att undvika driftstopp om någon ugn 
inte fungerar. Till varje tand går det åt 
en till två gram guld, och med de lag
ningar som görs på ett år, förbrukar 
man 4 kg guld. Tandläkarstationen be
höver anställa ytterligare tre tandtekni
ker, för att hinna med alla beställningar. 

Man håller sig ajour med utvecklingen 
genom att gå på kurser; men ger också 
kurser bl a i brolagning. Stig har en liten 
praktik i Göteborg, Rolf Klacker har en 
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Stående från vänster: Karin Hugoson, Stig von Elern, Marianne Järund, Rolf 
Klacker, Unni Sten vik Helberg, Jan Almqvist, Mette Hugoson. Sittande: Anita von 
Elern, Elisabeth Eriksson, Margareta Ek, Lisa Svedberg, Bente Witting-Toreld. 

i Lund och J an Almkvist befinner sig 
någon dag i veckan i Stockholm. Man 
har alltså kontakt med samtliga stor
stadsregioner. Inom den närmaste tiden 
ämnar man investera en halv miljon i ny 
utrustning. Det finns få tandläkarstatio
ner av detta slag i Sverige. De flesta lig
ger i storstadsområdena. Allt detta visar 
att det går att driva ett kunskapsinten
sivt företag också i glesbygd. Det tycker 
jag är särskilt angeläget att påpeka idag, 
då man talar om kunskapskoncentration 
till storstadsområdena. 

De flesta patienter kommer idag ifrån 
Tanums kommun, men under tand lä
karbristen på 70-talet kom patienter 
långväga ifrån, och en del har fortsatt 
att komma hit. Under sommaren passar 
många sommargäster på att komma hit, 
och naturligtvis får man in en del akut
fall. 

Att Stig hamnade på västkusten, är 
ingen tillfällighet. Hans mor är född 
Bruce och kom från Strömstad, där Stig 

tillbringat många somrar under sin upp
växt. Stig är visserligen direktör för fö
retaget, men det mesta administrativa 
arbetet sköts av sekreteraren, och av fö
retaget Praktiktjänst, så Stig kan helt gå 
in fö r att vara tandläkare. 

I maj i år gjorde Stig en resa till Kina, 
som anordnades av organisationen 
"People to people". 25 europeiska 
tandläkare var uttagna varav fyra från 
Sverige. Stig skulle förevisa brolagning . 
Sällskapet inkvarterades i Peking på ho
tell " Peking", strax bredvid Himmelska 
Fridens Torg, en månad innan orolighe
terna bröt ut. Kineserna visade stor kun
skapshunger. All kunskap som delgavs 
dem , togs tillvara, skrevs ner och stenci
lerades ut till alla deltagare. Det vanliga 
lagningsmaterialet , som kineserna an
vände, var amalgam, och man använde 
vanlig bedövning. Akupunktur använ
des mest mot kroniska smärtor. Aku
punktören hade tre års utbildning bak
om sig, att jämföra med de veckokurser , 

FJÄLLBACKA STÄDSERVICE 

([)an CarfssOtV 



som ges i Sverige. Akupunktur är en be
svärlig och tidsödande metod, och mycket 
individberoende. Naturmediciner tyckte 
man hade dålig verkan. Man ville pröva 
västerländska mediciner. Kineserna hade 
stora svårigheter med att göra sterila 
operationer. Ett stort försök att göra 

implantat på elever på en skola, hade i 
stort sett misslyckats av denna anled
ning. Socker konsumtionen har ökat ca 
fyra gånger jämfört med för ett tiotal år 
sedan, vilket kommer att öka förekoms
ten av karies i framtiden. 

Anders Järund 

NORDHOLMS UR & GULD 
GREBBESTAD 0525-101 38 

Alltid 10-200/0 lägre pris på alla bestick 
(äkta silver, nysilver och rostfritt) 

Dessutom stor sortering i: 

KLOCKOR, (Med a/lriskförsäkring*) 

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 

· I /samarbet. med WASA 
Euro peiska Försäkrings AB 

STJÄRN-URMAKARNA 

AKVARIE & 
HUNDBUTIKEN 

~. ~.~ KI~vo;~~an ~~ ~ 
~ Stromstad 

~~'k1 0526/14206 <::: 

I vår butik hittar Du olika 
hund- och kattfoder såväl 

som kattsand. 
Stor sortering av burfåglar, 

akvariefiskar samt smågnagare 
från ökenråttor till chincilla. 

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

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 

Tanums ~ 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 al/a biblio
tek samt i flera andra affärer. 
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EN FLÄKT FRÅN FORNA DAR' 
På försommaren seglade en 3-mastad 
skonert in mot kaj i Fjällbacka. Vilken 
härlig syn! Ett segelfartyg är oftast en 
skönhetsupplevelse och ger anledning 
till nostalgiska betraktelser kring 
"wooden ships and iron men". Natur
ligtvis väcktes min nyfikenhet att bli 
närmare bekant med detta fartyg och på 
förfrågan välkomnades jag ombord. 

Fartygets namn var "Thor Heyer
dahl" och hon hörde hemma i Kiel. Det 
visade sig att fartyget från början var 
byggt som fraktskuta med hjälpmotor. 
Vid sjösättningen 1931 på varvet Smit 
E.J. I Westbrock, Holland, döptes hon 
till "TINKA". Därefter seglade hon i 
fraktfart till Sydafrika och Västindien 
fram till 1979. 

Det helnitade, enkeldäckade stålskro
vet hade förhöjd poop och back samt ett 
stort lastrum däremellan. Inredningen 
för besättningen var inrymd på huvud
däck i poopen och under huvuddäck, 
längst akterut, låg maskinrummet. Far
tyget var riggat med 3 master som en 
skonare. Förr kallades ofta dessa fartyg 
för 111 (hundraelvor). 

"TINKA" inköptes sedan 1979 av se
gelfartygsvänner i Kiel. Genom personli
ga insatser och med hjälp av Howaldts
werke i Kiel byggdes hon om till en 3-
mastad skonert. Omriggningen till en 3-
mastad skonert innebar en segelyta på 
630 m l med bram- och märssegel på 
fockmasten över gaffelseglet, gaffelsegel 
och toppsegel på stormast och mesan
mast, stängstagssegel på stormasten 
samt följande försegel på fockmasten: l 
"flying jib", 3 klyvare och l förstängs
stags segel. 

I det ursprungliga lastrummet inbygg
des nu 10 hytter för 32 personer samt en 
26 m l stor mäss. I den förligaste delen av 
lastrummet byggdes ett proviantkylrum, 
verkstad, ett mindre lastrum samt ett 
hjälpmaskinrum med en Deutz motor 
med 30 kW A generator. På däck över 
den nya inredningen byggdes ett däcks-

hus. I detta installerades ett toppmo
dernt, helelektriskt kök, toiletter och 
tvättrum. I den ursprungliga inredning
en akterut moderniserades hytterna för 
kapten och styrman, salongen, badrum
met och toiletten, sjukhytten och navi
gationshytten. Längst förut underbac
ken inreddes för besättningen. Moder
naste navigationsutrustning installera
des såsom radar, ekolod, satellit navige
ring, radiokommUnikation etc. Denna 
ombyggnad blev klar 1983. 

Varför har man nu lagt ner all denna 
möda och kostnader på detta fartyg frå
gar sig säkert mången läsare. Numer 
seglar nämligen "Thor Heyerdahl" med 
betalande passagerare (32 personer) till 
Västindien, Kanarieöarna och Öster
sjön. Passagerarna kan vara segelkunni
ga eller ej. Vuxna eller ungdomar. Den 
20/ l 1990 går f ö en tur på 3 veckor till 
Västindien. Priset i 2-manshytt = 4690 
DM. 

~:&l:c , 
Kvälls/helgkurser '""-

Brygg & Bojbesiktningar 
Luftfyll n i ngar 

ARET OM! 
fjällbacka Dykcenter 0525-31049. 

Ingår; Dyk-Aldo gruppen. 
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Den ståtliga synen av "Thor Heyer
dahl" liggande vid kaj i Fjällbacka på
minde om gamla tider, då Fjällbacka var 
hemmahamn för många stora segelsku
tor. Såsom ett kuriosum kan nämnas att 
Peacocksviken på norra Korsö fått sitt 
namn efter en engelsk skuta. Under 
1800-talet hade skutan köpts av den sto
re redaren M. Backelin i · Fjellbacka. 
Fartyget halades uPP . på stranden på 
Korsö för att förbyggas. (Förbyggning 
innebar att skavanker i skrovet reparera
des.) Efter reparationen och sjösättning
en registrerades fartyget i Svensk 
Skeppslista ca 1856 som "ÄGIR" f d 
"PEACOCK" förbyggd i FjellBacka. 

Lars Forster 

Ring 
Tel: 0525-31422 

Norra Hapmgatan 10 
450 71 FJALLBACKA 



FFF:s vandring på Veddeberget 
Kvällen den 6 juli var det stilla om än 
något disigt väder, när vi samlades ett 
30ctal personer för att vandra upp mot 
Ved de bergets topp . Vi passerade "Fas
ters klåva" , den näst största av de sjöar 
som finns därUppe. Wilhelm Fredlund 
berättade att han som barn åkt skrid
skor där, när inte sjön låg. Vi stannade 
vid röset och jag berättade vad jag visste 
om bergets historia. 

Som avslutning läste jag dikten "På 
Veddeberget" som jag satt ihop dagen 

Art S004 

förut. J ag säger och skriver numera all
tid Veddeberget , så som berget alltid har 
hetat i folkmun och som utsäger vad det 
är frågan om, ett berg med en "vedde" , 
vårdkase som tändes i orostider. For
men " Vetteberget" är en förfining i 
ovist nit av det riktiga namnet. Det vore 
bra om alla som använder namnet ville 
gå över till den riktiga formen: Vedde
berget. 

Inger Rudberg 

S· ~, *. 
Julklapp m; ~ Jf . , . ... 

tl·ps :.- ~:; .. ... ~- -<.-~ .. . 
If , . - : - - _ ._ •• 

STÖVLAR, SKOR och TOFFLOR 
av WISKANIAS utsökta kvaliteer 
är fina Julklappar till hela familjen. 
Just nu specialpriser på artiklarna 
Ni ser i annonsen. 

~* 
{Z 

Art 5267 

Wi,lcaniallco 

Välkommen in och titta 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 

Dingle 
Blomster & 

Presentaffär 
0524/402 19 

Paula 's 
Skinnate/je 

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

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJALLBACKA TEL . 0525-31007 

HOS ~--V 

Lisbeth's 
FINNS TYGER, GARNER, 

HANDARBETEN 

och DAMKLÄDER 

Välkomna! 
TEL. 0525 - 313 71 

17 



Augusta Harda - Anne-Maja - Lisbeth 
Anne-Maja går 
Fjällbackas äldsta affär, som fortfarande 
fungerar i samma bransch och samma 
lokal, har bytt ägare i sommar. Det är 
det gula huset högst upp på Galärbac
ken. Man tar sig upp för en brant trappa, 
omgiven av snickarglädje och kommer 
in i en affär med gammaldags charm, 
där man finner tyger för alla livets till
fällen staplade i hyllorna, garner, knap
par, dragkedjor, stickor, nålar av alla 
slag, underkläder, strumpor, blusar. För 
inte så länge sedan satt två skyltskåp 
utanför med namnet Aug:a Carlssons 
Eftr utsatt. Därinne har man mötts av 
"de där två förtjusande damerna" som 
jag hörde någon säga, Anne-Maja Jo
hansson och hennes medhjälpare Karin 
Arvidsson, alltid beredda med person
ligt intresse för minsta inköp. 

Jag skulle för 10 år sen köpa överkast 
till vår sommarstuga och förälskade mig 
i ett kraftigt bomullstyg i orange och Karin Arvidsson och Anne-Maja Johansson. 
brunt. Men det var ovisst om det skulle 
räcka till två sängar. Vi mätte under 
spänning och . fann att det blev precis. 
Då sade Karin: 

- Det var nog meningen det. Vilket 
jag förstår var något man sade när det 
passade precis. Det kändes som en lyck
önskan och jag tänker ofta på det när 
jag fortfarande gläds åt mina vackra 
överkast. 

Augusta startade 1888 
Som vi läste i Fjällbacka-Bladet nr 57 
startade Augusta Carlsson, dotter till 
fiskaren Alexander Lundström och då 
nygift med änkemannen, kapten Hilmer 
Carlsson, denna affär. Den har alltså 
fyllt 100 år och litet till. Sonen Gustaf 
och hans hustru Harda fortsatte till 
1966. Då passade det bra för Anne-Maja 
Johansson att ta ÖVer den 15 oktober 
detta år, alltså för 23 år sen. Anne-Maja 
hade tjänstgjort som textillärare i alla 
skolor i Kville, Svenneby och Bottna, 
först via moped och senare med bil. 
Anne-Maja övertog lagret och hyrde lo
kalen av Hardas familj. Hon har inte 
sålt hattar som Augusta och Harda gjorde 
men utökade sortimentet med tyger och 
gardiner. 

Hela tiden (utom de två sista åren då 
försäljningen varit konstant) har 
omsättningen ökat, mycket tack vare 
den stora "stickvågen" som gick över 
landet. Den tycks nu ha ebbat ut men er
satts av ett intresse för att sy kläder 
själv. Numera får man betala 39 kronor 
för ett Stil-mönster, något som kostade 
ett par kronor förr. Men priset ökade då 
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Bonniers tog över tillverkningen av 
mönster. 

Tio dars semester 1974 
Att hålla affär innebär. också ett stort ar
bete efter stängningsdags med bokföring 
och annan pappersexercis. 

Semester var inte att tänka på, säger 
Anne-Maja. Men jag tog i alla fall tio 
dar ledigt 1974 och for till Rhodos på 
våren. 

Just nu när jag träffar Anne-Maja i 
hennes lilla trevliga lägenhet ovanpå 
gamla småskolan ligger en halvfärdig 
kofta bredvid henne på stolen. Det är en 
modell som hon hade börjat sticka upp, 
innan hon slutade. Sådant hjälpte också 
Karin till med. 

- Vad skall du göra när du är ledig 
nu? 

- Ja, först måste jag ordna upp alla 
papper efter mig. Sedan kanske jag flyt
tar tillbaka till mitt föräldrahem i Rab
balshede, säger Anne-Maja. 

Runt den lilla gräsplätten utanför 
skolhuset har Anne-Maja planterat 
prunkande blommor, en del tagna från 
hemmet i Rabbalshede. 

- Kan du lämna den här undersköna 
utsikten mot Valö? frågar jag förvånad. 

- Ja, den har jag inte haft mycket tid 
att titta på, men kanske jag ser den mer 
nu. 

- Du känner väl alla i Fjällbacka vid 
det här laget? 

- Ja, åtminstone den kvinnliga de
len. 

Karin Arvidsson som varit medhjäl
perska sedan 1970, deltid på vintern och 
heltid på sommaren, minns sin tid här i 
affären som en fin tid med ett arbete 
som hon älskat. Hon berömmer också 
Anne-Majas fina smak vid inköp av t ex 
tyger. 

Och nu kommer en ny kvinna och tar 
vid. 

Lisbeth kommer 
Lisbeth Ekström tog över den ärorika 
manufakturaffären den 15 juli. Lustigt 
nog kom affären då in i samma släkt där 
den startade. Det var nämligen Lisbeths 
faster Harda, gift med Gustaf Carlsson, 
son till Augusta, som hade affären, in
nan den övertogs av Anne-Maja. Lis
beth kommer ihåg hur hon som liten 
flicka sprang omkring i affären hos Harda 
och även fick hjälpa till på eftermidda-

Harda Carlsson. 



garna. Hon fick bl a klippa små pap
perslappar, där hon skrev storlek och 
pris och sydde fast vid plaggen. För detta 
fick hon 50 kronor i veckan. 

Vid inventering i affären nu har hon 
t o m hittat sitt favorittyg, kvar från den 
tiden, prissatt med 4,75 per meter och 
även "onämnbara" i siden, åter igen 
rätt moderna. Lisbeth säger att hon fak
tiskt vuxit upp i affärsvärlden, eftersom 
hennes morfar, Anton Johansson hade 
skomakeri och skoaffär i Långbacken 
och själv har hon i flera år haft Present
boden under sommartid som bisyssla till 
sitt arbete som barnomsorgsassistent i 
Kungshamn. Hon betonar att det är 
Anne-Maja som gjort affären känd för 
ett brett sortiment och god kvalitet och 
det tänker hon fortsätta med. Men vissa 
moderniseringar skall det nog bli. En del 
diskar skall bort, eftesom det är något 
opraktiskt att kunden inte själv kan gå 
och välja bland tygerna. Man kan bara 
betjäna en åt gången. Samtidigt är det ju 
detta som varit den gammaldags char
men. 

Damskrädderi 
Lisbeth kommer ihåg när Gustaf Carls
son, som var damskräddare, satt på bor
det i ett rum bakom affären, som fortfa
rande står kvar, och sydde klänningar 
och kappor. Hans systrar Jenny och 
Ingrid var hattmodister och sydde hat
tar. Clara Lundström, Augustas brors
dotter, var också anställd här i sin ung
dom. Hon hade lärt sig sy hemma på 
mor Kristinas symaskin, där hon fick sy 
präktiga skjortor till fadern i hemvävd 
flanell. 

Clara Lundström (gift Lundberg) gick 
snart över till konkurrenten Carolina 
Larsson, gift Eriksson, som hade en lik
nande rörelse, där Evas affär nu ligger. 
Man undrar hur samhället kunde ha två 
sådana företag på en gång. Men kund
kretsen var stor, och det kom folk från 
hela Kville och t o m från Bullaren. 
Folk kom till Fjällbacka för att bada i 

Augusta Carlsson. 

Lisbeth Ekström. 

Lundströms badhus med tångbad och 
massage, vilket Malin och Johan Lund
ström skötte, och då passade man på att 
klä upp sig också. 

Lärft - 1 krona per meter 
En liten lustig uppgift hittade jag på en 
papperslapp bland räkenskaper för 
Fjällbacka kyrka 1929, då man renove
rade . Man behövde tydligen en bit la
kanslärft, kanske till altarduk och kom
minister Adiels hade tagit reda på pri
serna. Carolina Eriksson erbjöd lakans
lärft, dubbel bredd, 110 cm för l krona 
per meter, enkel bredd 50 öre och Gus
taf Carlsson hade samma tyg i olika 
bredder i ungefär samma prisklass. 

Till sist måste jag berätta en liten his
toria om Harda. Ja, fortfarande säger vi 

ibland "Hardas" om affären. Harda 
var så "fransysk" av sig, dvs belevad 
och artig och sade till alla som provade 
att det satt charmant. Hon kom från 
Göteborg och när hon förlovat sig med 
Gustaf skulle hon gå och bekanta sig 
med släkten och kom då till Kristina 
Lundström, gift med Carl, som var bror 
till hennes svärmor, Augusta. Kristina 
var rätt sträv och frispråkig av sig åt
minstone i yngre dar och tog emot Harda 
med orden: 

- Va ska sånne fine fruar göra här i 
Fjällbacka? Di kan stanne i stan. 

Det ville starka nerver till för att 
komma in i och bli accepterad av gamla 
fjällbackasläkter , men nog blev Harda 
en av dem till slut. 

Inger Rudberg 

SELBERGS JURIDISKA BYRA HB 
Jur. kand. ELISABET SELBERG, pol. mag. INGVAR JANSSON, ekonom 

Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/ 300 02 

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, ÄktenskapsskiUnader. 

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 
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GÖTEBORGSBANKIFJÄLLBACKA 
I förra numret skrev jag att det saknades 
uppgifter . om Göteborgsbanken för ti
den omkring 1920 till 1957 . Jag fick 
snart reda på att under nästan bela denna 
tid från starten 1918 till 1955 var Tage 
Reichenberg kamrer. En historik över 
Göteborgsbanken i Fjällbacka kommer 
därför att till största delen att handla om 
Tage Reichenberg. Hans barn Bo Rei
chenberg och Gunnel Fransson visste 
mycket om denna tid, så jag ringde upp 
och bad om en intervju. 

STARTEN 
Egentligen började Göteborgsbankens 
verksamhet i Fjällbacka 1917 med att 
man öppnade en filial till banken i Greb
bestad. En gång i veckan hölls bank på 
Stora Hotellet mellan 9.30 och 15.00 
Banken stängde klockan tre redan då. 
Den unge kamreren Tage Reichenberg 
rodde från Grebbestad . Samma år gifte 
sig Tage med Gunhild Reichenberg, som 
var släkt på långt håll. 

Släkten Reichenberg härstammar från 
en Jakob von Reichenberg, som kom hit 
under 30-åriga kriget. A v de Reichen
bergare, som kom till Grebbestad och 
Fjällbacka var de flesta engagerade i 
Göteborgsbanken. Det första kontoret 
(se förra numret) lämnades redan 1919, 
då man flyttade till det hus där skoaffä
ren nu finns. Samma år flyttade famil
jen Reichenberg in i huset med tornet i 
Håkebacken . 

Det fanns 1918 redan en bank i byn, 
Kvillebanken, som leddes av kamrer 
Carl Larsson, far till Sylve Larsson och 
Östen Hedenfjell. 

Göteborgsbanken under ledning av 
den tjugo år yngre Tage Reichenberg, 
blev en svår konkurrent till Kvilleban
ken. Som vi alla vet behövde dock ingen 
av dem slå igen. 

PÅ 30- OCH 40-TALET - FAMILJEN 
Göteborgsbanken gick bra sett från de 
förutsättningar som fanns i samhället. 
Tage Reichenberg har själv skrivit ner sina 
synpunkter i ett brev till central kontoret 
i Göteborg. För det var han som skrev 
det brev, som publicerades i förra num
ret av Fjällbackabladet. 

Bo och Gunnel minns hur hela famil
jen engagerades i banken. Till nyår skulle 
alla räntor räknas ut. Hela familjen och 
personalen satt och räknade hela helgen. 
Något annat nyårsfirande blev det ald
rig. 

Gunhild var från början anställd i 
banken, men slutade sedan hon fått 
barn . Gift kvinna med barn fick inte ha 
anställning på den tiden . Att en kam-
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Gunhild och Tage Reichenberg. 

rersfru arbetade utom hemmet, var bara 
det uppseendeväckande. 

Tage och Gunhild hade många mo
derna ideer, som säket kom banken till 
godo. 

Gunnel fick följa med far på sjön och 
lära sig lika mycket som Bo. Flickor 
från familjer, som hade det bättre ställt, 
fick sällan deltaga i arbetet ombord . 

Båda barnen skulle förstås ha utbild
ning . Redan vid elva år fick de åka till 
Uddevalla, där Bo gick i läroverket och 
Gunnel i flickskolan. Barnens skolgång 
var en tung post för en kamrer med ca 
500 kronor i månadslön då varje barn 
kostade 85 kronor i månaden. 

SPORT 
Tage Reichenberg var mycket sportint
resserad, och särskilt intresserad var han 
av fotboll. Han bildade en idrottsplats
förening, som så småningom kunde an
lägga den första fotbollsplanen vid Hå
kebacken. Idrottsplatsen flyttades senare 
till sin nuvarande plats under Ingemar Jä
runds ledning . Tage tog del också i detta. 

H ans andra stora intresse var segling . 
Han seglade en 18 kvardratmeters väst
kust julle, som var populär under 30-
talet. Den var under många år utlott
ningsbåt i BJK i Grebbestad. 

Tage tog initiativ till bildandet av ett 
segelsällskap i Fjällbacka. 1941 bildades 
SS , segelsällskapet Nordenviken. 

BA KEN 
Arbetet på en bank skilde sig en hel del 
fr ån dagens. Redan inredningen var an
norlunda. Ett stort galler från golv till 
tak skilde personalen från kunderna. 
Banktjänstemännen satt på höga snurr
stolar utan ryggstöd vid höga pulpeter. 
Inte särskilt ryggvänligt. 

KCkläder 
För Damerna 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/31300 



.-

Förutom vanliga lån, som folk tog vid 
t ex husbyggen, förekom på den tiden 
s k växlar. Dessa är omtalade i litteratu
ren t ex i Gluntarna och i Fritjof Nilssori
Piratens böcker. Växeln var ett korttids
lån på en till sex månader . På växeln 
skrev utställarna, dvs borgenärerna sina 
namn, och längs ena sidan skrev lånta
garen sitt namn, då han "accepterade" 
växeln. Efter den angivna tiden skulle 
växeln lösas in. Kunde växeln inte inlö
sas, kunde växeln gå till "protest", vil
ket innebar en prickning, som kungjor
des i Post- och Inrikes Tidningar. 

Det var mest fattigt folk som tog väx
lar, och många var de som inte kunde 
betala. Oftast skrevs emellertid växeln 
om, och endast en del av växeln betala
des. På så sätt förlängdes lånet. Protes
ter var ovanliga. 

MUNICIP ALNÄMNDEN 
Tage Reichenberg satt ordförande i mu
nicipalnämnden under många år. På 
hans initiativ byggdes ett badhus på Fisk
holmen och en förbindelse till land. 
Fiskholmen fick sedan heta Badholmen. 

1955 gick Tage Reichenberg i pension. 
I tio år därefter var han ordförande i 
municipalnämnden. Municipalkontoret 
hade han i sin egen källare. Han dog 
1968 78 år gammal. 

EFTERTRÄDARNA 
Tage Reichenberg efterträddes av Tor 
Olsson som satt till 1957 . Efter honom 
var Sune Borg kamrer till 1962 (om jag 
är rätt underrättad) . Gotabanken har se
dan kunnat ge mig följande lista på 
kamrer i Fjällbacka: Anders Samuelsson 
1963-65, Bengt Persson 1965-68, Stig 
Samre 1969-78, Ingmar Claesson 1978-
81, Mary-Ann Torell 1981-85, Lars 
Brusk 1985-88, Monica Hellberg 1989. 

Anders Järund 

Stug- och rumsförmedlingen 
åter till Ingela Lundberg 
Det i Fjällbacka Bladets decembernum
mer 1988 rapporterade övertagandet av 
Stug- och rumsförmedlingen har inte 
fullföljts, varför förmedlingen nu åter 
är i Ingela Lundbergs händer. 

Ingela ser fram emot att åter hugga 
tag i dessa arbetsuppgifter och önskar 
att alla såväl nya som gamla kunder 
skall känna sig välkomna till fortsatt 
samarbete. 

Kontoret finns nu åter tillbaka på Ing
rid Bergmans torg och telefonnumret är 
detsamma, 0525-3lO 60 . 

Skärgårdstrafiken till Porsholmen. 

Vill Du bo i 

fJÄUBACKA? 
Fjällbacka ligger cent
ralt på Bohuskusten, 
lika nära till Göteborg 
som Oslo och Norska 
fjällen . 
På Kullenområdet har 
Du nära till bl a affärer, 
idrottsplats, bad, med 
andra ord "På Kullen 
bor man nära'~ 

I Fjällbacka bygger nu 69 lägenheter, i ett område varsamt anpassat till 
det omgivande, typiskt Bohuslänska, landskapet. Lägenheterna är stora och 
ljusa med kvalitet in i minsta detalj, ingen blir den andra riktigt lik. Planlägg
ningen är gjord så att alla lägenheter skall få en harmonisk utsikt. 
Vill D~ ha ettNaturnär~ bo~.nde ~ JOHN GRANQVIST 
med Vida vyer o:h k.~aht~t, ar FÖRVALTNINGS AB 
Kullenomradet ratt for Dig. Tel. 0525 . 320 30 

BRÖDERNAVIII 
GUSTAFSSON AB 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571-20573 

Egen tillverkning 
och försäljning 

MARKISER 
RULLGARDINER 

VÄDJAN TILL FJÄLLBACKA BLADETS PRENUMERANTER 
Pga att adresserna i samhället delvis ändrats från postlåda till gatuadress, ber vi 
samtliga prenumeranter att ringa till Maj Gustafson, 312 31 och meddela er nya 
adressbeteckning. Vi tackar på förhand. Red. 
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NYA FJÄLLBACKABOR FRÅN CHILE 
I augusti i år fick jag kontakt med 
några av de chilenska flyktingar 
som blivit placerade i Fjällbacka. 
De har flytt undan det diktatoriska 
politiska systemet i Chile, där de 
på något sätt varit aktiva i oppo
sitionen mot Pinochets regim. 
Men om de exakta orsakerna till 
sin flykt ville de inte berätta myc
ket, eftersom det är svåra minnen 
att tala om. Jag vill gärna här 
presentera några av mina chilenska 
vänner och hoppas att också bo
fasta fjällbackabor vill bekanta 
sig med dem. 

Av de fyra familjer från Chile som flyt
tat in på Lidenvägen, fick jag träffa tre . 
En av dem är Leticia Soto, 27 år med sin 
son Victor, 7 år. Hon har tidigare bott i 
Stockholm och i Svappavaara utanför 
Kiruna, men så hörde hon aV sin kusin 
som fått en plats i Grebbestad, att Ta
nu ms kommun var utmärkt bra och att 
man här tog emot flyktingar mycket väl. 

Hon säger att på socialkontoret i 
Grebbestad kunde hon känna sig helt 
avspänd och lugn. Jämfört med tidigare 
vistelse i Stockholm och i Kiruna kän
ner hon sig mycket nöjd här. Hon tycker 
om stillheten och att det finns både 
landsbygd och kust på en gång, ett land
skap man inte kan finna i Chile. 

Leticia har lärt sig svenska, och talar 
bra. Hon fortsätter nu sina studier i 
Grebbestad, där hon förutom de obliga
toriska lektionerna i svenska även läser 
engelska och data. 

Victor har börjat i en förberedelse
klass i Tanumshede. 

I Chile hade Leticia en affär. 
Den andra unga familjen jag träffade 

är Christian Valencia, 22 år och Daisy 
Olgvin, 29 år. Christian har en bror i 
Munkedal och två i Stockholm. Han 
blev skickad från Stockholm till ett flyk
tingläger i Alvesta, där han vistades i ett 
år. Hans lilla dotter J aviera, 1 år föddes 
i Växjö. På lägret i Alvesta fick han in
formation om Fjällbacka. Han är intres
serad av historia och även av gamla ti
ders Fjällbacka. Paret är med i kulturfö
reningen Pacha Mama och i stödföre
ningen Quilicura. 

Den tredje familjen är Alejandro Ur
rutia och Loreto Labbe med dottern 
Manzana. De är båda aktiva i kulturfö
reningen Pacha Mama och i stödföre
ningen Quilicura, liksom Christian och 
Daisy. Pacha Mama har uppträtt på 
Fjällbacka Service, där de berättar om 
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Från vänster Leticia Sota, Victor Miranda och Christian Valencia med Javiera i knät. 

Chile, sjungit och dansat. De har f ö 
uppträtt i hela norra Bohuslän. 

Alejandro arbetar på daghemmet i 
Tanumshede, och som invandrarkonsu
lent på Vuxenskolan. Loreto ska börja 
studera. 

Alejandro planerar när detta skrivs, 
att starta en nybörjarkurs i spanska i 
september i Fjällbacka. 

De betraktar sig båda som konstnä
rer. Han författar och hon dansar i Pa
cha Mama. Loreto och Alejandro bodde 
tidigare i Grebbestad. 

När jag frågar om de lärt sig något av 
sin vistelse i Sverige, svarar de att de har 
blivit ännu säkrare på sin sak och att de
ras drömmar har blivit större. Chile 
måste få demokrati. Om Sverige och 
Fjällbacka säger de att det är männi
skorna som är viktigast, inte allt det ma
teriellt goda. Alejandro säger att sven
skarna har lite svårt att inse det. 

De vill inte bara vänta på att förhål
landena ska bli bättre i hemlandet, utan 
hoppas på att kunna återvända så fort 
som möjligt, kanske om ett par år. 

Den ekonomiska verkligheten 
i Chile 
I Chile råder stor arbetslöshet. Om man 
räknar alla som är helt eller delvis ar
betslösa, uppgår de till 33070. En del får 
bara säsongsarbete. Det är mycket dyrt 
att leva, och lönerna är låga. Landet har 
11 miljoner invånare, varav 5 miljoner 
är fattiga. Social trygghet, läkarvård osv 
är främst förbehållet den som har myc
ket pengar. Om man har det dåligt ställt 
får man vänta länge på tandläkar- och 
läkarbesök. Det finns statliga och privata 
försäkringar. Den som har pengar väljer 
en privat försäkring och erhåller därmed 
en större trygghet. Det finns också både 
privata och statliga skolor, men många 

barn går inte i skolan överhuvudtaget, 
pga att de måste arbeta istället. De för
sörjer sig på att sälja varor på gatorna, 
sjunga på bussar o dyl. 

Presidentval 
I december är det presidentval i Chile. 
Då hoppas man på att krist-demokra
ternas kandidat Patricio Alwin ska ef
terträda Augusto Pinochet. Att de radi
kala partierna ska komma till makten är 
inte möjligt ännu, men man hoppas på 
att folket ska få mer inflytande. 

Cecilia Rudberg 

FRAN KOMMUN OCH 
LANDSTING 
• Kommunen har beslutat att inte till

sätta några extra tjänster till Ålders
ro. Detta var ett krav från social
nämnden för att satsa pengar på en 
renovering av hemmet. 

• Kommunen vill inte betala 365.000 
kronor till Gillis Sahlberg för bygg
nader och inventarier på Fjällbacka 
Camping. GS avser att säga upp sitt 
arrendekontrakt med kommunen. I 
sommar har campingen skötts av 
idrottsföreningarna i Hamburgsund 
och Fjällbacka. 

• Fjällbacka gästhamn fick i år 5.243 
gästnätter, en minskning med 7 pro
cent från i fjol. 

• Oregistrerade båtar kommer i fort
sättningen inte att få kommunala 
båtplatser i Tanums kommun. 

• Tanums kommun har tagit upp 
400.000 kronor i budgeten för 1990-
91 för att kunna rusta upp sjöboden 
Alene och Gamla Telegrafens sjö
bod. 

AJ 



Sjöräddningssällskapet tackar 
varmt alla snälla och hjälpsamma män
niskor, som i sommar lagt en slant i fis
ken på Ingrid Bergmans torg. 

Hela 6.146 kronor kunde en nöjd Stig 
Tore Berg räkna samman efter turistsä
songen. Inte illa! Meg 

Fjällbacka skärgård kan bli 
nationalpark 
Enligt ett förslag från naturvårdsverket 
skall Fjällbacka yttre skärgård, Väderö
fjorden, Väderöarna, Porsholmen och 
Köttöarna bli nationalpark. Verket mo
tiverar sitt beslut med att "Fjällbacka 
skärgård representerar den genuina bo
huslänska granitkusten .. .lättillgängligt 
skärgårdsavsnitt, kännetecknat av höga 
öar och vacker karaktär." Vilka restrik
tioner, som skulle gälla i nationalparken 
är ännu inte utrett. 

Stora Köttö vill kommunstyrelsens 
ordförande Bengt Mattsson reservera 
för framtida byggen av hotell och stug
byar, om någon privatperson är intres
serad. AJ 

LILLA BODEN 

Vi önskar alla våra 

kunder en God Jul 
och ett 

Gott Nytt År! 

KARIN och ISA 

Välkommen till 

,JJiu,&RcJta~ 
JtUl.ÖJtU .Ra 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

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

,~ Sparbanken Tanum 
Minuten i: 
FJÄLLBACKA 
GREBBESTAD 
TANUMSHEDE 

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

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31937, Mob.tel. 010-371686 
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Nya hus på Valö 
En ny grupp fritidshus har under det 
gångna året byggts på Valöns östsida 
mitt emot Enerskären. 

Det är göteborgarna och Fjällbacka
älskarna Leif och Gun Wiren som på de 
branta klipporna uppfört 5 fritidshus till 
sig och sina barn. 

Att bygga på ö är besvärligt. 
Med hjälp av helikoptrar har allt fors

lats ut till byggplatsen där liv och rörelse 
rått hela vintern. 

Mitt j juli var det dags för invigning 
och såväl hantverkare som boende och 
alla övriga inblandade bjöds på räkfest 
med långbord på bryggan medan Bequia
flaggan med den mörkblå valen vajade 
från flaggstången. 

Husen ligger vackert belägna och väl 
anpassade till naturen uppefter branten . 

Uppifrån husen är det en vidunderlig 
utsikt in mot samhället. 

De relativt stora glasfönstren ger goda 
vyer och placeringen mot söder ger sol 
större delen av dagen. 

Leif och Gun Wiren har varit som
marboende på Korsö i 20-talet år och ser 
nu när Leif drar sig tillbaka från ett 
framgångsrikt och aktivt affärsliv fram 
emot att få tillbringa så mycket tid som 
möjligt på Valö . 

Känner jag Leif Wiren rätt kommer vi 
att få se ljus lysa på Valö inte bara under 
sommaren. 

Lasse Lundberg 

Vi önskar 
alla våra kunder 

en God Jul 
och 

ett Gott Nytt Ar! 

FJÄLLBACKA 
POSTKONTOR 

Brandrisken - något 
att tänka på 
Vid samtal med äldre personer i Fjäll
backa återkommer man ofta till den sto
ra branden, vilken var förödande för 
samhället. I den del som då inte brann 
ned står husen oroväckande tätt. Vissa 
kvarter har kommit överens om att inte 
grilla utomhus och det är ett efterföl
jansvärt exempel! Speciellt en så varm 
och torr sommar som 1989! 

Anna Carin Hel/gren 

God Jul o,h Gott Nytt Ar! 
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Välkommen till Ditt Apotek 
Huvudentrlm Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 

Tisdag-Fredag 
8.30-12.30 13 .30-18 .00 
8.30-12.30 13.30-17.00 

Tel. 0525/31004 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVlLLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

_--rlukter från 
I 
. ..:., Wik hittar du fl' ~ 
.- Husqvarna 

Älg i elaffär 
Den 23 maj i år förirrade sig en älgkalv 
in i Fjällbacka elektriska affär. Efter en 
kvart lyckades älgen till sist hitta dörren 
igen och försvann mot kyrkan och sedan 
ut ur samhället. 



Saxat ur Bohusläningen 10 juni 1989 

Belönas för bästa naturminnet 
FJÄLLBACKA: Att mil

jön i klassrummet är viktig 
för inlärningen har klass fy
ra i Fjällbacka skola visat. 
Skollokalerna har inte ut
vecklats på många år och 
klassen kan vara lite stökig. 
Men när den kom ut i sko
garna runt Klaverödsberget 
i Bullaren blev klassen den 
vetgirigaste fyran i hela 
kommunen. Det har den 
fått pris rör. 

Fjärdeklassare från hela 
kommunen har snurrat runt i 
skogarna i Bullaren. De har 
lärt sig vattnets kretslopp, ska
deinsekternas betydelse , sett 
hur man avverkar skog och 
lärt sig känna igen vissa 
träslag. 

Det har varit fullmatade na
turdagar där Henric Åker
blom, lärare i backa skola , har 
gått först med stövlarna i våt
markerna. 

Glädje 
Elevernas intresse har det 

inte varit något fel på. Kerstin 
Ekborg, klasslärare för fyror
na från Fjäll backa, minns da
garna i Bullaren med uppslu
pen glädje. 

Den här fjärdeklassen i Fjällbacka, med Kerstin Ekborg som lärare, har bäst naturminne i hela Tanums kommun. När 
eleverna kom ur klassrummet och ut i naturen rasade kunskaperna in. 

Några dagar efteråt satte sig 
fyrorna i Tanum och svarade 
på ett prov på massor av na-

turfrågor. Mycket hade de lärt 
sig ur "Naturtolvan" som gi
vits ut av Skog och Ungdom . 

Fjällbackaeleverna visade 
sig komma ihåg mest. En av 
dem, Christoffer Nyström, 11 

år, blev "bästa elev" och fick 
• en tennmugg. 

- Eleverna i klassen var 
jämna och jag fick låta flera 
stycken skriva en gång till för 
att skilja dem åt, berättar 

Kerstin Ekborg. 
Priset som hela klassen fått 

är en lång och spännande resa 
i höst där klassen följer vatt
nets väg baklänges från Ide
fjorden, med föroreningar och 

allt, upp längs sjösystmet in i 

Bullaren till den lilla, lilla rän
nilen från en våtmark som 

långsamt släpper iväg det regn 
som kommit. 

FLER BELÖNINGAR 
Klass 7C i Tanumsskolan tog andra 
plats i en riksomfattande miljötävling. 
Hälften av eleverna kommer från Fjäll
backa. 

Priset,som var 10.000 kronor till en 
skolresa, kom under avslutningen. Täv
lingen mellan landets skolor är en del av 
den väldiga satsning på opinionsbild
ning för en bättre miljö och som kallas 
Det naturliga steget. 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA-- -

Z-E -R-V-A-
Håkan Lilja - -

FJÄLLBACKA Tel. 0525- 316 75 

Allt i modern hårvård 
fAr ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Brith & Nisse 
0525/311 25 

Vii/komna! 

Ö 

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 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525 - 313 27 
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A Ilie Aronsson kände alla 
Allie Aronsson, född Lyckholm, gick 
bort den 30 augusti sedan hon just fyllt 
87 år. l 43 år hade hennes liv varit sam
mankopplat med telegrafen i Fjällbacka 
i det vackra gula huset på framstranden. 
Många minns säkert att man gick upp
för en brant trappa och kom till ett litet 
väntrum med små hytter med glasdörrar 
med telegrafens emblem på. Där fick 
man beställa det samtal man skulle ha 
och sedan betala i en lucka. Det var en 
speciell atmosfär här. Alla Sveriges tele
fonkataloger fanns förstås på plats och 
ingen kom på tanken att "sabba" dem. 
Telegrafhuset var Allie Aronssons ar
betsplats. Där kan man säga att hon höll 
alla trådar i sin hand och kände alla. 

Hon visste var man kunde få köpa po
tatis i Kville och om man bad om Axels 
nummer svarade hon kanske, att han är 
inte hemma men vi ringer till Sven istäl
let, för där är han. Detta var en tid då all 
telegraf- och telefonverksamhet skedde 
personligt, innan den opersonliga auto
matiska kopplingen började 1962. 

Då Allie började som 17-åring år 1919 
va.r det ett helt annat Fjällbacka än det 
samhälle hon levde i sina sista år. När 
Allie började var det t ex bara 15 perso
ner som hade telefon i Fjällbacka. När 
hon slutade var det 306 stycken. Detta 
berättar Allie om i en bandintervju som 
Sverker Stubelius gjorde med Allie 1969, 
och jag har gjort'ett utdrag av vad hon 
då berättade. Men först en kort historik. 

Telegraf i Fjällbacka 1868 
Att sköta telegraf och telefon har redan 
från början varit ett kvinnligt yrke, ett 
av de få vid sidan av lärarinna och fo
tograf, utöver hemarbete, som kvinnor 
tidigt kunde få utöva. Telegrafstation 
inrättades i Fjällbacka 1868, då Amanda 
Fredrika Wetterling var den första före
ståndarinnan fram till 1875. (En del kor
tare förordnanden hoppar jag här över 
- se därom "Kville härad", där jag 
hämtar dessa uppgifter.) Selma Leander 
förestod i fem år 1878-1883. Då kom 
stockholmsfröken Hilma Strandberg, 
som stannade 1883-1888. 

Av Stubelius intervju framgår det att 
Allie Aronssons mor under den tiden 
tänkte på att utbilda sig till telegrafist 
och fick lektioner av Hilma Strandberg i 
Telegrafhuset. Ännu på sin ålderdom 
kom hon ihåg tyska ord som hon lärt 
sig, men medel fattades till vidare ut
bildning. 

1889 tog fröken Tekla Maria Elisa
beth Wastenius vid. Andra kvinnor ar
betade under kortare perioder och Anna 
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A Ilie Aronsson, 24 år (1926). 

Sofia Tiberg 1918-1925, då telegrafen i 
Fjällbacka drogs in. 

När Allie började anger hon Elisabeth 
Häger som telegrafkommissarie, Ester · 
Stubelius som riks telefonist o och Elsa 
Andersson (senare gift Ericsson) var te
legrambärare. Telegrammen överlämna
des naturligtvis personligen. 

Allie började tydligen som något slags 
extrahjälp och var glad när Ester Stube
lius tog semester eller hjälpte fadern 
med bankärenden, för då fick Allie litet 
mer förtjänst. Hon hade 25 öre i timmen 
och det kunde bli ca 4-5 kronor i må
naden. Senare fick hon halvt och sist 
helt förordnande. De tre första åren räk
nades hon som elev och fick göra en hel 
del skrivarbete för kommissarien helt 
gratis . I samband med att telegrafen 
drogs in blev Allie föreståndare för te
lefonstationen 1925. 

Kabel till öarna 1906 
De första telefonkablarna drogs ut till 
öarna 1906 och därmed bröts öarnas iso
lering vintertid. Lednip.gen drogs med 
kabel från Oxnäs över Lilla Enerskär 
med stolpar och kabel till Valö, Hjerter
ön, Dyngö . Innan telefonen fanns till 
öarna, kunde det hända att gubbarna 
hade gett sig iland, när isen låg och sen 
kunde de inte ta sig tillbaka, när isen 
varken bar eller brast. De kunde få gå i 
Fjällbacka i flera veckor och vänta på 
att det skulle frysa till utan möjlighet att 
meddela sig med sin familj. 

Allie minns öarnas nummer; Aldens 
på Valö hade 17A, Hjerterön 17B, Dyngö 
17C och Tullen där 17D. Den kabeln 
kom till före Allies tid på telegrafen. 
Men hon minns när kabeln drogs till Vä
deröarna 1919. När den skulle provas 
höll de sig vakna hela natten på statio-

nen och bjöd mannarna som arbetade 
på kaffe och smörgås. Detta hände 
också senare många gånger när det hade 
varit åsknedslag eller det av annan an
ledning skulle repareras och då gubbarna 
behövde något varmt i sig. 

Allie Lyckholm gifte sig med Gustaf 
Aronsson 1930. Han var byggnadssnic
kare men hade svårt att få arbete vinter
tid under det krisiga 30-talet. Då beslöt 
han att börja vid telegrafen och han 
fick sin fru som lärarinna. Gustaf infli
kar att det var hårda bud många gånger 
och man fick ligga i dag och natt. Lönen 
var låg men ändå säker och allt var bättre 
än arbetslöshet. 

Viktig post under kriget 
Under andra världskriget var telefonsta
tionen en viktig post som man ofta inte 
fick lämna utan vara beredd dygnet 
runt. Många gånger kom det meddelande 
om att föreståndaren inte fick lämna hu
set. Det blev nervös väntan under många 
nätter. Soldater satt i väntrummet och 
vaktade och vakt stod utanför på gatan. 
När det blev order om mörkläggning hade 
man inte skaffat riktiga mörkläggnings
gardiner utan försökte hjälpa sig med en 
filt och häftstift. Under en speciell hem
värnsövning, just som mannarna tågade 
förbi, råkade filten falla ner. 

Allie säger att efter en övning kom all
tid hemvärnschefen, Wilhelm Sten6r 
upp och tackade för att personalen skött 
sig bra. 

Samvetet främst 
Allie avslöjade under intervjun att hon 
inte alltid gjorde som det stod i instruk
tionsboken utan gjorde som samvetet 
bjöd - vad detta nu kunde betyda. 

Allie säger med eftertryck: 
- Di får göra mig hur olycklig som 

helst, men jag vill vandra och göra så 
gott jag kan. 

Så talar en äkta gammaldags bohuslä
ning - plikten framför allt. 

Under kriget kom den gamla spa
ningsplatsen på Veddeberget till heders. 
Det drogs nämligen en telefonledning dit 
upp till dem som vaktade. Militären 
kom ner och hämtade telegram om det 
behövdes. 

Färgstarka kunder 
l vanliga fall var ju inte telefonen till
gänglig dygnet runt. Nej, den första ti
den var det öppet från kl 8 till 9 på kvällen 
och under sommaren kunde det bli från 
kl 7 till 10- V2 11. Ofta var det sommar
gäster som hade beställt samtal och de 
kunde få sitta och vänta i flera timmar 
och då gick det ju inte aU ·köra ut dem, 
förrän samtalet kommit. När sommar
gästerna skulle resa, var det många av 



dem som kom upp och tackade för vän
lighet och hjälp med en chokladkartong 
t ex. 

Allie minns många färgstarka kunder. 
En var fiskhandlare Jansson som brukade 
ropa högt i trappan när han kom: 

- Hallå-halli-Hålli-hallå-Allie. Det 
kan man kalla en chevaleresk hälsning. 
En annan hade svårt för att se och kunde 
inte slå upp numret i katalogen men tog 
det med ro och sa: 

- Det är bra att jag slipper slå i den 
där förfärlige boka. 

Färghandlare Jansson var norrman 
och brukade sitta och vänta på samtal 
till Norge. En gång kom han och klam
pade i trappan och gick fram och knac
kade på fönsterrutan. Då Allie öppnade 
"dröste" han en hel påse röda marknads
karameller som kallades kyssar över Al
lie och fröken Stubelius som satt där och 
sade: 

- Här ska ni få flickor. Ät nu upp 
alltihop på en gång. 

Allie kommer ihåg många arbetskam
rater under årens lopp och många som 
hon fått lära upp. Hon nämner namn 
som Gunborg Falck, Stina Pålsson, 
Margit Pålsson, Nunne Pålsson, Greta 
Eliasson, som arbetade i 20 år 1930-50. 
Vidare Minnie Kläth, Lena Isaksson, 
Margareta Andreasson och hennes 
mamma Aina Andreasson och Ulla 
Buhr m fl. 

Fyra år innan Allie slutade fick de en 
extra telefonist för nattvakt. Annars hade 
hon och hennes man fått bytas om med 
detta. 

Den vita duvan 
På ett annat band som sonen Alf spelade 
in med sin mor berättar hon ett vackert 
och egendomligt minne från en tidig jul
dagsmorgon i Telegrafhuset. 

Allies mor hade dött på juldagsmor
gonen 1940 kl V26 på morgonen. Året 
efteråt, juldagsmorgon vid samma tid 
var Allie uppe tidigt och skulle koka 
kaffe och väcka sonen Alf för att gå till 
julottan. Hon gick i köket uppe i andra 
våningen och plötsligt fick hon se en vit 
duva komma flaxande från vindstrap
pan och ner under stolarna vid köksbor
det. Allie hade t o m hört vingslagen, 
men fågeln var försvunnen, hur hon än 
letade. Den morgonen sa hon ingenting 
till någon men sedan talade hon ofta om 
detta . Hon tog det som ett bud från mo
dern. 

Många år efteråt var hon uppe vid 
samma tid på julmorgonen för att se om 
duvan skulle visa sig igen, men det gjorde 
den inte. 

En hälsning från modern var det ändå 
säkert. 

Inger Rudberg 

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS 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. 
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Arne Stubelius berättar: 

' \ . 1 

TA~K.!;~~ 

Målaren och folkskolläraren Ar'ne Stu
belius föddes 1902 i Fjällbacka. 

Sina första skolår tillbringade han i 
Fjällbacka innan han 1919 flyttar till 
Göteborg och studerar såväl vid folk
skoleseminariet som vid Valands målar
skola. 

Arne Stubelius var mycket intresserad 
av hembygdsforskning inte minst vad 
det gäller mat, vilket resulterade i boken 
"Mors mat och andras". 

Arne Stubelius avled 1983. 

Kanaans 
Han var sjökapten och hette enligt kyrk
böckerna Olof Adolf Johansson och 
hans hustru Anna, född Paulsson. De 
hade speceri- och diversehandel. Affä
ren låg i det vackra gamla Gerleska två
våningshuset i Fjällbacka. Makarna kal
lades aldrig annat än Kanaan och Kana
anita, då man talade om dem. Deras 
handelsbod fick i folkmun heta Ka
naans. 

De två var mina gudföräldrar , så det 
var naturligt att vi för det mesta gjorde 
familjens inköp hos dem. 

Det var spännande att gå till Kanaans 
för att handla. På ditvägen bar man i 
ena handen den tomma fyraliters foto
genkannan och i den andra bogdekorgen 
med sirapsburkar på botten. 

Redan i dörren slog hökarbodens 
doftsymfoni emot en. Skön men obe
skrivlig blandning av luktsensationer 
från nymalt kaffe, kryddor av alla de 
slag, rökta korvar, tobak, cigarrer och 
snus i lös vikt, tvålar, malinpreg
neringsmedel och ett otal andra varor. 
Allt som kunde täckas av skyltens "O A 
Johansson, speceri- och diversehandel" 
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skulle få plats under det låga taket och 
på det trånga utrymmet bakom den hö
ga disken. 

Medan man läste upp vad som skulle 
köpas - det stod på en papperslapp -
irrade ögonen runt. Såg på gudmor, 
gudfar eller dottern Agnes, vem av dem 
som nu expedierade, såg hur de behän
digt vägde upp allt i lösvikt, hur de till
slöt en påse och hur snabbt de vred till 
en pappersstrut. 

Så kastade man ett öga på hyllornas 
granna burkar och paket, på Mazettis 
chokladkulla, på Florodoltvålens sköna 
flicka och cigarrlådelockens mörka neg
rer eller spanjorskor. Blicken for vidare 
till den blänkande stora handdragna 
kaffekvarnen, till pappersrullarna i tre 
olika bredder på sitt ställ, de olika grova 
och klena snörnystana uppträdda på stå
ende spolar. Så kom turen till taket med 
allt vad som hängde där på sina krokar: 
galvaniserade hinkar och diskbaljor, 
sopborstar och skyfflar, emaljerade pot
tor och kastruller, små och stora trätoff
lor, sjöstövlar och gula oljeställ. Det var 
ingen li ten del av lagret som hängde där. 

Så kom turen till varorna i magasinet, 
dit gudfar själv följde med: bl a ljus och 
mörk sirap, rå och kokt linolja, koltjära 
och salt silL 

I bingar låg högar av grovt och fint 
salt, kol och koks. Detta i bottenvåning
en. Högre upp fanns stora spannmålsla
ger. En del av Kanaans kunder var 
lantbrukare. Deras hustrur idkade delvis 
byteshandel med Kanaans: lämnade ägg 
och smör. För att "väga isär" smöret, 
som man sa, lade handlanden på endast 
två öre. Dålig förtjänst, då köparna 
dessutom ibland ratade smöret. Det 
kanske var härsket. Så var det för alla 
lanthandlare; de vågade inte tala om för 
bönderna att smöret var osäljbart. Då 
kunde de mista en storkund. 

Det var spännande att få se sig om i 
magasinet medan gudfar fyllde fotogen
kannan. Då han öppnade kranen till det 
stora fatet fick man var gång höra: 

- Tag tappen ur tunnan och låt rinna 
befaller borgmästarinna. 

Som sin måg bagare Kallin hade Ka
naan standardiserade små roligheter att 
underhålla kunderna med. Andra affä
rer var skvallercentraler men det kan 
man inte säga om mina gudföräldrars. 
De så kallade bodhängarna sågs mest 
hos Setterlinds och Dahlgrens. 

Bitsocker kallade Johansson "betet 
socker". En elak gosse undrade med vil
ken uppsättning tänder han bitit; det sas 
att han hade dubbla tandrader i båda 
käkarna. Jag försökte ta reda på om 
detta var sant, men gudfar öppnade ald
rig munnen så mycket att jag fick viss
het, hur jag än glante. 

Frågade en kund efter ättika fick han 
höra att det fanns, men att den var sur. 

En gammal bonde, som hört lustighe
ten för många gånger, gick mot dörren 
argt fräsande: 

- Tack, då ska jag ingen ha. 
Var det gudmor som expedierade fick 

man nästan alltid en liten strut med 
"bondkarameller" . De hade allehanda 
former och var grant färgade men utan 
tillstymmelse till smaksättning. Vi lär,g
tade jämt efter sött, så nog blev man än
då glad åt struten . En bit mörkt kandi
socker eller "Kongens av Danmark 
bröstkarameller" var välkommen 
omväxling. 

När man storhandlat till jul fanns all
tid i korgen presenter till mor och far 
med tack för årets affärer: en flaska 
Muscatel eller Picardon, en liten låda ci
garrer och det kommande årets alma
nacka, häftad och skuren. 

Och själv kanske man blev bjuden på 
kaffe och doppa i övervåningen. Hade 
man tur satt där lots- och fyrfolk från 
Väderöarna vid matbordet och åt mid
dag. De var nämligen storkunder och 
deras provianteringsresa till Fjällbacka 
en dagstur , så det var naturligt att de 
blev ordentligt utspisade hos sin hand
lande. 

Namn på Väster och Nord hade de 
flesta: Västman och Västerberg, Nord
blom och Nordberg. De hette aldrig nå
got på Öster och sällan på Söder. 

Östanvinden var i motsatts till på 
ostkusten opålitlig, men vad hade man 
emot sunnan? 

Strax före jul, då man kunde vänta is
lägg fyllde Väderöborna på sina förråd 
ordentligt. De måste vara beredda på 
lång tids isolering. Mjöl, socker, gryn, 
kaffe och salt köptes inte i kilo utan 
säckvis. Smör, margarin, torrmjölk, 
kondenserad mjölk, torkad frukt och en 
hel del annat, bl a julklappar, hörde till 
det som stuvades ombord vid hemresan . 

J ag vill minnas att f yr- och lotsperso
nalen hade ett extra lönepåslag för lång
tidsproviantering. 

Drack mitt kaffe långsamt för att hin
na lyssna länge på sjöfolket. De talade 
om båtar, om farleder , om långlots
ningar , om hummergrund och sjöfågel
sträck. Ibland om orkaner och förlisnin
gar. Till slut måste man ju för skams 
skuld gå hem. Och mor kanske väntade 
på jästen till julbaket. 

Olle Adolf och Anna hade burit fram 
mig vid dopet. Var alltså, som framgått 
ovan, mina faddrar, och att vara fadd
rar togs i barndomens Fjällbacka på all
var. Prästen hade ju sagt att de "jämte 
barnets föräldrar skulle sorgfälligt tillse 
att det uppväxte i Herrans tukt och för
maning" . 



Jag minns att mor var bekymrad, då 
ett av hennes gudbarn skulle få barn 
med föräldrarnas piga och måste snabb
vigas med henne . 

Själv var jag noga med att göra ett 
gott intryck på faddrarna . Ändå kunde 
det hända att jag fick en skrapa av gud
mor, som en gång jag bett henne få köpa 
för två öre " bondkarameller" (vi barn 
sa ju så). 

- Vad är det för några? sa hon. 
- Dom där, pekade jag. 
- Dom duger allt åt dig också, sa 

hon ganska fränt. 
Så länge de levde kom Kanaans ihåg 

mig med presenter på födelsedagarna 
och en julklapp. Alltid det samma: ett 
halvt dussin näsdukar. 

Kanske blev jag inte särskilt glad åt 
det lilla mjuka paketet, men hade fått lä
ra mig bocka och tacka artigt. Mor blev 
gladare än jag. Näsdukar var förbruk· 
ningsvara i ett tolvpersonershushåll. 

Familjen Johanssons tre döttrar, Ag
nes, Ella och Hildur kallades allmänt 
"Kanaans peltar" och sonen Kanaans 
Wille. Bland flickorna var det särskilt 
Agnes som gjorde sig förtjänst av epite
tet "pelt" . Hon gjorde nämligen grov
görat i familjens speceri- och diverse
handel. Mest höll hon till i det stora ma
gasinet, där hon skyfflade spannmål, 
salt, kol och koks. Där var kallt om vint
rarna. En dag med många frostgrader 
hade hon förfrusit fingertopparna och 
man fick akta sig för att titta, så hon 
märkte det, på de fula kartnaglar hon 
bar som minne av den dagen. 

Skrapekakan, sladdbarnet Wilhelm 
blev sjökapten och reservlöjtnant i mari
nen. Syntes ibland på Fjällbackas gator 
klädd i paraduniform och med värja vid 
sidan. Kallade sig Willy Hacklou. Syntes 
aldrig i affären. Undra på att systrarna 
fick heta "Kanaans peltar". 

Synd att det gamla sköna Gerleska 
huset med sin välvda portal fått ge vika 
för ett tillbygge till Stora Hotellet. 

Magasinet genom vilket så många ton 
havre rastade på vägen från Kvilles går
dar till Englands gruvponnyer, står ännu 
kvar. Dess ockergula färg har bytts mot 
rött men exteriören är sig lik. Besöker 
man biblioteket* eller någon av de affä
rer, som nu ryms där, stiger i minnet 
upp alla de dofter Kanaans varulager i 
bottenvåningen som, blandade med ha
vets tångångor , är en väsentlig del av 
den barndom som ännu lever inom en. 

Arne Stubelius 

' Fotnot: Biblioteket är numera flyttat 
Ii/! servicehuset. 
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Krydd & 
Hälsoboden 

Tel. 0525 - 310 33 
N. Hamngatan, Fjällbacka 

Galärbacken 119 
Fjällbacka 
Tel. Hem 31087 

Butik 31771 

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

Hj·a··rtlzgt va . Öppet fre 16.00-18.00 
lör 10.00-13.00 E. Winther 
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Ur "Ord och inga visor" 

En last islandssill 
av Lasse Lundberg 

Alfons var inte särskilt religiös, man 
skulle snarare kunna säga att han var lite 
lätt kyrksam då han låg i hemmahamn. 
Ute i världen var han snarast ogudaktig. 

I ideologiska avseenden, var han en 
ganska praktisk man. Hemma hände det 
ofta att han gick till kyrkan om sönda
garna, men det var mest för att inte 
missa den sociala biten och alla de för
delar detta kunde innebära. Det där med 
kyrkkaffet efteråt, var inte något enkom 
för den i anden övertygade, utan även 
för sådana som Alfons. 

Det drogs en hel del skrönor vid dessa 
möten, och mycket matnyttigt kunde 
snappas upp om man var med bland 
männen vilka oftast satt bänkade runt 
salsbordet, medan kvinnorna hölls för 
sig själva med sitt. Det var svartklätt och 
högtidligt vid sådana tillfällen i Bohus
län vid den tiden. 

Alfons religiösa övertygelse var inte 
starkare, än att han med glädje tillät sig 
deltaga i den gemenskapen samvaron 
kring buteljen ger, när sjöfolk möts i 
främmande hamnar. 

En gång hade Alfons dock frestats att 
lämna detta ideologiska ingenmansland 
av sin fader Linus Karlsson, vilken var 
en sann schartauan och en kyrkligt an
sedd person. 

Det hela inträffade i Alfons senare 
ungdom, då han som skeppare på egen 
köl, kom tillbaka från Island efter sill
fisket. Det var på den tiden inte ovanligt 
att båtar från Bohuslän gick på islands
fiske då den säsongen var inne, och ofta 
kom man hem med goda fångster ned
saltad sill, om man inte sålt den redan i 
\,!orge. 

Det var inte alltid något nöje att ligga 
på islandsfiske. Surt och kallt kunde det 
vara i de trånga skansarna och på top
pen av det, Nordatlantens eviga dyning 
från morgon till morgon. 

Det var' verkligen både si Qch så med 
såväl hygien som komfort och efter må
nader 'där'ute i fukten och dimman, kunde 
det vara ett himmeirike att komma hem 
igen. 

Då och då hade man varit iland på Is
land eller på Färöarna, när dåligt väder 
eller bunkring så krävde och då kunde 
det understundom gå ganska vilt till. Då 
tog man igen allt det man missat under 
den tid man legat där ute. Sedan var det 
dags att gå ut till fisket igen. När sä-
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sangen var över, delades förtjänsten i ett 
partsystem mellan båten och besättningen 
och det kunde bli en ganska god slant 
om fisket varit bra. 

Sådant var förhållandet den gången 
Alfons kom från Island. Stinn som en 
ko i en klöveråker , kom man hem efter 
sillfisket. Det var redan telegraferat till 
uppköparen, så allt var klappat och 
klart. Det var grann fet storsill man kom 
hem med . Alfons gick in till Smögen 
med lasten. Uppköparen ville ha det så. 
Väl ilandkommen, blev det förstås ka
las. Man hade inte setts på länge och det 
fanns mycket att berätta om från stor
fisket på Nordatlanten. 

De äldre fiskarna som varit med för
ut, satt där och nickade sakkunnigt till 
Alfons och besättningens historier, me
dan de yngre och mindre erfarna lyssnade 
med häpna miner och gapande munnar . 

Särskilt imponerade blev de av Alfons 
berättelse om den gången de satt ut ,en 
backa på 200 krok för att få matfisk och 
man fick stor grann torsk på alla kro
karna utom en. Att det på den kroken 
satt en hälleflundra på 20 kilo, gör ju inte 
historien sämre. 

Så kom uppköparen ombord, fångs
ten besiktigades, tunnorna räknades och 
handslag gjordes när priset sattes. Där
efter var det dags för den sedvanliga 
köpsupen. Alfons och uppköparen gick 
ner i skansen och eftersom uppköparen 
ville höra mer om fisket på Island, för 
att därigenom själv kunna bilda sig en 
uppfattning om den kommande mark
naden, blev det några supar till, allt ef
tersom tiden gick. 

Under denna procedur jobbade be
sättningen för högtryck för att göra bå
ten ren och fin så att man skulle kunna 
törna in och gå iland. Snart var hela st y
bordssidan som vette utåt hamnbas
sängen, putsad och fin. Eftersom det 
blåste en lätt bris längs kajen, lossade 
man i fören och stötte ut lite grand. Den 
lätta brisen förde henne runt, så att den 
nyvaskade sidan kom mot kaj och man 
kunde fortsätta på babordsidan. 

Nere i skansen satt Alfons och fyllnade 
till allt mer, allt eftersom historierna 
blev fler och fler. Omsider var pengarna 
kvitterade, Alfons hade fått sitt pris för 
sillen och under ömsesidiga vördnadsbe
tygelser drog sig de båda, något stagade, 
upp på däck. 

- Här, skrek Alfons då de kommit 
upp på däck, ser ni den bäste sillhand
larn i hela Bohuslän . Han slog ut med 
handen i en vid gest mot uppköparen. 
Med teatralisk värdighet, och som för 
att ytterligare förstärka effekten av sitt 
uttalande, tog han ett språng och hoppade 
iland. 

Det var bara en sak som var fel. Man 
hade vänt båten . Som en frustande val
ross låg Alfons på utsidan, omkringflu
ten av ett drivande moln av hundralap
par. I den lätta brisen drev molnet sakta 
förut, medan Alfons fick tag i en båts
hake som någon stuckit ut. 

Snart var kajerna fulla av folk, både 
barn och gamla, vilka med håvar och 
hakar vrakade pengar för glatta livet. 
Besättningen for omkring och gapade 
och svor för att hålla folk borta från 
pengamolnet. 

Det berättas att man kan hitta gamla 
sedlar i rännan på Smögen den dag som i 
dag är, vid åska och ostlig vind. 

Alfons far Linus såg nu sin stora 
chans. Han visste i vilken situation hans 
förtappade son befann sig, stående där 
med tom skuta, obetald besättning och 
nästan inga pengar. 



Snart var han hemma i skänken och 
tillbaka igen hos Alfons, även om det nu 
inte var för att, i god kristlig anda, stödja 
honom i hans svåra situation. När han 
kom ombord satt Alfons där och snörv
lade efter sitt kallbad. Han hade varit i 
lite efter själva språnget för att bärga lite 
kontanter, och något hade väl blivit till
varataget, men långt ifrån allt. 

Gamle Linus gick fram till sonen där 
han satt, stack näven i fickan och drog 
fam tio tusen kronor i ovikta hundralap
par. Han stack dom under näsan på Al
fons och tittade honom stint i ögonen. 

- Byter du brännvinsflaskan mot 
psalmboken, Alfons, så är tio tusen fri
ska riksdaler dina, utan varken ränta el
ler amortering. 

Alfons satt tyst en stund och kastade 
sedan en blick mot besättningen som 
satt där med knappt halva hyran i våta 
sedlar i nävarna. 

/ Det blev alldeles tyst bland männen på 
IIJ#" •• '1 däck. Man satt och tänkte på nätterna i 

Reykjavik, när man druckit isländskt 
brännvin och speglat sig i isländskornas 
ögon. 

Jag sa tidigare att Alfons far var reli
giös . Han var dock inte religiösare än att 
han snabbt beslöt sig för att öva utpress
ning på sonen . Givetvis i Guds namn 
och, som det en gång sagts, ändamålet 
helgar ju medlen. 

Man mindes också när man låg inblåst 
på Färöarna och det spred sig en anty
dan till leende på männens ansikten . 
Man tittade inte åt den lede frestaren, 
vilken med Mammons hjälp försökte 
vinna sin son åt Herren. 

Tanums;, 
Bibliotek 

Dyngöbasaren gav åter 
rekordnetto 
Någon där uppe tycks verka gilla SJO

räddningens Dyngöbasaren, den saken 
är klar. Återigen lyste en strålande sol 
och svenska flaggor vajade i sommar
vinden från inte minst alla båtarna i 
hamnen. 

Massor av människor hade ställt upp 
trots att det var i början på juli. 

Som vanligt hölls där lotterier, för
säljningar och auktion . 

Penninggåvor, inte minst från ungdo
mar som sålt handarbeten, visade att 
sjöräddningen är en angelägenhet för alla 
i samhället och i skärgården. 

Det ekade av dragspels toner mellan 
bergknallarna och Claes Olsson sjöng 
Fjällbacka skärgård med publikens bi
stånd och till kompositörens och auk
tionsförrättarens entusiastiska drag
spels toner assisterat av Holmbergarna 
Arne och Bertil. 

Det var en riktig Dyngö-dag och när 
kassan räknades hade 50.000 kronor flu
tit in till sjöräddningen som med all tyd
lighet visar vad denna betyder för oss i 
norra Bohuslän. 

Stig Tore och Adele Berg sken som 
små solar dom också som man skall göra 
när man arrangerar lyckade fester. LL 

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 filial föreståndare 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 
kl 11-13 
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Rune I Johansson "Trut och ärla" 1987. Akvarell 82 x 50 cm. 

Arken 
På den bräckliga ark 
som människan styr 
vi måste ställa krav. 
Nu skövlas vår mark 
och missmodet pyr 
allt medan vår ark går i kvav. 
Fast vår jord är stark 
nu den kvider och gnyr 
sluta gräva vår egen grav. 
Forst då i vår bark 
vi mot frarntiden styr 
på ett friskt och levande hav. 

Rune I Johansson 

Munk -Reklam AB. Munkedal 1989 


