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Dikten till Bohuslän 
Det är min tröst då jag ser döden an 
att när min sista sång, mitt sista ord 
förklingar och mitt hjärta blivit jord 
skall dina berg, o, Bohuslän, mitt land 
än genom tider av oändlig fröjd 

stå på sin grund av Västerhavet sköljd, 
skall än din kust, vild, leende och skön 
i stormens dån och bränningarnas dön 
stå på sin grund. 

Evert Taube på Ängön 1943 
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Förändringar - ett livsvillkor 

Lasse Lundberg 

Det är lätt att tycka att man lever i en tid då förändringar av 
alla tänkbara slag dominerar ens tillvaro. 

Politiskt har världen den senaste tiden slagit kullerbyttor 
åt alla tänkbara håll. Tekniskt har man svårt att hänga med 
när information och datasamhället ruskar om våra gamla 
värderingar så att man knappast vet varken ut eller in. 

En tid har de ekonomiska lagarna satt myror i huvudena, 
inte minst på den äldre generationen och allt detta har gått 
med blixtens hastighet. Men handen på hjärtat, är det inte 
just dessa förändringar som gör att vi kan leva vidare? 

Är det inte så att till exempel vårt språk måste förändras i 
en tid med ökad internationell kontakt och nya kommuni
kationsmetoder? 

Det är de äldre som får betala priset vilket består i att inte 
hänga med och att känna sina värderingar hotade. 

Jag talar inte om de till åren äldre, utan om de i anden 
äldre. 

Så har det alltid varit. 
Det var alltid bättre förr, vilket merendels är en fet och 

präktig lögn . Visst hann man bättre med i det långsammare 
utvecklingstempot förr i tiden, men människans kapacitet 
är oändligt mycket större än så och visst är det så att stimu
lation och krav skapar bättre livsbetingelser, sedan får de i 
anden gamla säga vad de vill. 

Det samma gäller vår fysiska miljö. 
Vi skall vara tacksamma att vi inte lyssnade på kraxarna 

som tyckte att vattentoaletter och badkar var dårskap och 
jag tycker sannerligen att elektriciteten och telefonen har gi
vit oss ett bättre liv . 

Vad som däremot är tråkigt, det är när vi inte anser oss ha 
råd eller ännu värre, när vi inte anser oss behöva vår histo
na. 

När våra gamla miljöer skövlas och när det våra förfäder 
byggt upp skändas under utvecklingens självgodhet, då är 
det dags att slå till bromsarna. 

Fjällbacka är en sådan miljö. 
Det är viktigt att Fjällbacka förändras, Fjällbacka har i 

alla tider förändrats. 
Fjällbacka måste anpassa sig till den moderna tidens 

krav, men jag hoppas att alla vi som bor här under längre el
ler kortare tid av året , ser till att försöka påverka utveck
lingen så att vi kan utveckla utan att förstöra. Framtiden är 
människans mål och det förflutna den väg man måste gå för 
att nå dit. 

Akvarell av Evert Taube 
målad på Väderöarna 

sommaren 1915 
SE NÄSTA SIDA 



Evert Taube på Väderöarna sommaren 1915 
Eftersom det den 12 mars i år var 100 år 
sedan Evert Taube föddes, publicerar vi 
som omslagsbild hans akvarell från Vä
deröarna sommaren 1915 och " Dikten 
till Bohuslän" . I sin bok " Strövtåg i 
Ranrike' , 1955, har han berättat om sin 
situation den sommaren, då bilden må
lades. Här citerar han sj älv ett brev frå n 
V äderöarna den 12 juli 19 15 då han vis
tades där hos släktingar. 

Brevet är skri\'et till en \'än som hjä lpt 
honom med pengar , Gustaf Hagelquist i 
Göteborg. 
" Sänder idag en a \'arell, en lavering 
och en pennte kning. ,-\lla från Hållö . 
Jag har här på \ 'äderöarna nya arbeten 
igång som blir my t bättre, hel t andra 
saker och a\' \'il 'a jag skall skicka i da
garna . Maken till moti\' som härute på 

Väderöbod finns väl inte! . .. Tian ni 
sände plus en jag hade med mig är allt 
jag denna sommar använt av penningar. 
Men nu är det också stopp och back .. . 

I fortsättningen framgår det av breven 
att den gode Gustaf under sommarens 
lopp skickade mig inte mindre än sam
manlagt trettio kronor, en summa mot
svarande vad en jungman på den tiden 
hade i månadslön, utom kost och koj i 
skansen. Mina släktingar och övriga be
kanta i detta formidabla havs landskap 
fick ju veta att jag förbrukat trettio kro
nor på två månader utan att ha gjort nå
gon som helst nytta . Mina teckningar, 
akvareller, linosnitt och resebeskriv
ningar ansågs absolut värdelösa och all
varliga samtal fördes mellan allvarliga 
vänner om det inte vore bättre att jag 

återvände till ryttarlivet på Pampas eller 
till apelsin- och svavelskeppningen i Me
delhavet, som matros. Under tiden tog 
Gustaf Hagelquist vara på mina arbeten 
och femton år längre fram i tiden såldes 
de i Stockholm för 2.500 och 2.000 kro
nor. Men det var som sagt femton år ef
teråt. Tröst för ett tigerhjärta att en hel 
del av arbetena gick till Nationalmu
seum. Detta kunde emellertid inte för
bättra mitt anseende. Lättsinnig och 
slösaktig anses jag fortfarande vara." 

Evert Taubes mor, Julia Sofia Jacobs
dotter , var från Strömstad. Hennes bror 
Albert Wilhelm Jacobsson, var fyrmäs
tare på Väderöbod. Hans son hette Karl 
Waldner och var lotsförman, alltså ku
sin till Evert Taube. Inger Rudberg 

KVILLE - RABBALSHEDE - BULLARENS 

~~. '.~.Q TAXICENTRAL 
0525-352 01 

Utför alla tänkbara köruppdrag 
Budservice är också ett av våra områden 

~I 

Tanumsr. ... 

Bibliotek 
V ÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA! 

Vill Du läsa? 

" ''11 _~ 
" " ~-"-::;;;:: 

. - - .~'" 

Ni J·inge~. · • • 
Vi kor · · · 

- 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 trä ffa 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 
klll - l3 
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FJÄLLBACKA ELLJUSSPÅR INVIGT 
Den 5 april invigdes det nya belysta 
motionsspåret i Fjällbacka. Banan är 2 
km lång, och börjar och slutar vid FIK:s 
klubblokal. Den delar upp sig i två slin
gor. Den ena börjar med en brant 
knäckande stigning upp mot ett natur
skönt skogsparti, den andra slingrar sig 
runt idrottsplatsen utan några större 
stigningar. Banan är än så länge lite 
trögsprungen innan den utlagda träspå
n.en hunnit packa sig, sedan blir det 
skönt att springa på den. Belysningen 
består av rejäla lyktstolpar med lysrör. 

Banan har byggts med frivilliga insat
ser av FIK:s medlemmar. Kommunen 
har bidragit med 180 000 kronor, som 
fritidsintendent Sten Larsson förvaltat 
på bästa sätt. Bo Karlsson har genom 
företaget ToBo Gräv AB hjälpt till med 
grävaroetet, medan Tomas Andersson 
genom Norra Bohusläns El AB gjort 
stora insatser vid elinstallationen. De 
drivande krafterna inom FIK har varit 
Bertil Hugoson och Lars Engberg. 

Anders Järund Fr. v. Tomas Andersson, Bertil Hugoson, Ulf Kar/qvist, Rolf Dahlgren och i trak
torgrävaren Bo Karlsson som lägger ner kabel. 
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Tanums ~Jt Kommun 
J)IALEKT 
I TANU!i9 

i~l\ ~~ 

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

Kulturminnesvårdsprogram för 
Tanums kommun 

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

Priset är 145 kr 

Både "Dialekt i Tanum" och "Tanum" 
kan Du köpa på kommunens alla biblio
tek samt i flera andra affärer. 



Från kyrktrappan 
"Dig o Gud tillhör himlarna och himlar
nas himmel, jorden och allt vad som är 
på den." 

Ett ord ur Psaltaren, som jag ofta 
drar mig till minnes. 

Idag är det allt bra synd, du fjäll 
backabo i för skingringen , att du inte 
står jämte mig på kyrktrappan. Fjorden 
ligger blank och solen skiner pa Valö, ty 
det är tidig morgon . 

Men inne i kyrkan är arbetena i full 
gång redan. Man sni rar o h mala r där 
inne. Språk bandet Ö\'er uibunbågen tar 
just nu form. Det blir det språkband, 
som fanns 1892 , men som ersattes 1928 
med ett band i den idens stil. Men nu 
kommer vi åter att fa läsa: "Kommen, 
ty allt är nu redo. " 

För inte sa länge sedan avslutades' 
Lutherhjälpens fastei nsamling. Kyrkliga 
arbets kretsen har haft auktion, och 
många fjäUba kabor har skänkt pengar 
och varor. På så sätt uppnådde vi det 
smått fantastiska resultatet av över 
22 .000 kronor. 

Betänk då, att vi är drygt 1.000 perso
ner, som samlat ihop detta! Offerviljan 
är stor. 

Från kyrkuappan ser jag nu över till 
församlin gsh emmet. Där har vi firat 
gudstj änster sedan 15 november. Det 
har gått bra, men visst saknar vi vår 
kyrka ! Och visst är vi nyfikna på, hur 
den kommer att se ut, efter denna stora 
reno veri ng . 

Från det ena till det andra, så är vi 
fjäll backabor vana att vända ansiktet 
uppåt mot kyrktornet för att se på "Ma
lis ur" hur mycket klockan är. Men det 
går inte sen ett par veckor. Där uppe 
syns bara ett hål. Men ändå går vi där 
och tittar, ty vanans makt är stor. 

Som jag har skrivit tidigare - flera 
gånger - så bekostas renoveringen av 
församling och pastorat. ' Men till kyr
kans inre prydande räcker pengarna 
inte. Till korrnatta, vaser, dukar mm. 
Vi skall därför ha en auktion för att få 
in mer pengar. Vänliga människor har 
nämligen skänkt kaffeserviser, gamla 
krukor och fat, glas, mattor m m, m m. 
Allt står i prästgårdskällaren. Prelimi
närt 30 juni blir det auktion i präst
gårdsträdgården, eller i församlinshem
met, om det blir dåligt väder. Arbets
kretsen ordnar också kaffeservering. 

Välkommen dit både för att fynda 
och för att hjälpa till att skaffa fram me
del till kyrkans inre utsmyckning! 

Söndagen den 15 juli kl 11.00 återin
vigs Fjällbacka kyrka av domprost Kjell 
Ove Nilsson, med en högtidsgudstjänst. 
Musik kommer att framföras av musi
kerna Zoltan Szabo och Richard Berg
enheim, och sång av kören" Ärtor och 
Fläsk". Efter gudstjänsten blir det lunch 
på Gröna Lid. (Anmälan tel 310 34 se
nast 9/7) 
VÄLKOMNA! 

Birgit Wallin 
Komminister i Fjällbacka 

NORDHOLMS UR & GULD 
GREBBESTAD 0525-101 38 

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

Dessu tom stor sortering i: 

KLOCKOR, (Med allriskförsäkring*) 

GULD- och SILVERSMYCKEN 
PRESENTARTIKLAR I SILVER, TENN, MALM 
DOPGÅVOR - BAROMETRAR - ÅRSUR 
SWAROVSKI SILVERKRYSTAL ffi.ffi. 

ÖPPET Vardag 
Lördag 
Lunch 

9.00-18.00 
9.30-13.00 

12.45-14.00 

'1/ samarbet. med WASA 
Europeiska Försäkrings AB 

STJÄRN~UR~NA 

Fjällbacka 
postkontor 

Under tiden 25/6-3/8 1990 
har vi öppet 

månd - fred kl 9.00-17.00 
lörd 10.00-12.00 
Resten av året 

månd-fred kl 9.00-11.30 
och 14.30-17.00 
lörd 9.30-12.00 

TEL. 0525/310 13 

Trevlig sommar! 

VÄLKOMNA 
till 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 
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Scandinavian Star-katastrofen 

Fjällbacka Sjöräddning rycker ut till brinnande färja 
Söndagen den 8 april kl. 02.36 fick Stig 
Tore Berg och övriga besättningsmän i 
Fjällbacka Sjöräddning ett larm på sina 
personsökare. Fyra minuter senare var 
alla på plats i båtarna. På väg ut fick 
man besked på radio om att en färja hade 
fått brand ombord och befann sig nå
gonstans V om Väderöarna. Besättning
en ombord på Margit Engellau var Stig 
Tore Berg, Lennart luliusson och Bjarne 
Larsson. Ombord på Lions var Alf Gus
tavsson, Bengt Ekström och Arne Fjäll
ström. Den ordinarie sjöräddningskrys
saren Gustav Dahlen låg på varv för 
översyn och hade tillfälligt ersatts av 
Lions, som tidigare varit stationerad i 
Fjällbacka. 

Man satte kurs söder om Storön på 
Väderöarna. Väl där , såg man eldskenet 
från färjan. Den befann sig dock inte i V 
utan i NV om Väderöarna på ett avstånd 
av tolv sjömil. Vädret var lugnt och klart, 
men det gick hög dösjö efter den sista 
stormen och en kraftig nordgående 
ström. C:a 03 .30 nådde Margit Engellau 
fram till färjan. Då var räddningsarbetet 
redan i full gång . Färjan Stena Saga hade 
anlänt till platsen kl 02.50 endast 15 mi
nuter efter den första SOS-signalen fr ån 
Scandinavian Star, och dess befälhavare 
Lennart Nordgren hade tagit befälet på 
olycksplatsen. Det samfällda omdömet 
från Fjällbacka Sjöräddning är att han 
skötte detta med den äran. I nio timmar 
dirigerade han båtar, räddningsmanskap 
och helikoptrar. Från Stena Saga hade 
två motorlivbåtar sjösatts och man hade 
tagit ombord en hel del nödställda. Det 
brann kraftigt från mitten av båten, och 
lågorna lyste upp scenen. Skrik från pa
nikslagna människor hördes från däck. 
Till Margit Engellau gavs nu order att gå 
till aktern av färjan där en repstege 

Livbåtarna bogserades till Fjä//backa 

hängts ut, för att ta ombord folk . Många 
var rädda att klättra ner för den fyra vå
ningar höga fartygss idan. En säkerhetsli
na fästes under armarna på den, om 
skulle klättra ner , och någon besättnings
man eller någon annan fri villig släpp te 
efter i säkerhetslinan. På Margit Engel 
lau hö rde man hur några försökte överta
la andra att klättra ner. Flera var chocka
de, en del flickor skrek, men ingen var 
skadad. 21 personer togs ombord på det
ta sätt i två omgångar. En lucka i sidan 
på Stena Saga hade öppnats där de nöds
tällda kunde tas in. Det var en besvärlig 
manöver. I den grova sjön åkte Margit 
Engellau upp och ned och man var tvun
gen att rycka över en och en, när båten 
var i sitt högsta läge. Allt gick bra och in
gen kom till skada. 

Kl. 04.12 anlände de första helikopt
rarna. Dessa fick nu ta över evakuerings
arbetet. Fjällbacka Sjöräddning övergick 

nu till att bevaka fartygets sidor och se 
om någon hoppat i vattnet, samt kontrol
lera att ingen fanns i de livbåtar som sjö
satts från Scandinavien Star. Ett par av 
dessa hade tagit in mycket vatten. Troli
gen fungerade inte back ventilen i själv
länsen . Denna skall se till att regnvatten 
rinner ut, men skall sluta till av vatten
trycket vid sjösättningen. Färjan brann 
nu kraftigt och röken låg tät på babords
sidan. Lions anlände betydligt senare. 
Margit Engellau gör 29 knop mot Lions-
9: Kapten Lennart Nordgren var mycket 
nöjd med Fjällbacka Sjöräddnings insat
ser. Sjöräddningens sista uppdrag blev 
att bogsera iland de livbåtar som sjösatts 
från Scandinavian Star. Kl. 10.00 lämna
de man olycksplatsen sedan bogserbåtar 
anlänt för att bogsera färjan till Lysekil. 
Ännu visste man inget om den tragedi 
som utspelats inne i fartyget. 

Anders Järund 

dJ~~O::DU\:D[QJ 
INVENTING 
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DEN SOM VÄWER 
AlT LANA I 
SPARBANKEN 
VINNER I LANGA 
LOPPET. 

.. Sparbanken Tanum 
Minuten i: 
FJÄLLBACKA 
GREBBESTAD 
TANUMSHEDE 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sorte ring 

FJÄLLBACKA T EL. 0525-3 1007 

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

Båtar - Båtuthyrning - Båttil/behör - Windsurfing 
Presenter - Kläder - hos Ingela och Lasse 

BiTSKOPIR 
Välkomna också till , 

CArl BBYGGAR 
0525/31040 

Centrumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 
Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker 

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

Svenska och norska sjökort 

Vi tar emot film 
för framkallning 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525 - 313 27 

Du som har köpt ett sommarnum
mer av FjällbackaBladet, tyckte du 
om det? Du får ett lika intressant 
nummer till jul om du blir medlem 
och därefter två nummer om året 
per post (80 kr/ år) . 

Var med och hjälp oss ge ut tid
ningen och arbeta för miljön i Fjäll
backa. Du kan anmäla dig till nå
gon av styrelsen på sid. 2. Försök 
också få med fler medlemmar. 
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Fjällbackas Mr Golf, ny ordförande 
i Bohuslän Dals Golfförbund 

Det är svårt att beräkna hur många tim
mar Hans Lundberg tillbringat på golf
banan i sitt liv, men det har blivit en hel 
del. 

Det arbete och engagemang han pres
terat för golfen i Fjällbacka har varit 
ovärderligt för utvecklingen av denna 
sport i Fjällbacka. 

Det har utan tvekan varit hans liv. 

Det är jätteroligt att 
möblera om .. ... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

I sin civila karriär har det också blivit 
golf för hela slanten, i och med att han 
blivit ansvarig för Taylor Made, ett inte 
alldeles okänt golfmärke i Sverige. 

Som ny ordförande i Bohuslän Dals 
Oolfförbund får Hans nu ägna sig åt det 
han gillar mest av allt, golfen. 

Vi får bara hoppas att han får tid över 
för eget spel, så att det inte bara blir ad
ministrativa funktioner som för honom 
ut på banan, han älskar ju till syvende 
och sist att spela golf. 

Vi önskar honom lycka till och lyck
önskar samtidigt Bohuslän Dals Oolf
förbund till en kraftfull och engagerad 
ledare som säkert kommer att betyda 
lika mycket för golfen i länsregionen 
som han betytt för golfen i Fjällbacka 
och kanske kan det bjudas en fin drag
spelslåt från Hans dragspel på stäm
morna i framtiden, vem vet. 

Lasse Lundberg 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte planerar 
ordentligt i förväg. 

Vi hjälper dig gärna 

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

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel_ 0 525-353 27 

• Försäljning och inläggning av 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

Välkommen till 

,JJiu,aacxa~ 
XULÖaU as 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

AB BROR JANSSON 

BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJÄLLBACKA 

Pg 410318-0 
Bg 514-7228 
Årsavgift 80:-
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Hummergolfen succe 

. _..vlukter frÖn 

I vår butik hIttar du f" ~ 
Husqvarna 

Segrarna i A -klassen i Hummergolfen i far och son Leif och Peter Kornström, Fjäll
backa gratuleras av Birgitta Järund. 

ling, dit tävlande kommer från hela lan
det. Kölistan för att få deltaga är lång. 
Det originella med tävlingen är att alla 
priser består av hummer. All hummer 
kokas av tävlingskommitten i stora kok 
kok. De som inte vinner hummer i pris, 
kan få njuta av hummer vid kvällens 
hummersupe . Hummergolfen sätter fart 
på samhället på höstkanten. Nästa år 
fyller Hummergolfen 20 år. Årets täv
lingar var dock inte slut i och med detta, 
utan tävlingssäsongen avslutades istället 
med Luciagolfen, som gick den 15 de
cember. Olle Järund 

Som vanligt gick Hummergolfen 
av stapeln i strålande väder, näs
tan sommarlikt. Banan var i per
fekt kondition och fick mycket 
beröm. 

Marie Wennersten-From, golfprofes
sionell och spelande på Europatouren, 
menade att Fjällbacka var en av de bästa 
banor hon spelat på i år. Arne Lundahl, 

KCkläder 

FÖR DAMERNA 
• 

Även barnkläder 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/31300 

vår banchef, kunde känna sig mycket 
belåten denna dag . 

När tävlingsresultaten började trilla in 
stod det klart att Fjällbackaspelarna ha
de gjort bra ifrån sig. Vinsten i A-klas
sen gick till Fjällbacka genom Leif och 
Peter Kornström på 69 ,5 slag netto, 
trots att Leif vid 16:e hålet gav sonen 
Peter en smärre chock när han slog ut
slaget i vattnet. 

Hummergolfen är årets största täv-
tävlingskommittens ordf. 

BlA och VITA 
SEGLARSTÖVLAR 

Dam 139:-

STOR SORTERING A V SPORTSKOR, 
SANDALETTER,SANDALER,BARNSKOR 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/312 50 
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VÄRSTA HÖGVATTNET I MANNAMINNE 

Man hade varnat för stormar ganska 
länge. 

Den milda vintern och den höga val- . 
ten temperaturen är ett dåligt omen på 
dessa nordliga breddgrader. 

På något sätt påminde det hela om 
hösten 1969, hösten då stormen slog till i 
västsverige, lamslog trafik och rev taken 
av husen. 

Hela vintern hade kulingvarningarna 
avlöst varandra . 

Bara under januari månad hade väst
kusten haft 10 kuling- eller stormvar
ningar. 

I England och på Europas nordkust 
var förhållandet detsamma. 

Stormar och högvatten, förstörda 
dammar och stormpiskade kustorter . 

Den 26 februari slog stormen till mot 
Bohuskusten på allvar. 

Vattnet steg till högsta nivå på över 
100 år. 

Bryggor slets loss, gator lades under 
vatten och hus fick utrymmas på grund 
av inrusande vattenmassor. 

På torget i Fjällbacka rådde kaos. 
Lottkiosker och parkbänkar, fiskred

skap och sopmajor, allt for omkring i en 
enda röra och torget liknade ett innan
hav. 

Cafe Bryggan hade en fot vatten över 
golven och sjöbodar över hela samhället 
ställdes under vatten. 

l några timmar varade floden. 
Sedan började vattnet åter sjunka, 

lämnande efter sig förstörelse. 
1990 blev det blåsigaste vinteråret un

der 1900-talet. 
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Fiskaren Alf Gustavsson har sedan 
1985 satt märken i sin brygga vid ext
remt höga och låga vattenstånd. Längst 
in i Mörhult, där han har sin sjöbod, be
sväras han inte av vågor vid mätningen. 

Den 26/2 1990 var vattenståndet 17 
cm högre än det var vid stormen den 
16/ 10 1987 . Nivåskillnaden mellan 
högsta och lägsta vattenstånd är därför 
237 cm i Fjällbacka sedan 1985. 

Lasse Lundberg 

Dingle 

Blomster & 
Presentaffär 

0524/402 19 

Paula 's 
Skinnate/je 

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

@ränaL.ids 
Restaurang 

LUNCHSERVERING 
Måndag - Fredag 

12.00 - 14.30 
HÖST OCH VÅR 

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

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER 

Välkomna! 
Sivan och Berndt 

Tel. 0525 - 310 41, 319 03 

IllIJ~1 '1 
REKLAM AB 

Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

Bruksvägen 8, 45500 MUNKEDAL 

Tel. 0524-12119 , 12311 



Filmen om Lars 
Schmidt - en hyllning 
till Fjällbacka 
Att Lars Schmidt betytt mycket för att 
göra Fjällbacka känt är väl ställt utom 
all tvivel. På något vis har han blivit en 
ambassadör för den bohuslänska skär
gården som han älskar över allt annat. 

När filmen om honom spelades upp i 
mitten av mars på den svenska televisio
nen, blev det givetvis först och främst ett 
intressant dokument om en svensk som 
betytt oerhört mycket i sin tid, men 
också en hyllning till Fjällbacka skär
gård. 

Sällan har väl skådats vackrare skär
gårdsbilder än de från Lars Schmidts äl
skade Dannholmen med de gulröda gra
nithällarna och de blomsterprydda för
sommarskrevorna. 

Det var många svenskar som såg 
programmet. 

Jag är övertygad om att vi i sommar 
får svara på många frågor om var Dann
holmen ligger, men det är vi ju vana vid 
från tidigare. 

Vi önskar Lars Schmidt många här
liga somrar på sin älskade ö och vi är 
stolta att ha Dig här. 

Lasse L undberg 

AKVARIE & 
HUNDBUTIKEN 

~ Norra ~ Klevgatan ,:C • 
Strömstad 
0526/ 142 06 <:: 

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 

~~~e 
Boutique Klippan 

FJÄLLBACKA 
0525-318 07 

. GREBBESTAD 
Gångbrygga 
Sommarbutik 

Gör ett besök i de små lokalerna med det stora sortimentet 

Modesmycken • Herr- och Damklockor • Väskor· Korgar 
Krukor • Presenter • Tavlor • Golfprylar • Doppresenter 

Siden- och torkade blommor för dekorationer 
Och så har HELGI JOENSON kommit med flera nya 

modeller i sitt unika Konsttenn. 

Ha en trevlig sommar i Fjällbacka 
MIA och INGEMAR 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

KONSTRUKTION, SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

Thorens Maskiner AB 
450 71 Fällbacka 
Tel. 0525/319 62 

Il-!lKontorstjii:nst 
REDOVISNINGSBYRA 

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

SVER IGES REOovlSN'NGSKONSUl TERS FÖRBUND 

-faretagarens nara rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer/ REVEKO/ 

Vinbäcksvägen 8 457 00 Tanumshede 
0525-290 45 
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Hjerterön på 1600-1700-talet 

Den äldsta stugan på Hjerterön, där troligen Daniel Bruse bodde med änkan Sara 
Krabbe. Senare kom Oloj Bruses änka Olena hit med sina åtta barn. 

I Fjällbacka Bladets julnummer 1989 
presenterade jag Hjerteröns nya ägare, 
Ava och Rolf Rudin . Sedan sommaren 
1989 har de satsat stort på att rusta upp 
det intressanta skärgårdshemmanet 
Hjerterön, som egentligen består av 
Hjerterön, Bringebärsholmen, Korsön 
och N och S Fotstillarna, allt ägt av Na
turvårdsverket och förvaltat av Domän
verket. Ava och Rolf Rudin har köpt 
kaptens hu set från 1867 med sillmagasi
nen, en äldre bostadsbyggnad och ladu
gård. De har tagit på sig den gigantiska 
uppgiften att återställa detta , så långt 
det är möjligt , så som det såg ut i slutet 
av 1800-talet då hemmanets glansperiod 
inföll under den sista sillperioden. 

Under ganska lång tid har jag levat 
med "Hjerterön i mitt hjärta" och 
kunde hålla på länge till, men nu vill jag 
göra försöket att pussla ihop en sam
manhängande historia om Hjerterön 
och de människor som ägt eller bott på 
ön Uag skriver här konsekvent Hjerter
ön eftersom namnet inte har med hjärta 
att göra utan betyder hjortön av det 
fornsvenska ordet " hiartar" = hjort) Even
tuella dokument från danska tiden före 
1660 har jag inte kunnat gå igenom. 
Men därefter har jag sökt i jordeböcker 
och mantalslängder och från 1700-talet i 
de värdefulla, bouppteckningarna. 
Olyckligt nog brann ju Kvilles äldsta 
kyrkoböcker 1904 och därmed äv.en 
uppgifter om Fjällbacka, som dock 
lyckligtvis har egen kyrkobokföring från 

12 

1882. Att söka sig fram på 1600-1700-
talet är som att treva i mörkret och med 
hjälp av de ofullständiga uppgifter som 
finns binda ihop en sannolik historia. 
Jag ber er tänka på att det jag lägger 
fram är osäkra spillror för den äldsta ti
den . 

Hur länge har det funnits folk på 
Hjerterön? 
Ön har legat där lika fager sen tidernas 
morgon med blommande gullvivor och 
blåsippor på vårarna men naturligtvis 
har den också präglats av människor ge
nom jordbruk och betande boskap i 
flera århundraden . En ö med såpass 
mycket jord borde ha lockat till tidig bo
sättning. På t ex Valö och Kalvö finns ju 
bronsåldersrösen som vittnar om att här 
fanns folk för 3000 år sen . Vi har inga 
dokument från dessa årtusenden men 
nog får man tänka att även om här inte 
bodde folk hela året så har fiskare gjort 
strandhugg i de vänliga vikarna ibland. 

Man kan fö rmoda att här fanns folk 
åtminstone under den stora sillperioden 
1556-87. Bohushistorikern A.E. Holm
berg säger att då flyttade tusentals män
niskor till kusten, att "otaligt många 
hus och bodar byggdes" och att "det 
bodde otaliga människor vid alla fjordar 
ävensom vid alla vikar och sund, på öar, 
holmar och fasta landet, så långt som 
sillfångsten kunde idkas". 

Då kom skepp från hela Västeuropa 
för att köpa fångsterna . I Aalborg i 

Danmark finns uppgifter om att folk 
därifrån skaffade sig bodar i Bohuslän. 
Kanske har den här storfisketiden också 
dragit folk till Hjerterön och där kan ha 
funnits bodar, men inga spår finns vad 
jag vet. På Fläskö har man ju däremot 
hittat mynt från 1500-talet och även spår 
av husgrunder från denna tid. Men sillen 
försvann 1587 och "lämnade människor 
i yttersta elände". 

Krabbefejden 
Sillen kom tillbaka ca 1660, alltså vid 
samma tid som Bohuslän blev svenskt. 
Landet var då förhärjat efter de stri
dande härarnas tågande fram och till
baka genom bygderna. "Krabbefejden", 
som Karl X Gustafs krig mot Danmark 
1657-58 kallas i Bohuslän efter den 
danske adelsmannen och befälhavaren 
Iver Krabbe , berörde också norra Bo
huslän. Från svensk sida var det den re
dan i 30-åriga kriget ärrade krigaren Ha
rald Stake som ledde försvaret av Sveri
ges västgräns mot de dansk-norska hä
rarna. Som det framgår längre fram är 
Harald Stakes namn något förknippat 
med Hjerterön och därför tar jag fram 
något av hans inflytande i vår bygd . Ef
ter freden i Roskiide 1658 blev Harald 
Stake guvernör över Bohuslan och resi
derade på Bohus fästning. Men kungen 
bröt snart den ingångna freden och för
klarade Danmark krig igen, nu med 
sikte på att ta också Norge. Redan strax 
efter 1658 fick de bohuslänska bönderna 
order att ställa knektar till svenska ar
mens fö rfogande . Medan Karl X Gustaf 
höll på att belägra Köpenhamn fick 
Stake order att erövra Fredrikshalds 
fäs tning vilket misslyckades tre gånger. 
Han rapporterade att Bohuslän var svårt 
medtaget efter föregående krig och även 
av missväxt, varför han hade svårt att 
föda en arme här. 

Bönderna flydde till skogs 
I oktober 1658 gick norrmännen till 
offensiv och Stake drog sig söderut till 
Tanum medan norrmännen höll ställ
ningarna i Skee. Enligt hans egna upp
gifter hade han stora svårigheter med de 
nordbohuslänska bönderna som gav sig 
upp i skogarna och ansågs beredda att 
ansluta sig till norrmännen. Mot slutet 
av 1658 drog sig norska armen ur Bo
huslän. 

Men då svenska regeringen i februari 
1659 gav nya order om att skriva ut 
knektar i Bohuslän förklarade Stake att 
man i så fall finge hämta bönderna med 



våld ur deras gårdar. Särskilt i norra Bo
huslän skulle de hellre fly ur landet. 
Kungen lydde då Stakes råd och avstod. 

I juli 1659 låg Stake vid Kvistrum 
medan norrmännen trängde ner till Kvil
le, där man förskansade sig. Norska 
skepp, härbåtar och galejor stödde deras 
arme i ryggen, så att Stake inre kunde 
göra motstånd med sitt ringa manskap 
och dessutom fruktade han konspiratio
ner från befolkningen. Stake drog sig 
tillbaka till Vänersborg. Efter ett stort 
slag vid Uddevalla den 14 december 
1659 lyckades han för tredje gången dri
va norrmännen över gränsen. 

Det kan vara nyttigt att hålla dessa 
strider i minnet när man tänker på hur 
det var i skärgården, där man säkert 
också hade känning av fientligheterna. 
Efter freden 1660 fick Stake som belö
ning 50 hemman i Bohuslän. Genom 
byte och köp slog han ihop en del av 
dessa till säteriet Bråland i Foss. 

På öarna bodde vid den här tiden en
staka familjer. 

"Enkan på Hierteröö" 
I den tidigaste jordeboken från svensk 
tid upptas Hjerterö och Dyngö som 
skattehemman 1659 fastän de inte tidi
gare stått i danska jordeböcker. Till kro
nogods räknades bl a Hamburgön, Gåsö 
och Kalvö. I dessa jordeböcker uppges 
bara en person för varje hushåll, en eko
nomisk förteckning över jordens skatte
förhållanden och man vet inte hur många 
personer som levde här i "Qville Sch i
beri". Mantalslängderna är mera upply
sande . 

Under början av 1660-talet finner jag 
"Christen på Kalfföön", "Anders på 
Dyngöö" och "Jacob på Hwallöön" 
och till min stora glädje och förvåning 
"Enkan på Hjerteröön". Något namn 
får hon aldrig. Genom alla åren fram till 
slutet av 1680-talet kallas hon bara så. 
Om hon var ensam eller hade barn med 
sig får man inte veta. 

Hjerterön med tillhörande Korsö, 
Florö och Bringbärsholmen är alltid ett 
fjärdedels hemman, den minsta gårds en
heten. Det betalas en viss grundskatt, 
jordeboksränta som ofta delvis kunde 
utgå i naturaprodukter. I början av 
1660-talet finner man angivet att pen
ningskatten skall betalas i "Swänskt 
Silffuermynt" för att markera svenskhe
ten. 

Här i Bohuslän finns ett gammalt 
norskt uttryck, "bygsel" dvs ett arrende 
som brukaren aven jordlott betalade till 
en storägare. Jacob på Valön betalar 
t ex bygsel till Arngrim i Kamstorp. 
1666 har hans skatt blivit påökt med l;4 

tunna makrill. Både han och änkan på 
Hjerterön betalar fram till 1780 bygsel 
till " Karin Sal. Peer Larssons" . Alltså 
är det troligen en änka efter Per Larsson 
som har utarrenderat brukandet av ön 
och hon bor troligen i Fjällbacka . Några 
år verkar änkan på Hjerterön vara näs
tan befriad från skatt men 1666 får 
också hon påökt med lÄ tunna makrill. 
Anders på Dyngö är strand fogde och 
"frynuiter skjuts och arbetspenningar 
sampt. .. " (ett par ord som inte ens ex
pertisen på Landsarkivet kunde tolka). 

Änkan på Hjerterön tycks ha klarat 
sig genom krigsåren . Enligt en uppgift 
från 1665 (som jag själv inte kunnat 
kontrollera) brukas Hjerterön under 
Fjällbacka Fiskeläge (troligen ägt av Per 
Larssons änka) och skörden uppgick till 
24 stackar hö på hårdvallsäng. Korsön 
och Bringbärsholmen "brukas till mul
bete under bemälte ö". Tydligen hade 
Hjerteröänkan både kor och får och kla
rade sig för övrigt på fiske och litet 
odling av kål. Potatis kände hon inte 
till. Av hennes boning finns väl ingen 
lämning kvar, troligen var det en liten 
grå stuga på läsidan, kanske ungefär där 
de nuvarande husen ligger. (Det underli
ga är att mantalslängden för 1669 upp
ger Hjerterön som "öde", men i jorde
boken lever änkan där och jag vet att 
hon fanns.) 

Kopia ur jordeboken 1661. 

, 'Fördelshemman " 
Men snart var det krig igen. Karl XI:s 
krig med Danmark och Norge 1675- 79 
kallas i Bohuslän Gyldenlöwefejden ef
ter den danske generalen. Detta krig vål
lade stort avbräck i handel och fiske och 
inga utländska köpmän kunde komma 
hit. Den fåtaliga öbefolkningen tvinga
des flytta till fastlandet på grund av de 
ständiga strandhuggen från dansk
norska kapare. Öarna blev öde och hu
sen förföll. I slutet av 1600-talet bor 
bara några enstaka personer kvar. Från 
1680 räknas Hjerterön som "fördels
hemman" till 2:e korpral av Bohusläns 
dragoner. Troligen är det Lars Perssons 
änka, som betalar till korpralIön . Deita 
regemente bestod från 1670 av fyra 
kompanier om 126 man, där Tanums 
Compani utgjorde det fjätde. 

Karl XI mönstrade de bohuslänska 
trupperna i Uddevalla 1689 och då an
slogs flera gårdar som boställen till offi
cerare . Gåsö blev t ex korpralboställe. 
Kalvön blev "1:e korpral till fördel". 

Harald Stakes Arvingar 
Sista året jag såg änkan på Hjerterön i 
jordeboken var 1684. Hon har då bott 
där i ca 25 år. Efter 1687 blev det en 
lucka och 1697 är hon borta, förmodli
gen död . Hjerterön kallas nu "obe
sutin" dvs obebodd och har på något 
sätt lagts till Råröd i Kville med underly
dande Åsleröd, också obebott. Råröd är 
boställe för en fältväbel i Tanums kom
pani och bygseln skall för Hjerterön gå 
till "Salige Gouverneuren Herr Harald 
Stakes arfvingar". 

Tydligt är att Hjerterön med tillhö
rande öar har ingått i de 50 hemman 
som Harald Stake ägde. Säkerligen har 
han aldrig själv eller hans arvingar satt 
sin fot på öarna, men kanske har ändå 
hans öga någon gång snuddat vid nam
net Hjerterön på ett papper och därmed 
kan vi känna en fläkt från Europas stor
politik och historia kring ön. Stake hade 

Forts. sid. 14 
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varit med i 30-åriga kriget och t o m en 
gång räddat livet på Gustav II Adolf. 
Han dog 1677 och hans arvingar hade 
alltså rätt till "bygseln". 

Dampe på Dyngön 
För år 1709 har jag fått en intressant 
uppgift (av Nils Nilsson ur en dombok 
som jag själv inte sett). Då skulle Olof 
Nilsson Dampe ha sålt Hjerterön med 
Kalvö , Florö och Bringbärsholmen till 
Eric Olsson Qwilldal (som är ägare se
nare). Men greve Gabriel Oxenstierna 
skulle då ha "pretenderat" på dessa öar 
dvs krävt rätten till dem. 

Greve Gabriel Oxienstierna (1656-
1719) var mycket riktigt gift med friherr
innan Magdalena Catharina Stake 
(1667- 1722), sondotter till guvernör H. 
Stake. Man ser i jordeböckerna att Sta
kes arvingar är innehavare av bygseln åt
minstone 1697-1730 då Eric Olsson 
Qwilldal blir ägare. Troligen vann då 
greve Oxenstierna tvisten om öarna 
1709. 
En Jacob Dampe lär ha ägt Edsten 1597 
och namnet Damp-Edsten förekommer. 
Om namnet Dampe är äkta är det en 
dansk adelsätt men det kan ju också 
vara taget liksom namnet Krabbe, också 
ett gammalt danskt-skånskt adels
namn, som dyker upp i Fjällbacka i slu
tet av 1700-talet. Vem som brukade ön 
under dessa 30 år då Stakes arvingar står 
som bygselinnehavare har jag inte fått 
fram. Även om ön då kallas " öde" har 
ju någon tagit hö där eller haft djur på 
bete. 

Utfattiga i Fjällbacka 
Enligt längden för 1690 var nöden stor i 
Fjällbacka. Av de ca 28 hushållen är al
la, utom fem, utfattiga liksom de fem 
hushållen i Mörhult. Även under de för
sta decennierna av 1700-talet under Karl 
XII:s krig utarmades befolkningen . Det 
är just under dessa år som man finner 
Hjerterön "öde" och även Kalvö "obe
sutin". Längre in på 1700-talet bor det 
åter enstaka familjer på öarna. Men 
fram på 1770-talet finner man två famil 
jer med flera barn på Kalvö och två 
stora familjer om tillsammans 12 perso
ner på Dyngö . 

"Född på Dahl" 
Vi är nu inne i början av 1700-talet och 
Karl XII:s krig har börjat. Också Hjer
terön fick hjälpa till att hålla krigsmak
ten i stånd. För att få manskap till Bo
husläns dragoner tog man karlar från 
Dalsland och Västergötland, eftersom 
man inte kunde lita på bohusläningarnas 
svensksinne. 

1705-15 kallas Hjerterön "Augment 
på No 119 Tanums Compani af Bohus-
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läns dragoner" och 1730-1811 på No 
120. "Augment" var en fyllnadsskatt 
som lades till ett rusthåll som inte själv 
kunde bära hela skatten. 

I generalmönstringsrullan för 1711 
finner man på No 119 dragonen "Per 
Rase, född på Dahl, 42 år gammal, tient 
15 åhr". På No 120 står dragonen "Hal
vor Knubb, född på Dahl, 39 åhr gam
mal, tient 20 år". Hans häst beskrivs 
som "en swartbrun walack med liten sti
erna, 16 åhr, förmedelst ålder och bru
ten i ryggen på regementsmötet 1728 as
serat. I stället tillsatt 10 july 1730 en 
Castaniebrun Walack med stierna 6 åhr 
gammal." 

Familjen Qwilldahl 
1730 finner man att Hjerterön "inskrif
ves och afbrukas af Eric Olsson Qwill
dahl på Fjällbacka strand". Eric Olsson 
eller Olufsson var klockare och son till 
prästen i Kville . Han tycks vara ägare till 
ca 1742. Ungefär fram till dess verkar 
han att tillsammans med Johannes 
Eriksson (troligen sonen) ha stått för 
rusthållet No 120 för Lerstens gård (då 
ersatt av någon annan, svårläst). Från 
1730 kommer någon av familjen Qwill
dahl-Krabbe att vara knuten till Hjerter
ön fram till 1825 och därefter fortsätter 
släktkedjan Krabbe-Bruse-Engström 
t o m 1882 - alltså en släktkedja på 150 
år. 

Familjen Qwilldahl är intressant. Den 
förste i Kville var Oluf Eriksson 
(1625-1701) , bondson från Östad. Han 
studerade i Köpenhamn och blev präst i 
Kville 1662, alltså i övergången dansk
svensk tid. Han efterträddes av sonen 
Johan Olufsson Qwilldahl, "Herr 
Oluf" som tog sig namnet efter Kville, 
något som var vanligt bland präster med 
sonnamn den här tiden . Enligt A.E. 
Holmberg blev han anklagad för att ha 
hållit med danskarna. Herr Olufs fru 
kom från en rik värmländsk bruksägar
släkt och hennes morbror var biskopen i 
Göteborg, Johan Carlberg (1638-
1701) . Herr Olufs fru skriver "Var hit 
till Kville af min morbror f d biskopen 
Carlberg från mina anhöriga så långt af
lägse persuaderad och ledder" . Hon 
blev omgift med en regementspastor 
Joh. Krok, men kom tillbaka till Kville 
efter hans död . Hennes morbror, bisko
pen, var en mycket lärd man som stude
rat länge utomlands och varit hovpredi
kant hos Karl XI och Ulrika Eleonora, 
innan han blev biskop. Det var Carlberg 
som ordnade så att pastoraten i Norrvi
ken - alltså även i Kville, som efter 
1658 hört till Karlstads stift, fördes til 
Göteborgs stift. 

Kyrkoherde Olufs andra son var Eric, 
klockaren och en dotter, Else, blev gift 

med två präster efter varandra i Tossene 
- Ström och Oberberg, vilken senare 
gifte om sig med Agneta Qwilldal , dot
ter till prästen Herr Johan i Kville. 

Eric Qwilldahl 
Klockare Eric hade alltså en bildad och 
rik släkt. Själv var han gift första 
gången med prästdottern från Mar
strand, Inger Helgesdotter Brun. (En 
dotter till Eric Qwilldahl hette Inger 
Helena, gift med rusthållaren Didrik 
Wingård, Bräcke i Bottna. Dessa var 
föräldrar till biskop Johan Wingård, 
född 1738). Erics första hustru dog 
1719 och då testamenterade han till bar
nen 120 Daler Silvermynt. Hans svåger 
var rådman i Strömstad Jacob Ström
dahl, gift med Anna Brun. 

Erik Qwilldahl gifte om sig med hä
radshövding Gustaf Farthers dotter He
lena . Eric Olsson Qwilldahl var alltså 
klockare men kallas ibland också 
strandfogde och drev också fiske och 
jordbruk . 1703 köpte han Lerstens gård 
av "Monsieur Paulus Wallin" för 230 
Daler Silvermynt. I köpet ingick även 
dragonutrustning med hästar och mun
dering, en stor båt med segel och red
skap, en vad båt och en mindre båt med 
vadlott. Qwilldahl övertog även Wallins 
"hus och våningar på Fjällbacka strand 
med sjöbodar och lofter, krydd- och trä
hagar" (trädgård) samt möbler. 

"Monsieur Wallin" - vem var det? 
Möjligen var det en bror till prästfrun 
Ingeborg Wallin gift med Hans Win
g~rd, komminister i Kville" död 1734. 
Hon var dotter till en kyrkoherde Wallin 
i Bokenäs. Titeln "monsieur" har han 
kanske lagt sig till med vid resa i Frank
rike. Om han är släkt med biskoparna 
Georg Wallin d ä och d y i Göteborg har 
jag inte kunnat konstatera 

1712 gör Eric Qwilldahl ett avtal med 
J ohannes Andersson på Lersten då han 
pantsätter Lersten jämte grundlegan av 
strandtomten på Fjällbacka för sam
manlagt 100 Daler. Eric Qwilldahl skulle 
ha rätt att fortfarande besitta tomten på 
Fjällbacka strand fritt och utan grund
lega och ha fritt mulbete för sina kor 
och svin på Lersten. Johannes Anders
son skulle i sin tur få beta sina djur där , 
när Eric slagit ägorna. Det stämmer bra 
att Eric Qwilldahl och Johannes Eriks
son fram till ca 1740 står för rusthållet 
N o 120 där alltså Hjerterön var "aug
ment" och ägdes av Eric. 

Erics far "Herr Oluf" var den andre 
prästen i Kville efter övergången till Sve
rige . Under faderns tid ingicks ett s k 
uniformitetsbeslut som innebar att präs
terna i de erövrade landskapen så snabbt 
som möjligt skulle se till att folket lärde 
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Nya blomsterarrangemang på 
Ingrid Bergmans Torg 
Föreningen för Fjällbacka har under den 
gångna vintern dragit ett ordentligt strå 
till stacken när det gäller att bidraga till 
försköningen av torget. Efter en utvärde
ring av de provplanteringar som gjorts 
vid det sargade Veddeberget har det nu 
planterats rådhus vin vid foten av berget. 
Meningen är att detta på samma sätt som 
vid Svenneby gamla kyrka med tiden 
skall klättra upp utefter branten och ska
pa en vacker fond åt torget. 

Samtidigt har Bohusläns landskaps
blomma, kaprifolen, planterats utefter 
den branta vallen bakom gräsmattan 
samt buskar arrangerats så att pumphu
set inte skall framträda lika dominant. 

Sockeln till Ingrid Bergmans byst har 
på önskan av Lars Schmidt vridits så att 

den får bättre kontakt med torget och 
statyn har varit i Paris och fått en ny pati
nering. 

Allt detta har gjorts av Föreningen för 
Fjällbacka inför den stundande överläm
ningen av statyn till Tanums kommuns 
kulturnämnd. 

I detta arbete har Föreningen fått mot
taga 2.000:- i stöd för omkostnader av 
Fjällbacka köpmannaklubb, medan res
terande ca 15.000:- satsats ur förenin
gens egen kassa. 

Truedssons i Mölnlycke, vilka ansva
rar för den vackra Ingrid Bergman-rosen 
i Fjällbacka, har med fortsatt engage
mang och kunnighet även givit rosenra
batten kring statyn en ansiktslyftning. 

Lasse Lundberg 

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-

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

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 
BAGERI- och 

KONDITORIV AROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dagligen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 

Gynna 
o vara 

annonsörer! 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GU n 

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

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

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

4 Valö. Den stora gången av rombpor
fyr går också genom Valö och bildar i 
norr ett rikt förklyftat parti med väl
diga block, de s k Normansstenarna. I 
snäckskalsbanken vid Gorrvik vilar en 
subfossil bardval. Idegran. Bukten 
mot Hjärterön tidigare mer bebyggd. 
På I700-talet fanns här trankokerier 
och sillsalterier, vid sekelskiftet ansjo
visfabrik. Vandrarhem och lägergård. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00 
~ 

~ 

(:) 

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

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



~E GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 

1 Golfbanan 
2 Tennisbanan, minigolf 
3 Tandläkare, Stiftelsehus 5 
4 Nya Badis, Restaurang 
5 Pastorsexpeditionen 

Torsd 10.00-12.00 

311 50 
317 13 
31700 
31208 
31034 

6 Kville hembygdsarkiv 319 60 
Böcker, handlingar, foton m m som 
behandlar Kville härad . Info Hans 
Ahlsen. 

7 Post se annons 
8 Brandstation 
9 Fjällbacka Bil och Motor 

Biluthyrning 
10 Båtshopen, Cafe Bryggan 

Båthuthyrning, Cafe m m 
11 Turistinformation 

Rumsförmedling 
12 Ingrid Bergmans Torg 
13 Hamnkontoret 8- 10 
14 Bibliotek 

Månd-Fred 16 .00- 19.00 
Tisd, Onsd 11.00-13.00 

31013 
311 05 
31096 
31820 
31040 
321 20 
321 21 
31060 

311 69 
32047 

15 Stora Hotellet 310 03 
16 Föreningsbanken 320 15 
17 Gröna Lid, Restaurang 310 41 
18 Apotek se annons 310 04 
19 Distriktssköterskemottagning 320 28 

Läkare 320 20 
Nattpatrull 320 26 

20 Sparbanken Tanum 31800 
21 Nestorsgården 319 60 

Kville hembygdsförenings museum. 
Öppet onsd i juli-aug 18.00-20.00 

22 Kungsklyftan 
23 SSNs klubbstuga 318 50 
24 Sälviks Camping 314 90 

I direkt anslutning till sim- och seg
larskola, båt- och stuguthyrning. 

25 Idrottsplats 316 18 
26 Fjällbackaservice 320 40 

BRAATIVETA: 
BÅTUTFLYKTER 
Taxibåt 313 92 

FLYTVÄSTAR 
Fritidskontoret 181 47 

BÅTKRANAR 
Bror Johanssons varv, 6 ton 310 57 
J ohnySpindel, 1,5 ton 31905 

VANDRARHEM 
Valö Skärgårdsvandrarhem 31234 

DYKARE 
Widelius Marin Service 310 33 

FJÄLLBACKA 

UOMUNOS 
KA RET 

DE VIKTIGA 
TELEFONNUMREN: 
Tanums kommun 180 00 
Kommunstyrelsens ordörande 
Bengt Mattsson 
Kanslichef Ulf Björkman 
Socialchef Malte Ellersten 
Miljö- och hälso skydds chef 
Anders Schönbeck 
Fritidsintendent Sten Larsson 
Byggnadsinspektör Henry Berntsson 

Kulturkontoret 18200 
Kulturchef Karl-Axel Wikström 

Hamnkontoret 311 69 
månd-fred 08.00-10.00 
Hamnkapten Roy Ohlson 

Polis 
Läkare 

204 10,0526/125 30 
32020 
31880 
29070 

Veterinär 
Försäkringskassan 
Taxi 291 70,352 01 
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Klipp ur Bohusläningen måndag 5/3 1990 

Sveriges 
min~ta (?) 
ålderdomshem 
återinvigt 

F JÄLLBACKA: Pensionärsförenin
gens flitiga damer handarbetade och sål
de lotter under hela 50-talet. Fjällbacka
familjer donerade pengar och hjälpte 
till. 1961 stod så samhällets stolthet ÅI
dersro inflyttningsklart. Ett litet hem
trevligt ålderdomshem som nu återin
vigts efter renovering och ombyggnad. 

Sveriges minsta ålderdomshem? Kan
ske, ingen som riktigt vet. Men det trev
ligaste, tycker de fyra bofasta och fyra 
tillfälligt boende åldringarna. 

- J ag var med och stickade vantar 
och sockor som vi sedan sålde på aukti
on för att få in pengar till ålderdoms
hemmet, minns Karin Johansson-Joel, 
snart 87 år. 

- Jag stickade och sålde lotter för att 
kunna få bo här när jag blev gammal. 
Nu bor jag här, berättar Karin nöjd och 
glad. 

Hennes granne i rummet bredvid, 
Valborg Pålsson, nickar instämmande. 
De gamla har det bra på Åldersro . 

18 

Sveriges minsta (?) ålderdomshem, Alderso i Fjällbacka, har återinvigts efter ombygg
nad och renovering utan det kostat kommunen ett öre. På åldersro finns plats för åtta 
pensionärer. - Vi trivs här, säger pensionärerna Valfrid Pålsson, Karin Johansson
Joel och Gustav Grankvist. En del av personalen stående från vänster Eva Andreas
son, Ulla Johansson och Kerstin Eriksson. 

För att kunna förverkliga byggandet 
av ett ålderdomshem i Fjällbacka bilda
des en stiftelse, Fjällbacka pensionärs
hemsstiftelse som byggde Åldersro. 

- Det är med glädje som jag som 
distriktssköterska ser hemmet återinvi
gas, tycker Gun Hansson . 

Att komma in på Åldersro är som att 
förflyttas till ett högreståndshem under 
första hälften av seklet. Gamla gedigna 
möbler i finrummet. Där står också te
ven och på en gammal byrå radion. 
Blommor på borden och i fönstren och 
dukar på vackra bordsskivor. Många av 
möblerna är skänkta av fjällbackabor. 

Åldersro är ett ålderdomshem. Fem
ton anställda ansvarar för servicen till de 
gamla dygnet runt. 

- Det känns så skönt att i det här 
sammanhanget känna att det åter är le
galt att tala om ålderdomshem. För det 
här är verkligen ett hem för de gamla, 
säger Gun Hansson. 

Återinvigningsdagen kom många gäs
ter med blommor och vackra ord. Pen
sionären Gustav Grankvist sjöng ut sin 
glädje även om han tyckte att dörrarna 
kunde vara bredare . Han har det lite 
svårt att komma igenom med rullstolen . 

- Jag var med och stickade strum
por och sydde dukar som såldes på 
auktion för att få ihop pengar till 
Aldersro, berättar Karin Johansson
Joel, 87 år, som fått sin önskan 
uppfylld att bo på Sveriges kanske 
minsta ålderdomshem. Här prövar 
hon trapphissen. 

Primärvårdsnämndens ordförande 
Raymond Hansson såg sig gillande 
omkring. 

- De fyra avlastningsplatserna är 
mycket bra och viktiga för att hemsjuk
vården skall kunna fungera, sade Ray
mond Hansson. 

Bara fyra bofasta 
Bara fyra av pensionärerna bor i sina 

rum jämt. De fyra andra platserna är till 
för pensionärer som bor kortare perio
der på Åldersro. De bor annars hemma 
där de får hjälp. Men kanske behöver 
anhöriga vila upp sig eller kanske behö
ver pensionären lite extra omsorg under 
en kortare tid. Det är för dessa pensio
närer avlastningsrummen finns. 

Under ett par års tid har det varit in
tagningsstopp på åldersro . Yrkesinspek
tionen har hotat stänga hemmet då det 
inte motsvarat tidens krav för persona
len. Diskussioner har förts hit och dit 
om ombyggnad. Nu har hemmet moder
niserats med bland annat ordentliga hy
gienutrymmen. Rummen har också frä
schats upp. Detta utan att det kostat 
kommunen ett öre. Pengar har funnits 
fonderade för ändamålet. Ombyggna
den och renoveringen har kostat borte
mot 200 000 kronor . 

Socialnämndens ordförande Anna 
Hansson (c) var också mycket nöjd. 
Hon vill gärna se att det byggs fler mind
re ålderdomshem ute i samhällena i 
kommunen. Anna Hansson pekar på be
hov i Lur, Rabbalshede och på Resö. 
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Blir som hemma 
• Men blir det inte dyrare med alla dessa 
små enheter? 

- Något dyrare med en liten enhet, 
men man vinner andra fördelar, svarar 
Anna Hansson. Pensionärerna känner 
sig mer hemma och en del av institu
tionsprägeln försvinner. 

Karin J ohansson-J oel sätter sig till 
rätta i trapp hissen och bjuder in till sitt 
lilla hemtrevliga rum på andra våningen. 

- Den enda möbel som inte är min är 
sängen, berättar hon. 

Det finns en sak som Karin saknar. 
- Jag vill ha en piskbalkong. Där 

skulle jag kunna piska mina mattor och 
hänga ut kläderna. Det är så besvärligt 
att tvingas bära ner matt or och kläder 
för trapporna och ut på gården. 

Karin sätter sig i stolen i sitt rum och 
låter sig fotograferas. Utanför lyser so
len ikapp med de blommande gula kruk
växterna i fönstret och med de röda tul
panerna på bordet. 

- Jag trivs här , säger hon med efter
tryck och pekar på en högtalare uppsatt 
på väggen ovanför sängen. Genom den 
kan jag höra på gudstjänsten i kyrkan 
utan att behöva gå dit. 

Boo Haglund 

Från kommun 
och landsting 
• Gamla läkarbostaden är numera 

omgjord till dagis och deltidsförsko
la. Sedan i höstas används den på 
kvällstid som ungdomsgård. 

• Kulturnämnden i Tanum skall upp
vakta vägverket, för att få ta bort as
falten på Ingrid Bergmans torg och i 
Galärbacken och ersätta den med 
gatsten. FFF har i en skrivelse till 
kommunen framfört önskemål om 
detta. 

• Lars Engberg har fått fritidsnämn
dens ledarstipendium. 

• Ett överklagande mot BohusBondens 
planer vid Västsvenska Lantmännens 
fastighet i Mörhult har inlämnats av 
de omkringboende . 

• Gröna Lids ägare Bernt Hansson 
protesterar mot illojal konkurrens 
från Fjällbacka Service. Eventuellt 
måste han stänga matserveringen vin
tertid. 

• Den nya låg- och melIanstadieskolan 
skall stå färdig senast hösten -91 med 
byggstart hösten -90. Kyrkskolan vill 
man bygga om till helårsbostäder, 
medan man vill sälja Håckebackesko
lan till högstbjudande. 

Anders Järund 

Klipp ur Fjällbackabladet nr 10 juni 1961 

Snart inflyttning 

Pensionärshemmet sett från kyrkan. 

PENSIONÄRSHEMMET SKRIDER MOT SIN FULLBORDAN 
Den stora tanken och de många arbetsstunderna bland Stiftelsen Fjäll
backa Pensionärshems aktiva medlemmar har nu manifesterats i den vack
ra och för rörelsen monumentala byggnaden vid infarten till samhället. 
Den massiva tegeljastigheten reser sig ur gruset av Mor Stavas tomt, som 
en symbol till den nya tid, i vilken åldringsvården getts ett värdigt utrym
me. A rbetet har gått raskt undan och interiören är färdig beträffande grun
darbetet. Inmontering och målningsarbetet återstår. Exteriören skall sena
re erhålla lämplig färg. Vi återger här en bild av den västra sidan, front mot 
prästgården och kyrkan . Byggnaden skall mottagasfrån entreprenören den 
15 september och sedan återstår det att möblera och göra allting klart till 
den dag f ram på hösten när hemmet tages i bruk. 

T-wi 

AB LERSTENS KVARN 
Försäljning av TEL. 0525 - 318 10 

• Hundfoder (Hundköket) 
• Mjöl 
• Lantbruksfoder 
• Gödsel, utsäde, kalk, fröer m.m. 

Välkomna! • 
APOTEKET 
FJÄLLBACKA 
Huvudentren Fjällbackaservice 

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

13.30 - 18.00 
13.30 - 17.00 
9.00 - 12.00 

Tel. 0525/310 04 Trevlig sommar! 
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Björklövet har flyttat 
till Fjällbacka 

Rolf Bergstedt 

I februari i år flyttade annonsbladet 
Björklövet in i gamla Richters konserv
fabrik. Björklövet ägs sedan i mars 1987 
av Lars Erik Nilsson och Rolf Bergstedt, 
som köpte det av Knut Björk. De äger 
också gamla Richters fabrik, där de tidi
gare har förädlat musslor och lax. 

Tryckeriets gamla lokaler i Tanum 
blev för trånga och några möjligheter att 
bygga ut där fanns inte, varför verksam
heten fl yttades till Fjällbacka. Därmed 
fick man också möjlighet att köpa in de 
nya maskiner man önskade. 

Företaget har elva anställda, de flesta 
bor i Grebbestad . Alla var positiva till 
flyttningen. De har nu fått en mycket 
vackert belägen arbetsplats i nyrenove
rade rymliga lokaler. 

Björklövet ges ut i l 800 ex på vintern 
och 2 500 ex på sommaren. Företaget 
ger också ut ett annonsblad för Soten
området med namnet Havsbandet, som 
ersätter den gamla Sotenposten. 

Vi hälsar företaget välkommet hit. 
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Anders Järund 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 
HAN DE LSTRÄDGARD 
HAMBURGSUND Tdefon 0523-53155 

HOS ~ 'V 
Lisbeth's 
FINNS TYGER, GARNER, 

HANDARBETEN 

och DAMKLÄDER 

Välkomna! 
TEL. 0525 - 313 71 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

- - -FIRMA-- -

-Z-E -R -V-A-
Håkan Lilja - --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 
() 

Byggen i norr 
Det byggs i Fjällbacka både för ortsbor 
och sommargäster. Ett nytt sommarstu
geområde byggs just nu c:a 2 km norr 
om Bräcke fritidsb y. 

Området gränsar i väster till gården 
Lera, och utbreder sig öster och söder 
om befintliga sommarstugor. Genom 
området rinner en bäck. På ekonomiska 
kartan kallas området Norra Backa 
l: Il. Området ägs av Norra Backas Fas-

tighets AB, ett dotterbolag till Ängviks 
Förvaltnings AB i Stockholm. Väster 
om området längs älven ligger åker och 
ängs mar k med beteckningen Råröd 3: l 
och l :2, som inköpts av företaget. Här 
skall eventuellt anläggas en nio håls 
golfbana. Företagets direktör Carl C 
Wincrantz presenterar här själv projek
tet. 

Anders Järund 

NORRA BACKA 
Nytt område för fritidsboende 

Till våren färdigställs ett 60-tal byggkla
ra tomter för fritidsboende vid södra si
dan av Anråsälven c:a 3,5 km från Fjäll
backa. Det är Skanska som på uppdrag 
av Norra Backa Fastighets AB under 
vintern har anlagt vägar och ledningar i 
området, som förbinds med kommu
nens avloppsnät via en tryckledning som 
sänkts ned i älven och anslutits vid Mör
hult. 

Området kommer att få en genom
tänkt och gedigen karaktär med gatube
lysning och permanentade vägar, där 
varje tomt får anslutning för kommu
nalt vatten och avlopp , el, telefon och 
kabel-TV. 

Kvaliten speglas också i områdets vis
ningshus som uppfördes förra året av 
Granqvists Byggnads AB och ritats av 
Fjällbackas framstående arkitekt, Sture 
Johansson. Tomterna avses bebyggas 
med denna hustyp som kan varieras på 
olika sätt för att ansluta till den omväx
lande naturen på de olika tomterna. Hu
sets form har inspirerats av gammal bo
huslänsk tradition och särskild omsorg 
har lagts ned på att skapa en solig men 
ändå insynsskyddad uteplats med indivi
duell prägel till varje boplats. 

Sture Johansson har deltagit i hela 

planeringsprocessen från första plan
skissen till husens inplacering i miljön. 

De ursprungliga planerna innehöll 
även en påkostad central anläggning 
med inbyggd pool och utrymmen för 
friskvård, konferenser m.m. Detta nya 
koncept, som har internationella före
bilder , verkar dock inte vara moget för 
vårt land ännu. Efter de sonderingar 
som gjorts på marknaden har planerna i 
stället inriktats på en 9-håls golfbana 
med klubbhus invid området. 

Vi hoppas att dessa planer skall kunna 
förverkligas. Vi har lång erfarenhet av 
förädling av mark för fritidsboende med 
tyngdpunkt på skärgårdarna utanför 
Stockholm och Västervik. Detta är för
sta gången vi ger oss på ett projekt på 
Västkusten. 

Carl Wincrantz 

Hembygdsgården 
Nestorsgården 
är öppet för visning varje 
onsdag under juli - augusti 
kl. 18.00 - 20.00. 



TSARENS PROCESS 

Att en svensk sjökapten vågar öppna rät
tegång mot själva kejsaren av Ryssland 
och slutligen lyckas vinna processen, det 
låter ju högst märkvärdigt . Men det gäl
ler här ingalunda någon saga , utan är en 
sann historia ur levande livet. Härom har 
de gamla berättat följande: 

Ett Fjällbacka-minne 
av Johan Mjölner 

först att han gått till någon granne. Men 
då han ej återkom gick hon och såg efter 
honom och fann honom så död vid bryg
gan. Reinhold Bohlin bodde i ett hus i 
Fjällbacka som var beläget där nuvaran
de Pumphuset står. Efter Reinholds död 
gifte hans änka om sig med Grimberg på 
Veddö, och så småningom kom Lars 
Bohlin att hamna på Musön i Tanums 
socken. Här blev han gift med en dotter 
till den burgne Johannes Bengtsson. 
Denne hjälpte Lars med inköp av farkost 
med vilken han först fraktade sten från 
holmarna i Fjällbackaskären och sålde i 
Fredrikshavn i Danmark där det på 1840-
talet arbetades med anläggande av hamn. 
Senare köpte han i kompani med intres
senter en större farkost med vilken han 
bedrev sjöfart på Östersjöhamnar. 

Sjökaptenen det här gäller hette Lars 
Bohlin, född i Fjällbacka 1814. Han blev 
tidigt faderlös i det att hans fader Rein
hold Bohlin, född 1780, skulle på julaf
tons kväll 1814, medan hans hustru ko
kade julgröten, gå ner på sin brygga i 
Fjällbacka och "slacka" (förlänga) ak
terfästen på sin båt som låg förtöjd mel
lan bryggan och vragen. Härvid hände så 
olyckligt att han halkade på den isiga 
bryggan och kom med huvudet före i 
vattnet. Hans ena fot fastnade i en spik 
på bryggan och han kunde ej få den lös, 
varför han snart drunknande i det kalla 

I augusti månad 1857 hade han så varit 
i Malmö och lastat mjöl som skulle lossas 

vattnet. Hustrun väntade på honom med i Göteborg. På vägen dit blev han så i en 
den färdigkokade gröten och trodde kvällsskymning påseglad av ett ryskt lust

fartyg . Bohlins fartyg, som var gammalt 
och skröpligt, blev genast vattenfyllt, 
men flöt på lasten . Det såg icke ut som 
om lustfartygets besättning skulle bry sig 
om haveristen . Gott väder rådde och så 
småningom skildes fart ygen från varand
ra. Det var troligtvis meningen att sam
manstötningen ej skulle omtalas för lust
fartygets ägare, som halvsovande befann 
sig under däck. 

Emellertid blev kejsarinnan illamående 
- ty det var ryske kejsarens fartyg med 
honom själv och gemål ombord - och 
kejsarinnan kom alltså upp på däcket. 
Hon fick höra kapten Bohlins 12-årige 
son Reinhold, som var med sin far på 
denna resa, skrika och ropa på hjälp. 
Hon frågade därför de vakthavande, vad 

i detta rop skulle betyda. Man måste då 
säga sanningen. Kejsarinnan gav genast 
order att den svenska besättningen skulle 

. bärgas och att haveristen skulle tagas på 

\
~ släp in till någon hamn. Så skedde även 

. -:: =--' och fartyget kom så in till Göteborg. 

~ 
Bohlin fordrade nu av kejsaren ersätt-
ning, reparation av fartyget samt skade-

~::~~~~'2" stånd. Att reparera fartyget gick kejsaren 
_ ..: l med på, men något ytterligare skade-

Fjällbackakaptenen var en reslig karl. 

stånd var han ej så vidare hågad för . 
Bohlin tog sig då före att stämma tsaren 
och hans gemål i vanlig ordning och 
.krävde skadestånd. Processen fördes till 

att börja med inför engelskt forum i Lon
don. Rättegången drog ut på tiden, och 
det ansågs - icke utan skäl - i hög grad 
osannolikt, att Bohlins rederi skulle vin
na målet. Bohlin fick därför sina medde
lägare i fartyget att sälja sina andelar till 
honom för mycket billigt pris. Sedan det
ta var gjort utverkade han att rättegån
gen blev förlagd till Göteborg. 

Omsider blev det utslag och Bohlin 
vann målet. Alla ryssars självhärskare 
och lille far blev dömd att i skadestånd 
till Bohlin sätta fartyget i fullgott stånd 
samt att kontant utgiva till Bohlin 
60,000: - daler, (10,000) riksdaler, eller 
jämfört med våra mynt 10,000:- kro
nor, en efter den tidens förhållanden av
sevärd förmögenhet. Samtidigt dömdes 
lustfartygets hela vakt till vardera 40 par 
spö därför att de tänkt att ej bärga be
sättningen. 

Att åse denna bestraffning blev Bohlin 
inkallad. Bohlin berättade senare att det 
var det värsta han under sitt växlingsrika 
liv varit med om. 

Så småningom anlände från Peters
burg 60,000 daler i guldrubier, vilka av 
Bohlin hämtades hos dåvarande konsul 
Backelin i Fjällbacka. De gamle berätta
de att guldrublerna voro staplade intill 
varandra såsom stänger. Bohlin sålde nu 
fartyget för ganska god betalning och 
blev efter dåvarande förhållanden, då 
pengarnas köpkraft var ungefär 30 gån
ger större än nu, en förmögen och ansedd 
man, som mot ränta lånade ut pengar till 
många behövande i kringliggande byg
der. Han dog 1870, men historien om 
hans process med ryska tsaren kommer 
länge att fortleva i bygden. 
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JÄRUND 
INVENTING 
BYGGER 
Siluetten av Järund Inventings fabriks
lokaler har i vinter radikalt förändrats. 
Ovanför de i övrigt ganska låga byggna
derna reser sig nu en femton meter hög 
vit kub. Det är nu Fjällbackas näst 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 

ALLT I MODERN HÄRVÄRD 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Brith & Nisse 
0525/311 25 

VÄLKOMNA! 

WIDELIUS 
MARINSERVICE 

NÄt.. Motorer och 
_ bE. tillbehör 

EVlnRUDEE 
OUTBDARD5 

FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 
VINTERFÖRVARING - DYKARBETE 

Tel. 0525 - 31033 
N. Hamngatan, Fjällbacka 
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högsta byggnad . Kyrktornet är fortfa
rande högre. 

I den nya byggnaden skall en ny extro
der placeras, som skall producera plast
film i sjuskikt, och även användas för 

forskningsändamål. Vi återkommer till 
detta då fabriken står klar någon gång i 
vår. 

Anders Järund 

BODYCENTER 
Sedan ett år tillbaka har det i Fjällbacka 
funnits ett så kallat "bodycenter" . Vad 
som döljer sig bakom detta namn måste 
jag ta reda på. Det visade sig att det fö
restås av Lotta Hugoson, som erbjuder 
de mest skiftande behandlingar alltifrån 
helkroppsmassage till manikyr . Lotta är 
dotter till Åke och Karin Hugoson i 
Fjällbacka. 

En av hennes specialiteer är "body
slim" : Kunden torrborstas för att få 
igång blodcirkulationen, smörjs sedan 
in i en speciell sorts gel och lindas slutli
gen in i bindor till ett paket, så att kun
den ser ut som en mumie . Denna be
handling drar ut slaggprodukter ur 
kroppen. Metoden var ursprungligen av-

sedd för reumatiker , men hade hälso
bringande effekt också på friska. Be
handlingen är så effektiv att kunden 
minskar i omfång och går ner i vikt. 
Bästa resultatet får man om man dessu
tom fastar. 

Förövrigt kan man på Lottas body
center få ansiktsbehandling, fotvård, ce
luitbehandling, färgning av ögonbryn 
och ögonfransar och vanlig make up . 
Lotta har lärt sig sitt yrke på Elisabeth
skolan i Stockholm, där hon gick i ett år 
efter att ha gått ut gymnasiet i Uddeval
la. Affären går bra, fast förstås bäst på 
sommaren. 

Lycka till Lotta. 
Anders Järund 



Föreningsbanken öppnar 
I bankkontorsnedläggningens tider sat
sar Föreningsbanken stort på Fj äll
backa. 

- Det är en djärv satsning, medger 
kamrer Jan Qvillby, men en liknande 
satsning i Hamburgsund har gått bra , 
och vi tror att det inte skall gå sämre i 
Fjällbacka . Det bör finnas plats för två 
banker i Fjällbacka. Redan den första 
månaden har gått hyggligt. Naturligtvis 
går det inte utan sommargästerna. För 
deras och bofastas service installerar vi 

Vill Du bo i 

en bankomat. Eftersom många sommar
gäster är kunder i affärsbanker, och 
bankomatkortet kan användas i alla så
dana , tror vi detta kan locka sommar
gäs ter att stanna kvar lite längre på höst
kanten . En anledning till att vi öppnar 
just nu är , att en lämplig banklokal blev 
ledig, sedan Gotabanken dragit in sitt 
kontor. 

Vi hoppas att Föreningsbanken har 
kommit för att stanna . 

Anders Järund 

fJAUSACKA? 

." 

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 vi just 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 harmon isk utsikt. 
Vill Du ha ettNaturnära boende 
med vida vyer och kvalitet, är 
Kullenområdet rätt för Dig. ~ 

JOHN GRANQVIST 
FÖRVALTNINGS AB 
Tel. 0525 . 320 30 

Ny klädboutique 
Ordet boutique har i Fjällbacka fått lite 
dålig klang . Vi förknippar det med en 
tillfälligt hyrd och lite ruffig lokal, där 
man säljer ett överskottslager av kläder 
eller skor till lågpris. Detta borde inte få 
kallas boutique. I en boutique finner 
man vad man inte kan finna någon an
nanstans, något alldeles extra, som man 
dessutom är säker på att man är ensam 
om. En sådan boutique har nu öppnats i 
"Vickes hus" av Karin Christensson. 
Redan efter en kort stund kan man, utan 
att vara expert, se, att här finns ett sorti
ment av smakfullt utvalda och lite ovan
liga damkläder. Köper man sin klänning 
här, kan man vara säker på att vara en
sam om den. Karin köper nämligen in si
na kläder under resor runt om i Europa. 
När jag var där hade hon just packat 
upp ett parti ifrån Portugal. 

Karin är gift med Lennart Christens
son, son till Gerd och Nils Christensson 
f d kamrer i Kvillebanken. Hon har all
tid varit intresserad av kläder och av att 
designa kläder. Hennes övriga intressen 
är konst och historia, och hon är aktiv i 
Målarklättens konstfö rening. Affären 
håller hon öppen även vintertid på fre
dag eftermiddag och lördag förmiddag. 
Under veckorna är hon dramaIärare i 
Tanum . 

Anders Järund 
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Forts. Hjerterön på 1600-1700-talet 

sig svenska. Därför anmodades prästerna 
att genast sända in alla gamla danska 
biblar till konsitoriet för att inte frestas 
läsa ur dem. 

Klockarna som hade ansvaret för att 
allmogen lärde sig svensk katekes skulle 
examineras av prostarna på bestämda ti
der i Göteborg. Biskop Daniel Walleri
us, biskop Carl bergs företrädare som 
svensk biskop i Göteborg, skrevatt" de 
som då icke finnes svarsgod ej kan 
Swenska Cathecismen uthantill skola su
spenderas (avsättas) androm till skräck 
och varnagel", Eric Qwilldahl måste 
kunna sin svenska katekes ordentligt för 
att undervisa Kvilleborna. 

Erics bror, "Herr Johan", hade 
också en son som var klockare Oluf 
Olufsson Qwilldahl, död 1784, gift med 
Greta Bergius . I hans bouppteckning 
finns flera böcker; en bibel, en huspos
tilla, en katekes, Scrivers Själaskatt 
(som utkom i sex band 1723-27, den 
klassiska lutherska andaktsboken). 

"Herr Johans" dotter, Margareta 
Qwilldahl, blev gift med faderns efter
trädare, kyrkoherde Peter Eekman, som 
dog 1744. Då "konserverades" hon, 
som det heter och blev omgift med Haq
vin Sethelius, kyrkoherde 1746-54. 
(Denna uppgift finns inte i Skarstedts 
Herdaminnen för Göteborgs stift) Sam
ma familj satt sålunda i Kville prästgård 
1662-1754. Qwilldahl var alltså en 
släkt av idel klockare- och prästfamiljer. 
Det Qwilldahlska prästhemmet var myc
ket rikt men klockare Eric hade nog inte 
så bra ekonomi. Han hade lånat pengar 
av regementspastor Joh. Krok, gift med 
"Herr Johans" efterlämnade änka, och 
av sin svåger rådman Strömdal. Pastor 
Krok skall ha sagt att man fick gå varligt 
fram med kraven eftersom Eric hade 
"en hoper små barn". 

Johannes Ericsson Qwilldahl 
En son till Eric Qwilldahl, Johannes, 

övertar Hjerterön från 1740-talet. Han 
bor på Fjällbacka och Hjerterön är fort
farande" obesutin". Johannes Ericsson 
ägde sex skatteöar (dvs även Florö, som 
hörde till hemmanet innan Zimmerman 
köpte den ön på 1830-talet). Här i 
"Kongsen" skall Johannes ha tjänat bra 
på lotsning, bättre än lotsen på Dyngö. 

Hans Krabbe och Elin 
En granne till Johannes Ericsson hette 
Hans Olsson Krabbe, och han gifte sig 
med Johannes dotter Elin före 1768. 
Elin heter Svensdotter eftersom J ohan
nes var hennes styvfar. 1768 köpte näm
ligen Hans Krabbe och Elin Hjerterön 
med tillhörande öar av "stjufsvärfadern 
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J ohannes Ericsson Qwilldahl" till ett 
pris av 600 daler. Hans Krabbe och Elin 
hade fyra barn: Olof, Johan Jacob, An
na Catharina och Maria Elisabeth. Tro
ligen var det inte gifta så länge. Hans 
Krabbe dör 1773. Hans bouppteckning 
visar ett verkligt överklasshem efter 
Fjällbackaförhållanden. ' 

Herremanskläder 
Krabbes gångkläder är eleganta herre
manskläder: en svart klädesrock, fem 
olika västar i kläde, satin, camelott, ett 
par svarta silkesstrumpor, två hattar, 
två holländska lärftsskjortor, sju andra 
lärftsskjortor och ett spanskt rör med 
silverbeslag. 

Huset äger en huspostilla och en 
norsk psalmbok. Där finns kontanta 
pengar av olika slag, vilket inte är så 
vanligt: runstycken, caroliner , holländ
ska och hwita pengar dvs silver. En mäs
singugn visar hög status. De äger pors
lin : bl a Yl dussin engelska tallrikar, ett 
dussin franska, fem par tekoppar med 
fat med Y2 dussin silverteskedar , thedo
sa, sockertång och bordskedar av silver. 
De har också tebord, två speglar, en 
med förgylld ram, en soffa, ett sängstäl
le med gröna sänggardiner. Allt detta t y-

der på stort välstånd och fina seder. 
Tedrickning t ex var en nymodig över
klassvana på 1700-talet. Där finns också 
en stor mängd sängkläder: tio bolstrar, 
sex par lärftslakan (för herrskapet) och 
III par blaggarnslakan (om jag har läst 
rätt). De har fyra kor som t o m namn
ges, en liten stut , fem får med lamm och 
en sugga. Boskapen har säkert betat på 
öarna under sommarhalvåret. Där finns 
nio fjärdingar saltad sill och ytterligare 
arton tunnor salt sill. Krabbe ägde 1/7 i 
en makrillvad, två sillenotsslyngor, 1/ 8 i 
en garnevad, Y4 i en sillevad, hälften i ett 
par mindre båtar och eketimmer och köl 
liggande till en ny båt. Hela boets värde 
uppgick till 4281 Daler och av detta fick 
änkan 1569 Daler Silvermynt i "mor
gongåva". Av resten fick varje son 904 
Daler och döttrarna hälften av detta var 
452 Daler. Varje barn får en del i Hjer
terön och i husen i Fjällbacka. 

(För hjälp och upplysningar tackar 
jag Erik Hakeröd, Hamburgsund, Nils 
Nilsson, Fjällbacka och Allan Olsson, 
Kiddö. 
Hjerteröns historia fortsätter i komman
de nummer.) 

Inger Rudberg 

Föreningen För Fjällbacka 
FFF årsmöte 
Föreningens årsmöte 1990 hålls 
tisdagen 3 juli 19.30 på Cafe 
Bryggan. 
Gösta Taube, Everts bror, be
rättar och sjunger. 
Välkomna 

Bryggdansen 
Dansen på bryggan kommer i 
år att börja onsdagen 4 juli 
och pågå varje onsdag till och 
med 1 augusti. 
Dansen pågår mellan 21.00 
och 23.00. 

Utflykt till Hjerterön 
Lördagen den 28 juli gör vi ut
flykt till Hjerterön, där Ava 
och Rolf Rudin tar emot och 
visar. Kort historik av Inger 
Rudberg. Samling vid Cafe 
Bryggan kl 15.30 eller kom 
med egen båt. 
Om det hällregnar: ring Inger 
Rudberg 353 77 ' 

FFF stöder turistföreningen 
3000:---:- har av föreningen an
slagits till stöd för turistinfor
mationen för säsongen 1990. 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 



En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

Guld och silversmycken! 
Tenn och silverkorpus! 

Klockor! 

Egen guldsmedsverkstad 

Ombesörjer 
klockreparationer 

Välkomna! 

~ Bl A~elSBOn 

@L1 ~ 

I§;:Hi:<e) Medl , i 

G~TiI 
olIf1ä'Bva/Jen, hnum .... d. 

T.t. 0I2!i/2to! 05 

FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVARME - KöKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 - 87 08 49 

Fjällbacka 
Turistinformation 
Jag har under mina två år som turistvär
dinna i så stor utsträckning som möjligt 
försökt att gå runt i affärerna för att 
presentera mig, men i händelse av att jag 
glömmer bort någon ska jag nu för 
dessa och andra intresserade berätta en 
smula om turistinformationen och mig 
själv. 

Arbetet som turistvärdinna övertog 
jag aven god vän, Anna Pagander, 
medan jag i möjligaste mån försökte 
sköta hembygdsmuseet Nestorsgården 
här i Fjällbacka. Sedan Anna, på grund 
av sin utbildning, blev tvungen att ta ett 
annat arbete, sitter jag nu i taxihuset vid 
Eva's och svarar på allehanda frågor. 
Oftast rör det sig om vanliga spörsmål 
rörande bostäder, campingplatser, mat
ställen och båtturer, men ibland dyker 
det upp udda brickor, t ex om N.N's 
konditori i Vara har öppet på lörda
garna eller om "den där campingplatsen 
någonstans där i Norrland är fullbe
lagd" . J ag försöker naturligtvis att be
svara alla frågor, även de allra mest in
trikata, trots att det inte alltid lyckas. 
Fjällbacka Turistinformation finns till 
främst för intressen som rör de närlig
gande platserna, för större frågor hänvi
sas till turistinformationen i Tanums
hede som, till skillnad från vår lilla tu
ristinformation, har öppet året om. 

Själv heter jag Mi Karlsson, är 19 år 
och bor i Danderyd, som ligger en bit 
utanför Stockholm. Efter att våren -89 
tagit studenten på humanistisk linje, lä
ser jag numera musikvetenskap på Kul
turvetarlinjen på Stockholms Universi
tet. Det var för övrigt på den förra som 
jag inhämtade mina språkkunskaper, 
vilka är bra att ha i detta arbetet. Jag 
läste engelska, franska, spanska, latin 
och grekiska. Jag ska förstås tillstå att 
de två senare inte kommer till pass allt
för ofta då varken Cicero eller Sokrates 
ännu gjort mig den äran! På fritiden 
lyssnar jag på musik, går gärna på Ope
ran eller någon teater, läser, skriver och 
umgås med goda vänner. J ag har inget 
helgarbete, utan försöker istället imikta 
mig på studierna och arbeta desto mera 
mera på sommaren. Då jag varit i Fjäll
backa varj e sommar i hela mitt liv, äl
skar jag det som vore det mitt riktiga 
hem. Detta arbete ger mig möjlighet att 
hjälpa människor till rätta så att de ska 
komma att tycka om "Västkustens 
pärla" lika mycket som jag själv gör. 

Turistinformationen har öppet alla 
dagar, 10-12 och 16-20. Jag är tack
sam för all upplysning om nyheter av 
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Det händer ofta att stormarna ryter och svär, 
över skärgårdens vikar och holmar och skär. 
men när isen är borta och vintern tatt slut 
ja, då är sommaren här som förut. 
Då lyser skrevorna blå av violer, 
Då doftar nätterna av kaprifoler 
och varje mänska en längtan i hjärtat då bär, 
hitut till Bohusläns klippor och skär. 

refr. 
Text o Musik LASSE LUNDBERG 



SVENSK NYTTODATA Gruppen samlas varannan månad i 
Göteborg. Till gruppen kommer att an
slutas en CAD-CAM-expert och en 
engelsman, som är expert på datanät, dvs 
en som kopplar ihop olika datorer och 
utrustning. Dessa två kommer att fly tta 
till Fjällbacka. 

Kan ett företag i Fjällbacka kalla sig 
Svensk Nyttodata. ]0, om man som Leif
Norin samarbetar med fyra andra data
experter utspridda över hela Sverige. 
Hans kompanjoner bor i Gällivare, 
Stockholm, Göteborg och Kivik i Skåne. 

De fem har specialiserat sig inom 
olikadataområden , och täcker tillsam
mans stora delar av vad man bör kunna 
inom datavärlden . 

Leif själv har specialiserat sig på un
dervisning och utbildning fö r fö retag. 
H an kom att intressera sig för datorer då 
ha n vikarierade på olika skolor, dä r det 
ofta saknades någon dataintresserad . 
Han fortsatte med dataverksamhet på 
AMU , där han arbetade i två år . Sedan 
två år har han drivit ett eget företag och i 
augusti 1989 fly ttade han in i lokalen 
ovanför fiskaffären och Widelius. Här 
har han bl a inrättat en skolsal med plats 
för 12 elever framför var sin dator. 

Kursverksamheten har gått mycket 
bra. Sammanlagt har sedan inflyttningen 
hållits 35 kursveckor med ca 10 deltagare 
i varje . Deltagarna har bott på Tanum
Strand eller inackorderats i byn. Maten 
har man fått på Gröna Lid. Alla har 
trivts, och blåst och vintermörker har 
man inte hunnit tänka på, fast det hade 
förstås inte varit fel om något ställe varit 
öppet på kvällstid . 

Till sommaren planerar man att hålla 
halvtids kurser , där deltagarna är lediga 
en viss tid , som de tillbringar tillsammans 
med sina familjer och erbjuds fritidsverk
samheter . Till vissa kurser inbjuds lärare 
i t ex samhällskunskap och språk. 

I Data-Sverige behöver man inte bo på 
någon viss plats. Via telefonnätet har de 
fem kompanjonerna daglig kontakt med 
varandra. Medlemmen i Gällivare bor 3 
mil utanför stan på fjället i en stuga utan 
rinnande vatten , men förstås med el och 
telefon . 

Leif är son till Torsten och Gun Norin. 
Han är uppvuxen i Fjällbacka och vill 
gärna fortsätta a tt verka här. Datorn har 
gett honom den möjligheten. Förutom 
undervisningen har han gjort program 
för banker och försäkringskassan. 

Datorbranschen fö rändras ständigt. 
Om man inte håller sig a-jour med vad 
som händer, är man akterseglad redan 
efter ett halvår. Leif tror att han skall 
kunna hålla sig kvar i branschen åtmin
stone ett tiotal år till. 

Anders Järund 

med 
CA FE 

Galärbacken 119 
Tel. hem 310 'if1 

butik 31771 

Winthers Trädgård 
ÖPPET ALLA VARDAGAR Elisabeth Winther 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

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

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 
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Sommartrafiken i Fjällbacka 
Som ni troligtvis kan se då denna tidning 
ges ut , har trafiken enkelriktats i Galär
backen och Norra Hamngatan. Detta är 
en fråga som stötts och blötts i många år. 
Det första förslaget lämnades till dåva
rande Municipalnämnden 1957, men för
kastades . Förslaget liknade i stort sett det 
nuvarande, vad beträffar enkelriktningen 
av huvudgatorna. Det hade satts ihop av 
Harry Järund i FFFs namn. 

Sedan dess har trafiken ökat våldsamt. 
Flera förslag och skrivelser har lämnats 
in till kommunen från FFF, de flesta 
skrivna av Lasse Lundberg. Även andra 
intressenter som t ex Samhällsföreningen 
och Köpmannaföreningen har kommit 
med förslag. I fjol fick vi uppleva att 
kommunen gjorde ett ordentligt försök 
att lösa parkeringsproblemen. Alla var 
inte nöjda, men i stort sett lyckades man 
lösa de största problemen. 

På FFFs extramöte i augusti tillsattes 
en kommitte, som skulle sammanställa 
alla de förslag som framkommit under 
mötet. Till kommitten valdes Heinrich 
Wittig, Karin Isaksson och Anders Jä
rund. Våra förslag samt trafiknämn
dens, vägverkets och polisens svar följer 
här : 

Fjällbacka den 15 oktober 1989 

Till trafiknämnden i Tanums kommun 
Många ortsbor och sommargäster i 
Fjällbacka har i sommar med stort in
tresse sett hur kommunens åtgärder för 
att förbättra trafiksituationen i Fjäll
backa slagit ut. Stort har också intresset 
bland Föreningen för Fjällbackas med
lemmar varit. Trafikfrågan har diskute
rats på årsmötet den 4/7 och vid ett 
extra möte med hela föreningen den 1/8 
i år. Vid båda tillfällena konstaterades 
att parkeringen i byn har lösts bra. Sär
skilt påpekades, att det nu var möjligt 
att parkera vid Ingrid Bergmans torg 
även mitt i juli . Långtidsparkerarna var 
borta. Vi hoppas nu att kommunen fort
sätter på den inslagna vägen och tar 
fram en slutlig lösning på trafikproble
men i Fjällbacka sommartid . Eftersom 
synpunkterna var många både bland 
ortsbor och sommargäster, särskilt 
bland dem som bor i centrum , tillsattes 
en kommitte som fick i uppdrag att 
samla in och sammanställa alla fram
förda förslag. Följande förslag var vad 
kommitten kom fram till: 
A. Trafiken på genomgående gator: 
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l. Galärbacken enkelriktas nedåt. 
2. Norra Hamngatan enkelriktas 

norr ut till Planarna och är sedan 

dubbelriktad, så att parkeringen 
skall kunna nås norr ifrån. 

3. Södra Hamngatan förblir dub
belriktad , med tanke på stora 
lastbilar, som kan ha svårt att 
svänga i Galärbacken . 

4. Sälviksgatan förblir enkelriktad 
som tidigare. 

5. Fartbegränsning 30 km/ h önskas 
hela Långsjövägen från mini
golfbanan och norr ut. 

6. En orienteringstavla önskas vid 
163 :an i höjd med ishockeyplan 
och efter bron över Anråsälven, 
som bl a visar hur lastbilar och 
husvagnar bör köra. 

B. Trafiken på smågator: 
7. Pålsgatan enkelriktas nedåt. 

Unga mopedister ägnar sig åt 
fartprov uppfö r denna gata . När 
de når Skolgatan upphö r plöts
ligt lutningen och mopeden far 
med hög fart ut på Skolgatan. 
Sikten är dessutom skymd från 
Pålsgatan. 

8. Bergmansgatan avstängs för ge
nomfart. 

9. Utsiktsgatan enkelriktas nedåt 
som tidigare . 

10. Vid Badis borde göras en parke
ringsficka för varubilar, som för 
närvarande ofta blockerar ga
tan. 

C. Parkeringar: 
Il. Ortsbor bör befrias från parke

ringsavgiften . 
12. Kiosken vid sjön vid Ingrid Berg

mans torg tas bort och platsen 
utnyttjas till en entimmes parke
ring för bussar. 

13 . Större grindar önskas till kyrk
skolans skolplan. 

14. Parkeringen vid Brandstationen 
delas i 4-timmars och 48-tim
mars platser. Platserna nä rmast 
Kyrkogården görs om till bo
endeplatser . 

15. Fler korttidsplatser vid Service
husets ingång önskas . Kan gräs
remsan på ena sidan utnyttjas? 

16. Långtidsparkeringen mellan 
Sumpan och Servicehuset har 
fungerat bra, men hur blir det 
om det blir en blöt sommar? 

Anders Järund 

Trafiknämndens svar 89.11.09 

Trafikregleringar i Fjällbacka 
"Föreningen för Fjällbacka" diskuterar 
i en skrivelse den gångna sommarens po
sitiva och negativa effekter av parke
ringsregleringarna i Fjällbacka . Före-

ningen lägger också fram vissa förslag 
till förändringar etc. 
Föreningen föreslår enkelriktningar på 
huvudgatorna (Galärbacken och Norra 
Hamngatan) . Detta överensstämmer väl 
med förslag som trafiknämnden begärt 
polisens och vägverkets synpunkter på . I 
vägverkets svar ställs kravet att kommu
nen tar över vägverkets vägar för att en
kelriktningarna skall få genomföras . 
Frågan om ytterligare hastighetsbe
gränsning på Iv 163 är en fråga för läns
styrelsen och bör överlämnas dit för be
slut. 
När det gäller övriga förslag från före
ningen så kommer trafiknämnden att 
diskutera bl a dessa under vintern och 
våren, så att eventuella beslut är tagna i 
god tid innan turistsäsongen 1990. 
Trafiknämnden föreslås besluta 
att översända skrivelsen från Före

ningen för Fjällbacka till vägverket 
att överlämna frågan om hastighets

begränsning på Iv 163 tilllänsstyrel
sen för beslut, samt 

att övriga för slag beaktas under trafik
nämndens diskussioner och beslut 
om trafikregleringar. 

Trafiknämndens beslut 90.01.06 

Samråd har skett med Vägverket (väg
hållaren) som tillstyrker en enkelrikt
ning under sommaren . 
Trafiknämnden beslutar 
at! i Galärbacken får motordrivet for

don endast föras i västlig färdrikt
ning från Skolgatan till Norra 
Hamngatan 

alt på Norra Hamngatan får motordri
vet fordon endast föras i nordlig 
färdriktning fr ån Galärbacken till 
Trappgatan 

att på södra Hamngatan får motordri
vet fordon endast föras i sydlig 
färdriktning från Galärbacken till 
Badhusgatan, samt 

att föreskrifterna gäller l juni - 31 au
gusti årligen. 

A nn-Carin A ndersson Mats Tiltander 

Polisen i Strömstad yttrade 90.03.26 

Den sträcka det gäller är ca 250 meter 
lång. Vägen saknar gångbana och är 
5,25 meter bred på smalaste stället. 
Sommartid går det mycket folk längs 
denna väg, som ligger i anslutning till 
minigolfbanan . Det finns hus längs vä
gen som har utfarter dit, samt en väg
korsning med begränsad sikt. 

Det är lämpligt att tillstyrka en be
gränsning av hastigheten till 30 km/ tim, 
sommartid . 

Undertecknad föreslår att ansökan 
tillstyr kes. 

Kent Almqvist 



Vägverkets beslut 90.04.06 

Särskild hastighetsbegränsning till 30 
km/h bör förbehållas vägsträckor där 
vägens standard eller omgivning inte 
klart indikerar att låg hastighet måste 
hållas. Som exempel kan nämnas då en 
skola inom tättbebyggt område ligger in
vid vägen i ett dolt läge. Att det som
martid förekommer mycket gångtrafik 
är inget motiv för en hastighetsbegräns
ning till 30 km/h eftersom fordon sföra
ren alltid enligt VTK (vägtrafikkungö
relsen) ska anpassa hastigheten efter för 
hållandena på vägen. På den aktuella 
delen av väg 163 är förhållan dena så
dana att en lämplig hastighetsanpass
ning bör kunna ske inom ramen för nu 
gällande hastighetsbegränsni ng. 

Med hänvisning till o\anstående av
styrker vi framställn ingen. 

Vägverket 
Lars Lundin 

forts. Fjällbacka turist in fo rmation. 

olika slag, hände lser så\äl som affärer 
då det vid ett flertal tillfällen hänt att jag 
själv fått veta sådant genom att turister 
kommit in och frågat efter dem. P å in
formationen finns det också en allmän 
telefon med markeringsrä knare där man 
betalar i efterhand, en service som bru
kar locka in många, speciellt då de van
liga myntautomaterna är fulla! Med 
denna lilla introduktion önskar jag er 
alla hjärtligt välkomna in på Fjällbacka 
Turistinformation. 

" . .. längtade till havet. Inte till den pjun
kiga Östersjön, utan till det riktiga, salta 
västerhavet. " 

P.c. Jersild ur "Barnens Ö" 

Mi Karlsson 

Ring 
Tel: 0525-31422 

Norra Ha}}ffigatan 10 
450 71 FJALLBACKA 

Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 
Tidsbeställning 

Välkomna! 

NYA BADIS 

ÖPPET 15 JUNI TILL 15 AUGUSTI 
Övrig tid mot beställning 

BORDSBESTÄLLNING TEL. 31208 
Fullständiga rättigheter 

Gunter och Lars-Erik 

Rygg - Nack - Led - Muskelproblem? 

TANUMSNAPRAPATEN 
BENNIE BRORSSON 

Öppet: varje vecka måndag - fredag 
Tel.tid : kl. 11-12,18 ·17 (Vid ev . ändring ges information av telefonsvarare) 

Tel: 0525-205 50 

Välkomna! 

Fjäl/backa 0525-31920 - 313 51 

re s entb oden 
Vi har vackra presenter och praktiska 
bruksting i glas, keramik, korg och tyg. 

Välkomna! 

BRÖDERNAWI/ 
GUSTAFSSON AB 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571-20573 

Egen tillverkning 
och försäljning 

MARKISER 
RULLGARDINER 
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, 
EJALLI3AC/Å. 

""'~~t-A~ ~ n.rm.re .venlyrel. 

Kvälls/helgkurser 
Brygg & Bojbesiktningar 

Luftfyll ningor 
ÅRET OM! 

Fjällbacka Dykcenter 0525-31049. 
Ingår; Dyk-Aldo gruppen. 

FJÄLLBACKA STÄDSERVICE 

([Jan CarfSSMJ 

Fastighetsbolaget Bohus och Volvoägda 
Cartena planerar en utveckling av Bad
holmen med hotell, butiker och bostä
der. 

Det är Veddö-arkitekten Sture Jo
hansson som tagit initiativet till detta 
projekt. 

Det planerade hotellet blir i storleks
ordning på ca 60 rum och restaurang 
och cafe finns också med i planerna. 

På de skisser som presenterats är pla
nerad en stenkaj över från Brandparken 
samt en passage in och ut till den inne
slutna hamnbassängen genom den i dag 
befintliga stenbron över till Badholmen. 

Den gamla vågbrytaren kommer att 
förlängas och gästhamnen kommer en
ligt planerna att bli belägen innanför 
denna, norr om stenbron. 

För att tillgodose parkeringsbehoven 
kommer ett bergrum att byggas i Vedde
berget. 

Någon stans mellan 100 och 150 mil
joner kronor är projektet beräknat till 
och såväl Samhällsföreningen som Köp
mannaklubben har ställt sig positiva till 
projektet. 

Lasse Lundberg 



Badholmens 
eventuella 
förändring 

Fjällbacka Samhällsförening hade vår
sammanträde den 24 april. I kallelsen till 
mötet nämndes följande: " Tanums 
kommun har från en välkänd arkitekt 
fått ett mycket djärvt förslag till ny be
byggelse ... Eftersom samhälls bilden vä
sentligt kommer att förändras vi ll led
ningen för Tanums kommun att försla
get redovisas för samhälls borna. " 

Innan förslaget visades på mötet 
trädde kommunalordförande Bengt 
Mattsson fram och meddelade, att för
slaget redan hade föra nkrats i samtliga 
partier i kommunen utom ett. 

Därefter presenterades förslaget av 
upphovsmannen arkitekt Sture Johans
son. Det visade sig härvid, att föränd
ringen mest gick ut över samhällets 
södra del, som genom en bilväg ut till 
Badholmen blir avstängd från öppet 
vatten. På båda sidor av denna väg skall 
sedan ligga byggnader av olika slag och 
utseende, som skiljer sig helt från den 
typ av bebyggelse, som hör Bohuslän 
och Fjällbacka till. Den från Fjällbacka
f j orden klassiska bilden a v samhället, 
som av Vetteberget delas i två delar, 
kommer helt att förändras. Dessutom 
avser man att öka biltrafiken, som redan 
nu är besvärande. 

Badholmen hårdexploateras med ho
tell i två våningar och en restaurang på 
sammanlagt 4000 m'. 

Arkitekt Sture Johansson, som de
monstrerade sin ide på ett säljande sätt, 
tror att man med denna förändring av 
Fjällbacka, får ett samhälle med "ri
kare" liv. 

Enligt min mening är risken stor, att 
effekten blir den motsatta. Att vi får 
ännu fler byggnader, som ligger öde och 
mörka, när sommarsäsongen är slut. 

Jag hoppas verkligen, att de styrande i 
samhället tänker sig för, innan man till
låter detta ingrepp i samhällsbiIden. 

Badholmen ligger emellertid där som 
en "pärla", ganska outnyttjad. På 
denna holme med sina 3500 m' borde 
man med bibehållande av badplatsen 
och de känsliga miljö kraven ändå kunna 
åstadkomma någonting positivt för 
samhället. Tillfartsväg finns, men kan 
förbättras. Man kan även ordna förbin
delse från hainnen, på samma plats, som 
när badhuset byggdes på 20-talet. 

Harry Järund 

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. 
Kontakta oss på telefon 0525-291 30 för vidare information 

The International Collection 

Välkomna! Isa och Karin 

I!tere we ar~ 
Mexx mode är en spegelbild 
av världsscenen. Internatio
nellt starkt och tempera
mentsfullt. Varje ny kollek
tion är en helhet. Skapad ur 
samspelet mellan design, 
kvalitet och kreativ form. 
Hos Mexx förenas storsta
dens sensuella puls med friti
dens lediga harmoni. En 
spännande~ ny dimension. 
För kvinnor som älskar värl
den ... 
Känn, prova, upplev Mexx 
hos oss. 

LILLA BODEN 
HAMNGATAN FJÄLLBACKA 

TEL: 31835 
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Vår landskapsblomma 
Det ursprungliga uppslaget till våra 
landskapsblommor kom från svensk
amerikanen August Wickström. Han la
de redan 1908 fram sin ide om provins
blommor i ett brev till politikern och le
daren för Svenska Missionsförbundet, 
Paul Peter Waldenström. Den senare 
har fått äran som landskapsblommornas 
fader, men själv hänvisade han alltid till 
den verklige upphovsmannen. 

Bohusläns blomma kom att bli vild
kaprifolen - Lonicera periclYmenum. 
Och nog var väl det ett passande val. 
Överallt i våra trakter möter vi denna 
vackra och väldoftande blomma i vitt, 
rosa och gult, som klänger och klättrar 
över klippor och stammar. 

Kaprifolen har, tycker jag, något exo
tiskt över sig, så väl vad det gäller dess 
vackra rörformiga, tvåläppiga blom
mor, som dess växtsätt. Vildkaprifolen 
är en av Sveriges mycket få lian arter och 
den enda som till växtsätt och byggnad 
liknar i någon mån de stora lianerna i 
varmare trakter. Karaktäristiskt för 
kaprifolen är att den alltid, utan undan
tag, slingrar sig i högervarv . Den sling-

rar stundom så tätt kring smala stammar 
att dessa blir korkskruvsliknande och 
hämmas i sin tillväxt. Rankorna kan nå 
ända till 25 meters längd och klättra 10 
meter upp i träd. 

Mot kvällen och i regnigt väder sänder 
kaprifolen ut en förförisk doft från sina 
blomknippen, som i dunklet lyser som 
små lanternor. Med sin underbara doft 
lockar blommorna till sig svärmarefjäri
lar och stora insekter, som har så långa 
sugtungor att de når ner i kronrörets 
botten. De surrar i sväv flykt likt små 
exotiska kolibrier framför blommorna. 

Växter som med sin väldoft i skym
ning och natt lockar till sig insekter för 
att bli pollinerade kallas nykligama. 

Kaprifolen blommar vanligtvis i juli 
- augusti, men förra hösten kunde man 
hitta blommor ända till de sista dagarna 
i november. 

Frukterna är starkt lysande bär, som 
kanske kan locka barn att stoppa dem i 
munnen. Men var försiktiga! Växten är 
giftig och ger magont och kräkningar. 

Maj Gustafson 
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