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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 4103 18-0 Bg 514-7228 

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

Tillvarata medlemmarnas intres
sen vad gäller deras tillvaro 
Fjällbacka. 

Arbeta för fortsatt bibehållande 
och vård av traditioner och den 
kultur som utgör en oersättlig till
gång för orten. 

Genom kontakt och påverkan hos 
kommunala organ och andra be
slutsfattare söka stöd för förening
ens strävan till insatser. 

Föreningen utger en tidning "Fjällbacka
Bladet", som utkommer två gånger om 
året. Medlemmarna fär tidningen hem
skickad. 

FFF:s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1990 - 1991 

ORDFÖRANDE 
Lasse Lundberg, Box 28, 
450 71 Fjällbacka 0525/319 73 

SEKRETERARE 
Anders Järund, Mörhult 37, 
45071 Fjällbacka 0525/319 16 

KASSÖR 
John I Johansson, Mörhult, 
45071 Fjällbacka 0525/317 56 (hem) 
0525/31250 (arb) 

ÖVRIGA LEDAMÖTER 
Inger Rudberg, Persikevägen 81, 
22355 Lund 046/14 4535 

Sommaradress: Torp, Sörgården, 
450 71 Fjällbacka 0525/353 77 

Stig Hagenius, Friherregatan 102, 
162 34 Vällingby 08/38 73 98 

ADJUNGERADE LEDAMÖTER 
Maj Gustafson, 
Norra Hamngatan 36, 
45071 Fjällbacka 0525/31231 

Lisbeth Jöranli 
Kalvsj\'!, N-2730 Lunner 
Norge 
Sommar: Se Maj Gustafson 

REDAKTION 
Lasse Lundberg 
Anders Järund 
John Johansson 
Maj · Gustafson 

DISTRIBUTION OCH 
FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

Debatt, en tillgång 
Under det gångna året har Fjällbacka, eller kanske mer människorna 
i Fjällbacka ruskats om aven debatt, angående en utveckling av 
Badholmen mot hotell/konferensanläggning. 

Det har bildats två läger, ett för och ett emot. 
Det är min övertygelse att ingen gått in i engagemang för eller emot, 
för att bidra till att förstöra Fjällbacka som vi alla älskar. Som leda
möter i styrelsen för Föreningen för Fjällbacka, har vi valt som poli
cy att inte välja sida i denna fråga. 

Anledningen är absolut inte feghet eller ens slätstrukenhet, inför 
projektet, utan fast mer den uppfattningen, att vi gör Föreningen, 
och därmed också Fjällbacka, större nytta genom att inte bli en 
tyngd i endera vågskålen. 

Vi anser att en renhårig debatt gör största nyttan, även om det slut
liga resultatet skulle gå emot våra rent personliga uppfattningar. 

Vi skall inte sticka under stol med att Föreningen för Fjällbacka 
tyvärr lider en smula av förtroendekris , vilket på intet sätt är ett nytt 
fenomen. 

Många bofasta anser att vi är en förening för sommargäster, medan 
många sommargäster anser att det är en förening för bara åretrunt 
boende. 

Även dessa förutfattade meningar skulle må bra aven debatt. 
Föreningen skulle må mycket bra aven föryngring i styrelsen. 
För oss som fått dessa uppdrag skulle det kännas tryggt om det 

kom fram positiva nya krafter som ville göra något för vårt samhäl
le. 

Föreningen för Fjällbacka är ett utmärkt forum för detta. 
Här kan åretruntboende tillsammans med sommargäster påverka 

utvecklingen och göra Fjällbacka ännu bättre. 
Så många fastigheter ägs idag av sommargäster, att vi inte har en 

chans att påverka utvecklingen om vi inte gör det tillsammans. 
Låt oss under 1991 arbeta för en sund utveckling och låt debatten 

bli den process som leder oss mot ett ännu bättre Fjällbacka. 

Lasse Lundberg 

Omslagsbild: 

Den nyrenoverade 
kyrkan 

Foto: Stig Hagenius 



Styrelsens årsberättelse för 
verksamhetsåret 1989-90 
Såsom tidigare har föreningens huvudupp
gift varit att utge tidningen FjällbackaBla
det. 

FjällbackaBladet har som brukligt är 
innehållit en blandning av såväl framtid 
som förflutet. En redaktionskommitte vil
ken även verkar som arbetsutskott, har 
ombesörjt detta arbete. 

Föreningen har haft ett arbetsutskott 
igång på att utarbeta förslag till trafik
strukturering under högsäsongen i centrala 
Fjällbacka. Detta har legat till grund för 
kommunens åtgärder inför säsongen. 
Såväl kommunstyrelse som kulturnämnd 
har uppvaktats angående restaurering av 
de gamla knottbelagda gatorna i centrum, 
ett arbete som kommer att fortgå och 
intensifieras. 

Föreningen har påtagit sig ansvaret för 
restaureringen av Ingrid Bergman-bysten. 
Denna har sänts till Paris för ompatinering 
och återkommit i skick som ny. Vi tackar 
här även Fjällbacka köpmannaklubb för 
ekonomiskt stöd. 

Föreningen har även bekostat ett omfat
tande plantering arbete runt nämnda staty, 
vilket överlämnats till kommunens kultur
nämnd. 

Som vanligt har dan banan iord
ningställts för onsdagsdan . balanserade 
mot föreningens intäkter i tunnan amt 
med sponsorer. 

En vandring på Vetteberget har anord
nats med gott deltagande. 

Ett besök på Hjärterön är planerat till 
sommaren -90 till vilken medlemmar väl
komnas. 

En turbulent debatt om Fjällbackas 
framtid pågår, vilket inspirerar till fortsatt 
arbete. 

Föreningens ekonomi är god och med
lemsantalet rekordartat, närmare ca: 700. 

Detta noteras med glädje och tacksamhet. 

Lasse Lundberg 
ordförande 

• Årsmötet besöktes av 65 medlemmar 
och ytterligare ett 20-tal inbjudna gäster. 
Till minne av 100-årsdagen av Evert Tau
bes födelse hade hans bror Gösta Taube 
bjudits in för att sjunga några av sin brors 
visor. Ett mycket uppskattat inslag. 

• Till styrelsen omvaldes Anders Järund 
och Inger Rudberg på två år och på ett år 
omvaldes Maj Gustafson och nyvaldes 
Lisbeth JÖranli. Lasse Lundberg omvaldes 
till styrelseordförande. 

• Beslöts om stadgeändring för att göra 
de nu adjungerade styrelseledamöter till 
ordinarie. 

• Beslöts att årsavgiften skulle vara oför
ändrad 80 kr och lösnummerpriset på 
FjällbackaBladet oförändrat 35 kr. 

• John Johansson som lagt ner 30 års 
arbete som kassör i Föreningen för Fjäll
backa tackades varmt och fick en bokgå
va . 

• Mötet avslutades med en debatt om 
"Badholmens och södra Fjällbackas fram
tid". Till ordförande under debatten valdes 
Arne Carlsson. Debatten inleddes av tre 
inledningsanföranden av arkitekten och 
förslagsställaren Sture Johansson, Lasse 
Lundberg och Inger Rudberg. Dessa följ
des sedan av längre inlägg av i ordning 
Lars Göran Blom, Anders Torevi, kom
munstyrelsens förre ordförande Henry 
Carlsson, Gunnar Fredriksson, Bengt 
Rickardsson och undertecknad. Känslorna 
var starka i båda lägren, men debatten 
kunde hållas på saklig nivå. Arne Carlsson 
avslutade debatten med en sammanfatt
ning: Stor oenighet råder om de föreslag
na byggena på och till Badholmen och om 
sprängningar i Veddeberget. Däremot var 
alla positiva till en utbyggnad av gästham-
nen. 

Anders J ärund 

AKVARIE & 

~H~~N~~;~.~I~~:N~ ~~ Stromstad 
~/'~ 0526/ 14206 <:: 

I vår butik hittar Du olika 
hund- och katt foder såväl 

som kattsand. 
Stor sortering av burfåglar, 

akvariefiskar samt smågnagare 
från ökenråttor till chincilla. 

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

Nyfödda 
D 28 nov 1989 Clara Maria. 

Föräldrar: Elisabeth och Björn 
Hugoson. 

D 10 jan 1990 Tim Mark. Föräldrar: 
Kim Andelius Fjällström och 
Christer Fjällström 

D 16 jan 1990 Sanna Rebecca. 
Föräldrar: Ulrika och Björn 
Hjerling 

D 4 febr 1990 Ida Olivia. Föräldrar: 
Berith och Anders Torevi 

D 28 febr 1990 Filip Markus. 
Föräldrar: Annika Björkhede Ekroth 
och Styrbjörn Ekroth 

D 5 mars 1990 Emma Caroline Isabel. 
Föräldrar: Anne-Sofie Fransson och 
Urban Erlandsson 

D 25 mars 1990 Maya Lisa. Föräldrar: 
Git och Jonas Saemund 

D 15 april 1990 Linda Isabelle. 
Föräldrar: Kerstin och Arne Fossum 

D 21 maj 1990 Erica Madeleine. 
Föräldrar: Carina Wetterlind och 
Anders Karlsson 

D 30 maj 1990 Roger Joakim. 
Föräldrar: Magdalena Olsson och 
Timo Davidsson 

D 31 maj 1990 Johanna Cecilia. 
Föräldrar: Anette Ulfhed och Jörgen 
Börjesson 

D 20 sept 1990 Anna Lenita Förälder: 
Gullvi Benjaminsson 

D 27 sept 1990 Sandra Ellisabeth och 
Martin Ingmar. Föräldrar: Lena 
Nilsson och Ulf Ingmar Olsson 

D 17 okt 1990 Flickebarn. Föräldrar: 
Aneth Margareth och Sven Anders 
Lindberg 

D 18 okt 1990 Linnea Gabriella. 
Föräldrar: Monica Anette och 
Johnny Spindel 

D 19 okt 1990 Flickebarn. Förälder: 
Inger Carina Elisabeth Bjurström 

Vigda 
D 24 dec 1989 Pernilla Järund och 

Lars Hansson 
D 28 dec 1989 Monica Lindström och 

Leif Gren 
D 19 maj 1990 Elisabeth Ericsson och 

Kjell Axelsson 
D 28 juli 1990 Nora Banay och Toufic 

Eid 
D 5 aug 1990 Linda Hummel 

Gumaelius och Karl Erik Nilsson 
D 8 sept 1990 Katrin Wallengren och 

Justin Sheffield 
D 16 sept 1990 Maria Steg och Thor 

Mörklid 

Döda 
D 4 nov 1989 Karl Hugo Bruce 
D 30 mars 1990 Agneta Ulrika Ripa 
D l april 1990 Karin Hildegard 

Ingeborg Carlsson 
D 2 april 1990 Karl Egon Persson 
D 9 april 1990 Karl Axel Teodor 

Karlsson 
D 18 april 1990 Johan Vilhelm 

Jonasson 
D 28 april 1990 Ingvar Henry 

Karlsson 
D 21 juni 1990 Gulli Margareta 

Granqvist 
D l juli 1990 Berta Hildegard 

Korneliusson 
D 21 aug 1990 John Einar Ahlenius 

Isaksson 
D 7 sept 1990 Gunnar Mauritz 

Brattefelt 
D 13 okt 1990 Daisy Berglund 
D 3 okt 1990 John Viggo Olausson 

(jOVJl.lL 
och 

(j0PI:AfYTT 5tRJ 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

Tel. 0525/310 14, 312 52 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 

En angelägen fråga 
Tror Du, tror Du det finns en Gud, -

en Gud, som ständigt 

följer Dig på levnadsstigen? -

Ingen, ingen 

någonsin har sett Din Gud!

Vad är, vad är då Gud?-

för mången, mången 

livets stora fråga!-

Bibeln svarar (Joh. l:sta brev, 4 kap, 

vers 8) 

Gud är kärleken, -

en gåva till oss människor, 

en rikedom, en trygghet, 

som man nalkas kan i stillhet, 
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tala med närhelst man vill 

och vinna kraft i mödan, 

ro och frid i sinnet. -

jesusfrån Nasaret oss visat 

vad det innebär att tro på Gud!-

När Kejsarens soldater 

frågade i Kidrons dal 

vem som var jesus, 

jesus svarade med orden 

"Det ärjag". 

(Joh. evang. 18 kap. vers 5) 

När sedan Simon Petrus 

vill sin Mästare försvara 

jesus sade: 

"Stick ditt svärd i skidan! -

skuUe jag ej dricka kalken, 

som min Fader 

mig har givitl" 

(Joh. evang. 18 kap. vers 11) 

Inget, inget offet större är 

än ge sitt liv för Kärleken, 

för Guds försvar!-

Du ochjag 

kan vittna inför världen, 

att vi vill tro, 

vill tro på Gud 

och eftersträva leva så, 

som jesus själv oss lärde. -

Folke Blomgren 1990 
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FRAN 
KYRKTRAPPAN 

Kyrktrappan är en bit av vägen in i kyrkan. 
Och om kyrkorummets förnyelse skrivs 
mycket på annan plats i detta nummer av 
Fjällbackabladet. Men det vore väl konstigt, 
om inte något skulle sägas också under 
denna rubrik. Jag sade vid ett tillfälle under 
invigningstiden, att jag vet, att kyrkan är 
fjäIllbackaborna mycket kär. Och visst har 
den varit det även under den tid den var 
mycket nergången. Men nu ... vi upplever 
både glädje och tacksamhet vid anblicken 
av skönheten i kyrkorummet. Allting stäm
mer till andakt och meditation, inte minst 
altaruppsättningen med sin Kristusbild. Jag 
har redan hört ett flertal olika tolkningar av 
detta. Så skall det vara också, var och en har 
sin upplevelse. 

Vi har haft turen att genomgående ha 
mycket skickliga entreprenörer och hantver
kare. För dem har det inte varit endast arbe
te, som skulle utföras, utan man har engage
rat sig till både kropp och själ, skulle jag 
vilja påstå. 

Övriga, mer detaljerade redogörelser för 
kyrkan och dess återinvigning, överlämnar 
jag till andra medarbetare i bladet. 

Vi har firat Tacksägelsedag. Som vanligt 
på den dagen, hade vi skördegudstjänst i 
kyrkan. Många hade skänkt gåvor av mar
kens och havets frukter och både enskilda 
och butiker fanns med bland givarna. Efter 
gudstjänstens slut gick vi över till försam
lingshemmet. Jens Läckberg förrättade auk
tion på gåvorna. Och alla bjöd med gott 
hjärta. Ty det hade bestämts, att behållning
en oavkortad skulle gå till barnhemsbarnen 
i Rumänien. Vi fick in cirka 4 100:- denna 
dag, så ni förstår, att det blev bra pris på 
morötter, hummer, tomater och ägg. Två 
bössor har stått nere hos Evas. Där har sam
lats in 1 600:-. Alla pengar har sänts över 

till en organisation i Partille. Den heter Öst
hjälpen och består bland annat aven präst 
från Svenska kyrkan och en frikyrkopastor. 
Man har även folk på plats i Rumänien. Allt 
arbete sker ideellt, eller arvoderas på annat 
sätt. Inget tas från insamlade pengar. 

Det är höst i Fjällbacka. För första gång
en har vi fått skrapa is från bilens vindrutor. 
Havet har rykt för första gången, och jag sit
ter här och försöker komma ihåg hur många 
gånger havet skall ryka, innan det fryser till, 
enligt de gamle. Var det tre gånger? Eller 
sju? Kan ke någon annan kommer ihåg. 

Allting går sin jämna lunk som alltid i 
intertid En ommargäst kulle nog inte 

känna igen sig nu, när det händer att man 
kan gå från Backen till Framstranden utan 
att möta en enda människa. 

Med många hälsningar och önskan om 
Guds välsignelse till er alla, såväl bofasta 
som sommargäster! 

Birgit Wallin 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~. _ ',::, 

• FörSäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

AB BROR JANSSON 

BÅTVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310 57, 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 

Vi önskgr 
arra våra (under 

en (jodJu[ 
och 

ett (jott ?{y tt 5irI 

Fjällbacka 
postkontor 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Jag önsf(gr arra mina 
tunder en (jOt]) JVL ocfi 

ett (jOTT 'JfYTT kI<J 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 
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Hjerterön 1773 -1825 
Änkorna Elin och Sara Krabb 
sommamumret gick jag igenom Hjerte

röns historia från tidig svensk tid i mitten av 
1600-talet fram till Hans Krabbes död 1773. 
I anteckningar efter Johan Mjölner står det 
att Hjerterön beboddes av "en änka Krab
be". Det har vållat mig inte så litet huvud
bry och detektivarbete att reda ut att det i 
själva verket rör sig om två änkor Krabbe 
och att fastställa vad de hette. Hjerterön kan 
med skäl kallas "änkornas ö", eftersom inte 
mindre än sju änkor har bott där under 
tidernas lopp. 

Nu tar vi fatt i tråden igen, där vi slutade i 
sommarnumret. Hans Krabbes änka Elin 
Svensdotter (född på 1730-talet, g m Hans 
Krabbe ca 1756) fortsatte med hemmanet 
Hjerterön som "utbruk" och bor i Fjällbacka 
med äldste sonen Olof, dräng och piga samt 
styvfadern Johannes QwilldahI. Sonen 
Johan Jacob Krabbe gifte sig med Sara 
Larsdotter från Träsvall, dotter till krono
lotsåldermannen Lars Hansson, död 1793. 
En syster till Sara var gift med Olof Falck d 
ä i Fjällbacka, som var storföretagare under 
1700-talets sillrusch. S aras dotter Anna 
Catarina Krabbe blev gift 1776 med krono
länsman P L Engström i Kville, död 1808 
(förfader till John-Rune och Ingemar Fors
berg från Kamstorp ). 

Trankokeriet · på Svartskär 
I "Kvilles första industri" av Sverker Stube
lius, där alla trankokerier i Kville finns 
antecknade, finner man Elin (Ellen) Krab
be, änka efter Hans Krabbe, tillsammans 
med rådman Herman Lundström från 
Strömstad som ägare till ett trankokeri, som 
låg på "ett skär vid namn Svartskär mellan 

• Fjällbacka Strand och Mörhult". Platsen är 
densamma där nuvarande silon står. "Skä
ret" var tidigare omflutet men gjordes land
fast genom utfyllningar. På I800-talet låg 
här ett varv, hette då "Varvet", och vid 
sekelskiftet var här utskeppning av sten. 

Vid trankokeriet på Svartskär tillverkades 
1780: 20 fat tran av 300 tunnor sill i tre pan
nor. 1782 hade tillverkningen ökat till 45 fat 
tran och till detta gick det åt 12 famnar ved 
och 60 lass torv. Som änka hade Ellen 
Krabbe rätt att driva affårsrörelse och som 
här en liten industri. Hon måste ha haft det 
ganska gott ställt. 

Kanske har Elin Krabbes piga fått segla 
eller ro ut till Hjerterön eller Florön för att 
mjölka koma som gick där på bete under 
sommaren. Höet fraktades nog på pråm in 
till Fjällbacka så som skett i senaste tid mel
lan Florön och Hjerterön. Säkert var Elin 
Krabbe en ganska fin fru, men hennes 
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Hjerterö under sillperioden vid slutet av i80D-talet. 

bouppteckning är inte bevarad. Elin Krabbe 
dog före 1790. 

Det är spännande att försöka föreställa 
sig denna Fjällbackakvinna från 1700-talet. 
Kunde hon räkna och skriva ner inkomster
na från industrin själv eller sköttes det av 
den manlige kompanjonen? Hur såg hon ut 

och hur gick hon klädd? Vi vet inte ens hen
nes exakta födelse- eller dödsår. Ändå är 
hon mindre anonym än alla fi karbustrurna 
utan namn, tack vare att hon ar förmögen 
och genom sitt änkestånd kunde räknas i de 
myndiga männens krets. 

1788 kallade landshö dingen i Göteborg 
alla trankokeriägare i Strömstads skärgård 
till Göteborg för att utse en deputerad, som 
skulle skickas till Stockholm för att där 
överlägga med regeringen om trankokeri
näringen Men dessa småföretagare var inte 
intresserade av att resa till maktens boning
ar och bad att bli "förskonte" från att fara 
till Stockholm "emedan vi äro så få att vi 
icke förmå bestå den kostnaden". Skrivel
sen är undertecknad av 31 personer, bland 
dem Olof Falck och Johan Krabbe, som var 
svågrar. Dock slapp de inte att sända depu
terad till Stockholm. 

Ankan Sara Krabbe bosätter sig 
Någon gång mellan 1800 och 1805 har 
Johan Jacob Krabbe dött, men hans boupp
teckning fann jag inte. 

1805 finner man för första gången en 
bofast på Hjerterön, sedan "Enkian på Hjer
terön" gav upp i slutet av 1680-talet. Det är 
åter en änka, nämligen Sara Larsdotter, 
Johan Jacob Krabbes änka. (Detta är alltså 
änkan Krabbe nummer två.) Sara bor nu på 
Hjerterön 1805 med en elvaårig dotter Elin 

(uppkallad efter sin farmor Elin Krabbe), 
som är krympling, en dräng och en piga. 
Detta är i slutet på sillruschen 1747-1808. 
Troligen är det nu som det äldsta nuvarande 
boningshuset byggs. (Detta hus avbildades i 
sommarnumret.) Det norra äldsta magasinet 
har säkert också byggts under Johan Jacob 
Krabbes tid i slutet av 1700-talet eller av 
hans änka. 

På alön mitt emot fanns ju då ett tranko
keri och även på Hjerterön skall det enligt 
traditionen ha funnits ett sådant vid "Fran
sebacken", fastän inget dokument finns om 
detta. Nu måste det i alla fall ha varit ett rör
ligt liv i Valösundet med folk och båtar för 
uppköp av sill och tran. 

Kronolänsman P L Engström 
delägare 

Men Sara äger inte hela hemmanet Hjerte
rön utan Hans Krabbes dotter, Anna Cat
harina, gift med kronolänsman P L 
Engström på K ville Mellangård har kvar sin 
arvedel, hälften av 1/4 hemmanet, alltså 1/8 
värderat till 200 Rd. Detta framgår av 
bouppteckningen efter Engström, död 1808. 
Men kronolänsman har säkert aldrig bott på 
Hjerterön. Då Anna Catharina dör två år 
senare 1810, upptas fortfarande 1/8 Hjerte
rön som fast egendom. Hennes son f krono
länsman H L Engström gör anspråk på 
hemmansdelen även 1811, då Saras dotter 
Elin dör. Men han får svaret att hon ärvt det 
på farssidan och arvet går tillbaka till 
modem. 

Eftersom jag inte sett bouppteckning 
efter varken Hans Krabbes Elin eller Sara 
Krabbe, får vi nöja oss med Anna Cathari
nas, gift Engström. Hon äger en del böcker: 



bibel och huspostilla, Karl XII:s historia, 
"Tankar öfver Själens odödlighet" plus 
"diverse böcker". Fru A C Engström har 
varit en välklädd fru . I garderoben fanns en 
svart och en grön taftklänning, en svart-vit, 
en vit kambricksklänning (ett tunt 
bomullstyg), en grårandig i halvsiden, två 
grårandiga till, sjalar, tre par strumpor av 
bomull och tre par av fårull, tre vita och en 
svart mössa av skinn, en pälskappa, en 
ytten'ock och tre par skor. 

Daniel Bruse tog änkan Sara 
Någon gång före 1808 har Sara gift om sig 
med Daniel Bruse och de bor där med en 
dräng och två pigor. Sara Krabbe var 21 år 
äldre än sin man. Han var född 1778 och 
Sara alltså 1757 (1759 uppges också). Man 
kan utgå från att Daniel tog änkan för peng
ar. 

Om Daniel Bruse har traditionen, för
medlad av Mjölner, bevarat en del historier. 
Han skall ha varit en stor skälm som roade 
sig på andras bekostnad. En gång skulle han 
fara från Fjällbacka ut till Hjerterön och tog 
med sig en "boråsknalle", som skulle ut och 
sälja sina varor. De for i en öppen segelbåt. 
Knallen ville bjuda på snus ur sin silverdosa 
under turen, men Daniel bad honom vänta 
tills de kom närmare bryggan. Då bad Dani
el knallen ta fram snuset, men samtidigt 
seglade han hårt emot "vragen" så att knal
len ramlade baklänges och tappade sin fina 
dosa i sjön, vilket gav Daniel ett gott skratt 
på landkrabbans bekostnad. 

Av mantalslängden framgår att Daniel 
Bruse nyttjade tobak och att frun hade en 
sidenklänning. Det var inte många år som 
Daniel Bruse ägde hemmanet utan redan 
1808 övertogs den av hans äldre bror Olof 

Det är jätteroligt alt 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

Bruse, fast Daniel bodde kvar i det lilla 
huset om två rum och kök, sammanbyggt 
med fåhus. 

Det kan inte ha varit ett speciellt lyckligt 
samliv som Daniel Bruse och Sara Krabbe 
kunde ha med den stora åldersskillnaden. 
Från 1818 finns ett intyg till tinget där Axel 
Andersson i Thorsbo berättar att han kom 
hem tillsammans med Daniel Bruse från en 
resa till Aarhus. Då "var allting i dess hus i 
oordning, deröfver klagade innehavaren på 
sin hustru Sara Krabbe, vilken med mycken 
ohöfvlighet svarade sin man och gaf honom 
på munnen ett slag, så blod syntes, därför 
undfick hon af honom en örfil. Hon skyllde 
honom för misshandel och för att han var 
misshushållare, men det har jag inte under 
vår resa förstått, som jag försäkra kan." 

1822 är Daniel och Sara kvar på ön, nu 
endast med pigan Greta "som föds av med
lidande". Detta tyder på att Daniel och Sara 
kommit på obestånd då sillen försvann 
1808. 

Daniel Bruse sålde också sin del av för
äldrahemmet i Fjällbacka (sedan Åker
ströms) där han hade byggt till en kammare 
för att övernatta vid behov, då han bodde på 
Hjerterön. Huset köptes av brodern Olofs 
dotter Inger och hennes man, Anders 
Bengtsson. 

Senast 1825 måste Daniel och Sara flytta 
iland, då brodern Olof dött 1824 och hans 
änka Olena Sahlherg med åtta barn tog sin 
tillflykt till ön. 

Daniel med hustrun bodde inhyses hos 
brorsdottern Inger i ett hus som Sara Krab
be ägt tidigare. Senare bodde de inhyses på 
Oxnäs. 

Inger Rudberg 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

.. . om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

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

@ränaL.ids 
Restaurang 

LUNCHSERVERING 
Måndag - Fredag 

12.00 - 14.30 
HÖST OCH VÅR 

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

FULLST..\NDIGA RÄTTIGHETER 

Välkomna! 
Siv an och Berndt 

Tel. 0525 - 310 41, 319 03 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 

i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen· 

KARRA8Y 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 
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.. 
UTFARDEN TILL .. 

HJERTERON 

Inger Rudberg gav en historisk överblick över ön. 

Utfärden till Hjerterön gick av stapeln den 
28 juli i strålande väder. Stig-Tore gick 
två vändor med tolv personer varje gång, 
och många tog sig ut till ön med egna 
båtar, så att det sammanlagt blev ca sjuttio 
personer som samlades på den nybyggda 
bryggan, där det gästfria värdfolket Ava 
och Rolf Rudin tog emot och visade hur 
långt renoveringen av husen hade fortskri
dit. Det södra magasinet är helt klart och 
målat. Den lilla röda stugan, det äldsta av 
husen, är också hel renoverad och nyin
redd. Manbyggnaden är på god väg och 
tapetseringen var på gång. Utvändig mål
ning återstod. Det var planerat att det hela 
skulle varit klart till midsommar men pla
neringen håller ju sällan vid byggen. 

De raggiga skotska höglandskorna med 
en liten tjur hade tagit ön i besittning, men 
syntes inte till just då. De är skygga och 

helt ofarliga, menade värdfolket. De går 
fritt på ön och det är i stället människorna 
som är inhägnade. 

Efter visningen gav jag en historik över 
ön, och talade då mest om l800-talets 
ägare, Janne Bruse och kapten Anders 
Göransson, vilket allt kommer att inflyta i 
Fjällbacka-Bladet undan för undan. 

Vi fick också ta en titt på det lustiga 
badhuset från 1895 , som numera tillhör 
ättlingar till Göranssons liksom en stuga 
som varit bostad för sillarbetare. Styrelsen 
för Föreningen för Fjällbacka och belåtna 
deltagare i utfärden ber att få tacka famil
jerna Rudin och Rantil för deras stora vän
lighet att låta oss bese deras domäner, 
både ute och inne. Vi fick till och med 
löfte om att komma tillbaka "om några år 
då allt är färdigt". Det tackar vi också för. 

Inger Rudberg 

Välkommen till 

,JJiuaacxa .. 
XULÖJtU as 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

Ring 
Tel: 0525-31422 

Norra Hapmgatan 10 
450 71 FJALLBACKA 

c:O~~[1D~[g 
INVENTING 

8 



SCANDINAVIAN STAR-OLYCKAN 
Ännu en fjällbackabo var inblandad i rädd
ningsarbetet vid Scandinavian Star i vintras: 
lotsen Alf Aronsson. 

Alf Aronsson började som reserv lots på 
Väderöarna 1955, där han stannade till 
1964, då han blev ordinarie lots på Koster. 
Sedan 1970 är han stationerad i Lysekil , 
men bosatt i Fjällbacka. Alf är son till Gus
tav och Alli Aronsson. Alli skötte telestatio
nen i Fjällbacka före automatiseringen. Alf 
berättar själv om olyckan. 

Anders Järund 

Den 7 april 1990 efter midnatt befann jag 
mig ombord på danska tankem "Danish 
Dart" på ingående i Brofjorden, och ankra
de där klockan 2.20. Då hördes i VHF-tele
fon ombord nödsignal från fårjan "Scandi
navian Star", som hade brand ombord och 
begärde omedelbar hjälp. Den befann sig då 
väst om Väderöarna. 

Efter att jag ankrat "Danish Dart", hämta
des jag av Lysekils lotsbåt. Besättningen där 
var båtsmännen Lennart Ekström och Karl
Gustav Karlsson. Båtsmännen och jag 
bestämde då att gå till olycksplatsen. 
Klockan 2.40 avgick vi från Brofjorden 
med högsta fart med vår lotsbåt 735. Vi var 
framme vid olycksplatsen klockan 4.15. 

Där befann sig sjöräddningsbåtar, och 
flera större fartyg, bl a "Stena Saga" och 
"Stena Nordica". Kapten Nordgren på 
Stena Saga var räddningsledare. Han bad 
Lysekils lotsbåt att hämta en grupp norska 
läkare och sjuksköterskor, 16-20 stycken, 
som anlänt och befann sig ombord i "Stena 
.Nordica", och sätta dessa ombord i "Stena 
Saga", som hade flera räddade och skadade 
ombord. När detta var gjort sökte vi med 
lotsbåten efter folk ombord i de drivande 
livbåtarna från "Scandinavian Star". 

Ryska lastfartyget "Frieis Rozin" höll på 
att ta ombord folk från livbåtar. Kapten 
Makarov i ryska fartyget ville ha hjälp att få 
de 52 bärgade av passagerare och besätt
ning från "Scandinavian Slar ' till läkarvård. 

Lotsbåten satte mig då ombord i det 
ryska fartyget. Efter att jag varit i kontakt 
med de bärgade, ansåg jag att bästa åtgärd 
var att gå till Lysekil med dem. Avgick från 
olycksplatsen klockan 6.15. På väg mot 
Lysekil begärde jag via Göteborgs radio 
läkarhjälp, och fick det väster om Hållö. 

Det var räddningsbåt "Ella Landin" som 
kom med läkare och ambulanspersonal. Jag 
förde ryska fartyget till Lysekils södra 
hamn, där sex ambulanser stod och väntade. 
Kajen var då avspärrad för journalister och 
åskådare. När de bärgade tagits omhand av 
ambulanspersonal , bjöd kapten Makarov " 

mig på lunch ombord. Vid ombordtagande 
av de nödställda väst Väderöarna, skadades 
maskinen ombord i Frieis Rozin, och den 
fick nu lagas i Lysekil. 

På eftermiddagen fick jag uppdraget att 
id I8-tiden vara ombord i "Scandinavian 

Star ' och lotsa in den till Lysekil. Jag sattes 
då med Lysekils lotsbåt ombord i rädd
ningskryssaren "Dan Boström" nordväst 
Hällö, och tog mig därifrån ombord akterut 
på "Scandinavian Star". Där blev jag kvar 
bland brandpersonal och rökdykare i en 
timmes tid, innan "brandgubbarna" kunde 
hjälpa mig upp till bryggan. Det brann då 
kraftigt ombord och hade så gjort i femton 
timmar. "Scandinavian Star" var då under 
bogsering av bogserbåtarna "Bonden" och 
"Bulldog". 

På bryggan möttes jag av kapten Hugo 
Larsen från Norge, samt den tyske maskin
chefen. Huvudmaskinerna ombord gick ej 
längre, det var endast ljus och pumpaggre
gaten som fungerade. 

Kapten Larsen var mycket trött och 
bekymrad. Jag bad honom gå in i sjöhytten, 
akter om styrhytten, för att vila ett tag innan 
vi anlände till Lysekil. Det gick inte, där var 
redan varmt och rökfyllt. 

Bogseringen in till Lysekil gick bra. Som 
sagt, maskinerna ombord fungerade ej, inte 
heller styrningen, så det fick bogserbåtarna 
sköta om. Jag dirigerade dem med telefon. 
Det går ju också bra, och bogserbåtsskep
parna är mycket duktiga. Vid tilläggningen i 
Lysekil hade jag även bogserbåten "Dynan" 
till hjälp. Nu var branden just akter om 
bryggan och rökutvecklingen var kraftig. 
Det var med svårighet vi kunde vistas på 
bryggan och i styrhytten. 

Vi var vid kaj klockan 21.20, men förtöj
ningen tog lång tid, på grund av omständig
heterna. Förtöjningsfolket ombord var från 
"Röda Bolaget" i Göteborg, det fanns ej 
någon besättning kvar i fartyget. 

Jag lämnade det brinnande fartyget med 
hjälp aven korg från en av brandbilarna på 
kajen. Under den tid jag var ombord visste 
inte kapten Larsen och jag att det fanns så 
många döda som 156 ombord i fartyget. 
Några döda såg jag, och upplevelserna den 
7 april 1990, kändes av flera dagar efteråt. 
Branden fortsatte ytterligare ett dygn 
ombord i Scandinavian Star. 

Alf Aronsson 

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

Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/300 02 

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

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

och "taxeringsärenden. Testamenten. 
TvistemårIstämningar och svaromål), 
Tvister med försäkringsbolag. Äkten
skapsförord. ÄktenskapsskiUnader. 

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 
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Kyrkan renoverad till ursprungligt skick 
kofonden anslog inte mindre än 800 000 
kronor till restaureringen av Fjällbacka 
kyrka, därför att man ansåg just denna 
kyrka vara så tidstypisk och väl värd att 
återställas i sitt rätta skick. Länge har man 
i konstkretsar sett litet överseende och ned
värderande på denna stilimitation i slutet 
av 1800-talet, men nu när 100 år har gått, 
uppskattar man också denna tidsstil och 
värderar den efter sitt slag. 

Det gamla fotot av kyrkan från 1915 med kyrkvaktare Carl Lundström. 

Svart-vitt foto - enda dokument. 
Rekonstrueringen har inte varit lätt, efter
som alla ritningar från byggnadsåret 1892 
är försvunna. Det enda dokument som 
fanns att tillgå var ett svartvitt foto från 
1915, som arkitekten låtit förstora och stu
derat i detalj. På det kortet syns det att 
kyrkan redan då var svårt fuktskadad. (Jag 
misstänker starkt att detta foto har tagits 
av min far, Carl Norborg, som var 
kapellpredikant 1913-19.) På gången står 
dåvarande kyrkvaktaren, Carl Lundström 
(1860-1942) , som tillsammans med sin 
hustru Kristina skötte kyrkan, ett värv som 
han övertagit från Kristinas morbror 
"Prinse-Kalle". 

Det var högtid och glad stämning, när 
fjällbackabor och tillresande från hela pas
toratet för första gången fick beskåda kyr
kan i sin nygamla dräkt. Borta var den tris
ta gråa färgen som målades över hela kyr
kan 1928 och de ursprungliga fårgema var 
framtagna. Kyrkan har blivit ljus och glad 
och naturligtvis måste detta påverka hela 
stämningen i gudstjänsten. 

All gammal puts på innerväggarna har 
knackats ner och de har målats vita på ny 
puts, vilket gör att de bruna takbjälkarna 
kommer till sin rätt som kontrast och rum
met får mera liv. Över tribunbågen har den 
rätta växtrankan, målad al secco på kalken 
i en gråblå färg, kunnat rekonstrueras. Det 
är ett graciöst mönster i jugendstil, som 
användes på 1890-talet på Gustafsbergs 
porslin. Språkbandet har fått sin ursprung
liga lydelse så som en del äldre fjällbacka
bor ännu minns den: "Kommen ty allt är 
nu redo. Luc. ev. 14.17". Rött och guld 
glimmar till på takbjälkama och samma 
färger återkommer på bänkarnas yttersidor 
och på dopfunten. Predikstolen har också 
restaurerats av konservator Anders Dar
wall. Altaret har återfått sitt första utseen
de med endast Kristusbilden i mitten. 

Adrian Petersson - mer än 20 
kyrkor i Göteborgs stift 

Arkitekt Ture Jangvik från Linköping har 
varit konstnärlig ledare för renoveringen i 
samråd med Riksantikvarieämbetets repre
sentanter från Bohusläns museum i Udde
valla. Efter invigningen informerade arki
tekten om arbetet och gav en konsthisto
risk orientering om kyrkans stil. 

Arkitekt Adrian Petersson (1835-1912) 
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var den som skapade kyrkan 1892. Han 
hade ursprungligen gjort ett förslag till en 
mycket större kyrka i stil med Lysekil, vil
ket som väl är inte kom till utförande. 
Skissen sitter numera inramad i försam
lingshemmet. 

Adrian Petersson verkade som kyrko
byggare i 42 år och hann med inte mindre 
än ett 20-tal kyrkor i Göteborgs stift, t ex 
Grebbestad samma år som Fjällbacka, 
Lysekil 1901 , Smögen 1905 och Svenneby 
nya 1915 (uppförd efter Peterssons död). 
Närmaste förebild för Fjällbacka torde 
vara S:t Pauli i Göteborg, som var ritad av 
den mera kände Helgo Zettervall, som 
restaurerade både Uppsala domkyrka i 
gotisk och ~unds domkyrka i romansk 
stil.Stilimitation låg nämligen i tiden på 
1890-talet och några år in på 1900-talet. 

Gotikspetsiga bågar. 
Alla Adrian Peterssons kyrkor är utförda i 
gotikimitation, mest i granit. Han imiterar 
den medeltida gotiken, kännetecknad av 
spetsiga bågar, en stil som dominerade i 
Europa med ursprung i Frankrike från ca 
1150 och några århundraden framåt. Kyr-

Olga Falck skänkte tomten. 
Aven händelse fick jag veta att kyrkan 
byggdes med hjälp av lån ur en kassa som 
bildades nödåret 1868 genom att man sam
lade in säd i reserv på hösten och sålde den 
på våren. Lånet blev aldrig återbetalat, 
eftersom det inte blev något liknande sväl
tår. (Uppgift från Erik Hakeröd). 

Tomten skänktes av Olga Falck 
(1852-1926) som bodde i den nu rivna 
Falcke-gården. Den låg på gräsmattan 
framför nuvarande Evas livs. 

När vi kom ut ur kyrkan låg Fjällbacka
fjorden där och glittrade i all sin prakt, lik
som ville havet denna dag medverka till 
feststämningen. Det är inte många kyrkor 
som har en så magnifik utsikt från 
kyrktrappan. Fjällbacka kyrka är ju bok
stavligen huggen ur berget där den 'står och 
är verkligen en kyrka att vara stolt och 
tacksam för. 

Inger Rudberg 

F}ällbacka 0525-31920 - 313 51 

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

Välkomna! 
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ATERINVIGNINGEN AV FJALLBACKA KYRKA 
Söndagen den 15 juli återinvigdes Fjäll
backa kyrka, efter att ha varit stängd under 
ett år för en omfattande renovering. Vi 
som var där kom in i en kyrka som blivit 
mycket ljusare. Väggarna är målade i vitt 
med en svag brytning av brunrött, medan 
takstolar, predikstol och bänkar går i grått 
med brunröd brytning och mörkt brunrött 
med guldinslag. 

Altartavlan har också förändrats. Borta 
är "guld-Jesus" och guldänglar med 
solstrålar, och har ersatts med det "Jesus 
på korset", som efter 1928 hängdes vid 
dopfunten. Altartavlan varierar från nästan 
blåsvart i nederkanten till ljusblått högst 
upp. Jesusgestalten är mycket ljus och 
tycks sväva upp ur mörkret mot ljuset. 

Högtidsgudstjänsten inleddes med pro
cession och kör, pastoratets alla kyrkvärdar 
och inbjudna präster. Alla gudstjänster i 
Kville pastorat hade sammanlysts till Fjäll
backa denna söndag. Kyrkan var fy lld till 
sista plats och många fick nöja sig med att 
stå. 

Kören "Ärter och Fläsk" sjöng "Madri
gal" av Orlando di Lasso och senare "Sång 
om frihet" och "Mandelträd och marmor" 
av Mikis Theodorakis. Kören är en kör för 
hela Tanums kommun, med många med
lemmar från Fjällbacka. Övrig musik 
framfördes också av fjällbackabor. Musik
lärare Mats Forsbäck spelade flygel , 
musikstuderande Rickard Bergenheim 
trumpet, medan hans bror musikstuderan
de Jerker Bergenheim och Zoltan Szabo 
spelade violin .. Tillsammans framförde de 
"trumpetkonsert" med flygel av Albioni, 
"trumpetkonsert" av Haydn och sonat i g
moll av Händel för violin. Alltsammans 

Kyrkanfylldes till sista plats. 

~ 'I i' l J 

Birgit Wallin läser. 

var mycket vackert och vi njöt av musiken. 
Man skulle kunna tro att det var en 
domkyrka som invigdes och inte en lands
ortskyrka. 

Domprosten Kjell Ove Nilsson inledde 
sin predikan med bönen: "Lovad vare du 
evige och allsmäktige herre, fådernas Gud 
och barnens, som utvalt oss till ditt folk 
och förunnat oss att återställa och försköna 
denna helgedom, som byggdes av våra 
fäder till din tjänst. Gör åter detta rum till 
en stillhetens och bönens plats och låt lju
set från ditt rike lysa över oss alla." 
Hans predikan handlade om Salomos bön 
till Herren sedan han låtit bygga templet i 
Jerusalem, och om Jesus som hörnstenen 
och medlemmarna som levande stenar i 
Kristi kyrka. 

Återinvigningen förrättades genom att alla 
präster samlades runt altaret, och sedan en 
och en vände sig mot församlingen och 
läste upp ett bibelcitat. De inbjudna präs
terna var förutom Domprost Kjell Ove 
Nilsson, bibelexpert Krister Brandt från 
Dingle, som är medlem av bibelkommis
sionen för nya översättningen av gamla 
testamentet, komminister Barbro Alvring i 
Grebbestad, kontraktsprost Paul Mellgren 
från Frändefors, Birgit Wallin s förra för
samling, samt teologie studerande Hanna 
Brandt och Brita Rudberg. Kyrkoherde 
Palmqvist var förhindrad att komma. Slut
ligen återinvigde domprosten kyrkan med 
följande ord: 

"Genom Guds ord och bön har Fjäll
backa kyrka blivit invigd för sitt ändamål 
och är åter upplåtet för Herrens tjänst, för 
bön och åkallan, för predikan av evangeli
um, för dopets bad och framräckande av 
nådens bröd. Må denna kyrka vara en plats 
för tillbedjan och andakt." 

Arkitekt Ture Jangvik informerade om 
kyrkans renovering. Detta beskrives på 
sidan 10. 

Birgit Wallin tackade alla, som deltagit i 
renoveringen och som bidragit med gåvor 
till kyrkan. Gunnar Johansson från Värna
mo har varit huvudentreprenör och måleri
arbetena är utförda av målarmästare Rune 
Håkansson i Nässjö. Fjällbacka elektriska 
har lagt in ett helt nytt elsystem och Signal 
Radio svarar för ljudanläggningen. Ljus
hållarna/vaserna vid bänkarna är inköpta 
för gåvor som skänkts till förre kyrkvärden 
Arndt Berggrens minne. Ljusbäraren i 
svart smide att sätta förbönsljus i är skänkt 
av Föreningen för Fjällbacka. Två altarva-
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ser är skänkta av respektive Tanums Spar
bank och Alfuild och Harry Järund. En 
altarduk med handknypplad spets är 
skänkt av familjen Nydqvist i Trollhättan. 
Två lampetter i mässing, som för kyrkan 
inköptes 1928, men då inte fick plats pas
sade utmärkt in nu och skänktes av Clary 
Swahn. Birgit och Kurt Wallin gav en 
kristallvas till dopaltaret. FIK:s damsek
tion bidrog till kormattan tillsammans med 
Kyrkliga arbetskretsen. En dopkanna i sil
ver tillverkad 1898 skänktes av Margaret
ha Berggren i Stockholm. Familjen Läck
berg gav en vas och ljusstakar till brud
kammaren. Medel till ommålning av 
golvur har skänkts av Anna och Åke 
Andersson i Vidingen. 

Intresset för kyrkans renovering har 
varit mycket stort, skänkta medel uppgår 
till närmare 300.000 kronor. Bara genom 
de postgiroblanketter, som distribuerats 
med Fjällbackabladet har inkommit 35.000 
kronor i poster om 50 till 150 kronor. 

När Birgit 1988 förde Fjällbacka kyrkas 
renovering på tal, var alla i kyrkoråden 
överens att nu var det Fjällbackas tur, och 
Birgit framförde sitt tack till kyrkoråden 
för deras helhjärtade stöd. Hela renover
ingen har kostat 3 miljoner kronor, vilket 
är billigt för en så omfattande renovering. 
Av dessa 3 miljoner betalar kyrkofonden 
0,8 miljoner, för att få en Adrian Peters
son-kyrka återställd i sitt ursprungliga 
skick. Huvudentreprenören Gunnar 
Johansson låg 0,8 miljoner kronor under 
övriga anbud, men arbetade med små
ländsk effektivitet och noggrannhet. Jag 
tror vi i Fjällbacka bör tacka Birgit för att 
denna renovering blivit så omfattande och 
så välgjord, som den blivit. 

Anders Järund 

Lunch på Gröna Lid. 
Efter högtidligheten bjöd Fjällbacka för
samling på lunch på Gröna Lid, där ett 
drygt hundratal bänkade sig. Här överläm
nade arkitekten en tavla med förstoring på 
kortet från 1915. Själv höll jag ett kort tal 
och erinrade om släktanknytningen till 
kyrkan. Då min morfar, Carl Lundström, 
föddes 1860 fanns ingen kyrka utan gud
stjänsterna hölls i skolan. Carl och Kristi
nas dotter Karin blev gift med Carl Nor
borg, som var kapellpredikant i Fjällbacka 
1913- 19 Deras dotterdotter Brita Rudberg 
var nu med i processionen och har också 
predikat i Fjällbacka under sommaren. 
Släktenas rad räcker oss handen ... 

InRer RudherR 
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IIl1/Kontorstjänst 
REDOVISNINGSBYRÅ 

SVERIGES RE OQVISN INGSKONSUl TERS FÖRBUND 

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

företagarens nara rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer/ REVEKO/ 

Vinbäcksvägen 8 457 00 Tanumshede 
0525-290 45 

Välkomna! 

NYA BADIS 
RESTAURANG och BAR 

DISKOTEK och LEVANDE MUSU< 
ÖPPET 15 JUNI TILL 15 AUGUSTI" 

Övrig tid mot beställning 

BORDSBESTÄLLNING TEL. 31208 
Fullständiga rättigheter 

Gunter och Lars-Erik 



Skall du alltid va' välkommen hit! 
Jag blickar hänförd ut över landskapet 
som villigt välkomnar med sin sträva 
skönhet. På avstånd reser sig kyrkans torn 
i trygg siluett mot en livlig horisont. 

Jag är här! Åter här i Fjällbacka! 
Beredd på att reservationslöst mottaga allt 
vad Bohusläns Paradis kan erbjuda. Som
mar igen. .. Ljuset har en sådan märklig 
och mäktig lyster. Husen i skyddande 
grupper mot väder och vind skapar en 
karg, men vänlig atmosfär. Människorna 
håller en viss distans. Det tar tid att lära 
känna dem! En del vill inte heller. Det 
skall man respektera! 

Men jag är ändå här! Ty ingen annan 
plats på jorden, än naturen runt om och i 
Fjällbacka, förenar havets trollbindande 
spel med lummig natur, trolska färger och 
klippors skarpa profiler på ett lika fängs
lande sätt. 

Fjällbacka i sin allra vackraste skrud är 
platsen där solen alltid lyser! Här kan jag 
vandra varje dag och alltid upptäcka nya 
smultronställen. Nu luktar det härligt av 
färgrik sommar! 

Blommande, prunkande överväldigar 
naturens skönhet var ny dag i ett stort lum
migt panorama. Ögat famnar den rofyllda 
stillheten. Örat förnimmer spännande ljud. 
Grönskans dofter stiger mogna upp mot 
skyn. I samma ögonblick bubblar några 
visdomsord upp ur minnets dolda göm
mor: 

"Tiden väntar inte på människorna. Det 
är just NU som allt sker! " 

Vad gör det mig då om regnet står som 
spö i backen? Ej räds jag heller den plötsli
ga vindil i mörkblått gatlopp över vikens 
vatten upp mot böljande fält och skog. 
Åskans mullrande röst vid vresig horisont, 
påminner för en kort sekund om barndo
mens skräck för naturens krafter. Men 
värst var dimman som kom rullande in 
mot land ... 

Ändå så oroar jag mig inte längre. Det 
är så här det skall och måste vara! 

Låt därför åter den värmande solen titta 
fram. Låt hav och strand skimra av dan
sande ljusstrålar genom regnbågar och sol
rök. Låt åter den sällsamma dagen forma 
sig i Västerhavets glittrande silver av 
mjuka vågrörelser som om stormen aldrig 
funnits där. 

Dunket aven fiskebåt. Måsarnas skrin. 
Den utmanande doften av färsk fisk och 
skaldjur, blandat med tjärad ek och mönja. 
Det vindpinade skrovet har färgats vitt, 
inte bara av oljefärg. Täckande salt från de 
brytande sjöarna till havs, ligger som ett 
fint puder över fartyget. Fiskaren till rors, 

står där rak i Tyggen och lägger stolt till vid 
bryggan med yrkesmannens lugna skick
lighet. Han säger inte mycket. Har heller 
aldrig gjort så. Ord i onödan är icke trak
tens adelsmärke! 

Några fileer kattfisk och en påse nykok
ta räkor byter ägare. Jag säger tack och får 
en kärv grymtning till svar. På vägen hem 
tar jag av mig skorna och går barfota över 
kullens daggfriska gräs. Mot skogskanten 
växer en fläderbuske som dignar av vita 
blommor i stora rosetter. De luktar otämjd 
sötma och syra i kärleksfull förening. Jag 
plockar hela korgen full. Fyrtio blomkla
sar. 

Väl hemma slår jag två liter hett vatten 
över blomstren i en tio liters hink med två 
kilo socker och fyra skurna citroner i. 50 
gram citronsyra därtill. Det får stå och dra i 
källarens svala skrymsle under några veck
or, innan drycken silas upp på sköljda flas
kor. 

Gott och ljuvligt läskande när den serve
ras utspädd med isat vatten ur blommig 
tillbringare på trädgårdsbordet, där ängens 
vilda blommor och gräs står bukett i vild
sint prakt! 

På kvällen strimlas kattfisken i tunna 
skivor. Jag sjuder upp en lag av saltat vat
ten, citronsaft, finskuren purjolök och en 
klick smör. När fonden fått en lätt, simmig 

karaktär, lägges fisken i och får ånga 
någon minut eller två. Sedan pudras 
kastrullens innehåll lätt med ett tunt lager 
Idealmjöl. Försiktigt vänder jag runt med 
en lång gaffel. Så grädde! Såsen reder sig. 
En klick smör på toppen ger härlig glans! 
Nu är det dags för en liten nypa vitpeppar, 
avsmakning och till slut; finhackad dill och 
skalade, färska räkor. Just som grytan är 
färdig, pockar den nyplockade potatisen på 
uppmärksamhet. Och visst är den klar. Pre
cis på tid! 

Till bords, lyder uppmaningen. Snart 
förenas vi i tystnaden av kärlek till bordets 
nöjen. En pärlande, gyllene skål i vitt vin 
för ännu en lycklig minut! 

Långt senare, när månen kliver rund och 
klar över bergets kam, slår det mig att 
havskräftor ännu ej stått på menyn. Och 
sedan är krabban åter välmatad i augusti. 
Hummerpremiären i september, inte att 
förglömma ... och så den mjälla havstors
ken, förstås! Men innan dess måste kanta
rellerna hittas och de sista vilda hallonen 
ätas från buske ... 

Åh, detta ljuvliga Fjällbacka ... "har man 
en gång sagt ja, till en skärgårdsinvit, skall 
du alltid va' välkommen hit!" 

Peter Ö/ander 

RUNESt.! 1 . _ ~ \~) 
(~)Ij) 1K. 

Grebbestad 

0525-.,08 82 
Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 

Tidsbeställning 

Jag hälsar Dig välkommen till min hudvårdssalong där jag 
utför 

ANSIKTSRENGÖRING - MAKE-UP - EPIIATION 
VAXNING (borttagning av generande hårväxt) 

FRANS- och ÖGONBRYNSFÄRGNING - ÖRONHÅLTAGNING - MANIKYR 

Monica Holmbergs Hudvård 
(20 år i branschen) 

Målgården G 14, Fjällbacka, (Nya kullenområdet) Tel. 0525-314 19 
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Från Hästvåm till Bayern 
Det blåste snålblåst över nordtyskland. mark. Björn har sina rötter på Hästvåm. 

En isande kaJI vind som lika gärna 
kunde ha hört hemma runt klipporna på 
Hästvåm eller Florö. 

Dit flyttade gamle lotsen Arwid Sand
mark sitt hus, från Väderöama, sedan han 
råkat i delo med lotsförman om någon för
mäten oförrätt i början på 1800-talet. Motorvägen var lika grå som någonsin 

Fjällbacka skärgård i november månad, 
bara med den skillnaden att Fjällbacka 
skärgård har den själ och kultur som den 
tyska autobahnmiljön, än så länge, totalt 
saknar. 

På den tiden tog man med sig sitt hus 
när man flyttade någonstans. 

Den gamla lotsstugan från Väderöarna, 
byggdes upp på nytt på Hästvåm, och där 
har Björn firat sina somrar i farfar Johns 
fotsteg. 
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Vi var på väg till Björn och Ingrid Sand-

Fjb Foder Hundköket· AB 
Lerstens Kvarn Tel. 0525·318 10 

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 

• Mjöl 
• Lantbruksfoder 
• Gödning, Utsäde, Kalk 

~LJA.\\~7' • Jordförbättringsmedel, gräsfrö m.m. 

Välkomna! • 
SPARBANKS GIRO 

enoar 
1idochP ~ 

QttvinnQ!~ 

BETALA ALLA DINA RÄKNINGAR 
_ enkelt - bekvämt - avgiftsfritt 

.. SparbankenTanum 

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 

Här fiskade dom hummer tillsammans 
och här drog dom sina ryssjor, medan 
Björn lyssnade på farfars gamla historier. 
Så gick Björn sin egen väg, läste på uni
versitetet och träffade Ingrid. 

Efter diverse lärarengagemang hamnade 
så Björn och Ingrid i Bayern på Universi
tetet i Erlangen . 

Ingrid är från Essen. Det är nästan hon 
som längtar hem allra mest. Hem till Häst
våm. 

Så kom lilla Linn. En snäll och glad 
liten krabat som egentligen är ganska nöjd 
med allt som det är. Hon jollrar och leker 
med sina händer och skrattar, när någon 
kommer nära. 

I somras föddes Linn. För första gången 
kunde Björn inte åka till Fjällbacka och 
Hästvåm på hela sommaren. 

- Det kändes lite egendomligt, men å 
andra sidan gav det nyblivna faderskapet 
så mycket stimulans att man stog ut ändå. 
Samtidigt fick man chansen att tänka efter. 

Man började taxera den livskvalitet som 
det innebär att bo i Fjällbacka. 

Man fann ganska fort att det skulle vara 
helt olösbart att bo i Bayern och ha sitt 
hjärta i Fjällbacka skärgård. 

- När vårt kontrakt med universitetet 
går ut 92, flyttar vi hem, den saken är klar. 

- Det väntar en lärartjänst på gymnasi
et i Strömstad och en doktorsavhandling på 
Strindberg. Kanske blir det tid för båda en 
vacker dag. I alla fall för lärartjänsten i 
Strömstad. 

Sko-John och jag satt länge oc h lyssna
de. Kanske är det så det är. Kanske betyder 
det mer än man någonsin kan tänka sig, att 
få ha sina rötter. 

Dom har Ingrid skapat. För henne är 
"hemma", i Fjällbacka. Sedan hon träffat 
Björn och lärt sig njuta av de kvaliteter 
Bohuslän bjuder, är Fjällbacka hemma för 
Ingrid. Diisseldorf också, fast inte lika 
mycket. Här vill dom leva som man gör i 
Bohuslän. Detta är livskvalitet för familjen 
Sandmark. Med måsskri och skru0bsår på 
knäna. 

Lasse Lundherg 



Närajul- en sång i advent 
NÄRA JUL En sång i advent Text och musik Evert Tall.be 

Menuett Arr. Gunnar Hahn 

o - ar - nas får och små lamm jag äls - kar att se dem g~ s~ 

Evert Taube gjorde 1922 en segling runt 
Sverige från Stockholm till Strömstad och 
skildrade färden i boken "På kryss med 
Ellinor". I andra upplagan som kom 1963 
tillfogade han som epilog dikten "Nära 
jul" som han kallar en skärgårdspastoral i 
ord och toner från Fjällbacka skärgård 
"under min sista vintriga kryssning med 
"Ellinor". 

En kväll låg Evert Taube i Fjällbacka i 
väntan på bris för att segla till Kosteröar
na. Han berättar i ett brev till sin vän arki
tekten Torsten Stubelius: "Sålunda påmin
de jag mig den kväll, då vi lågo för ankar 
under fönstren i din faders hus, Alfred 
Wahlbergs stora tavla över Fjällbacka. 
Under barndomsåren gav den tavlan liv 
och rörelse åt min uppfattning av 
Bohusläns skönhet." 
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NÄRA JUL En sång i advent Text och musik Evert Taube 
Arr Gunnar Hahn 

Öarnas får och små lamm jag älskar att se dem gå så 
trygga nära intill mig och se på mig då och då . 
Deras blickar kan inte tydas, och skönheten där de gå på 

~ 
f 

kalla öar, som prydas av sältor med strandblommor på. Nej, 
den kan jag inte förklara, men jag sjunger om den ändå på 
strandäng, som blommar nära jul mellan klippor i salthavet blå. Illustration ur "Förlustelse och frid" av 

Stig Södersten till Taubes dikt. 
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Sjöräddningsdagen på Kalvö 
Det kom inte som väntat 250 besökare - utan 1200. 
Det gjorde att 500 koppar kaffe, 200 korvar och 13 lottringar såldes 

slut på mindre än två timmar. 
Och vilken rekordsumma till sjöräddningen det blev! 

Efter 15 år på Dyngö var det i somras för 
första gången dags för Kalvö-bazaren. 
Och vilken rivstart. 

Då sjöräddningens båtar kom in till 
södra hamnen i Fjällbacka för att hämta 
folk trodde besättningen inte sina ögon. 
- Jag höll på att svimma. Det var ju all
deles svart med folk, säger Stig Tore Berg. 
De mest optimistiska hade gissat på 250 
besökare. Det kom istället drygt 1200. 

På Kalvö väntade en entusiastisk skara 
öbor som dukat upp med loppmarknad, 
fiskdamm för barnen, tipspromenad, kaffe 
och korv. 

I gröngräset underhöll TV-kändisen 
Klasse Möllberg på gitarr, kören "Kalvös 
vänner" och i det så kallade vimlet syntes 
bland andra seglarmästaren Pelle Petters
son, Lasse Schmidt på Dannholmen och 
förre ambassadören Sverker Åström. 

- Alltihop var mycket uppskattat. Spe
ciellt tipspromenaden med en resa för två 
till Tyskland som pris, berättar Adele 
Berg. 

Många av besökarna var nyfikna på 
Kalvö, den vackra ön de så många gånger 
åkt förbi med båten, men inte fått en chans 
att gå iland på. 

Den stora skaran besökare på bazaren 
visade sig nu också i kassakistan. Totalt 
95 000 kronor (kollekten inräknat) i in
samlade pengar till sjöräddningen blev 
det! Det är nära nog en fördubbling jäm
fört med fjolårets rekordnotering. 

Stig Tore Berg igen: 
- Ja, ett fantastiskt resultat. Och det här 

är pengar som nu är öronmärkta för sjö
räddningen i Fjällbacka. 
Exakt var slantarna till slut hamnar är inte 
riktigt klart. 
- Men det finns många hål att stoppa i, 

säger en nöjd Stig Tore. 
Det fina vädret gjorde nu också sitt till för 
att den första Kalvö-bazaren blev så lyck
ad. 

- Men det visste vi om, skojar Stig 
Tore. Under de 15 år bazaren varit på 
Dyngö har det faktiskt bara regnat en enda 
gång. 
En som trivdes på bazaren var Hilding 
Arvidsson, Kalvös idag .ende åretruntbo
ende: 
- Så här mycket folk har det aldrig tidi

gare varit på Kalvö samtidigt. Jag tror ön 
sjönk några centimeter på köpet. Men det 
var det värt! 

Sommaren 1991 blir bazaren på Kalvö 
igen. Och förberedelserna har redan börjat 
så smått. 
Som bazargeneral har öborna utsett Sign
hild Svensson. 
- Vi hade några små missar i år, vilket 

kanske retade några. Så till kommande 
bazar ska vi bland annat fixa en högtalare 
till auktionen och även förbättra transpor
terna till och från ön, hälsar Signhild. 

elaes Salomonsson 

De flesta hade väntat 250 besökare. Det kom över 1200 till Kalvö-bazaren. Frågan är 
om det varit så mycket folk på ön samtidigt någon gång tidigare. 
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-Hmmm, kommer det ännu fler? Hilding 
Arvidsson (i keps) på Kalvö kände något 
av den fart och fläkt som fanns på ön när 
han var liten. 

Det bjöds på levande musik i väntan på 
auktionen. Några småflickor passade på 
att ta sig en svängom under päronträdets 
grenar. 



Överst t.v.: En glad vinnare av tipsprome
naden. Lennart Bergh prickade alla rätt 
och vann en resa för två till Tyskland. 

Överst t.h.: Lasse Lundberg var som van
ligt auktionsutropare och fick använda sig 
aven provisorisk pappersmegafon för att 
göra sig hörd. Stig Tore Berg verkar för
vånad över vad nästa auktions utrop ärför 
något. 

Th.: Pelle Pettersson var en bland många 
kändisar i bazar-vimlet. Här sätter han 
sin namnteckning på en av de flytvästar 
som ska auktioneras ut. 

Längst ner t.h.: Det var rusch bland 
stånden på loppmarknaden. Många ville 
handla billigt. 
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BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 

Maratonlopp i 
Fjällbacka 1991. 
Under år 1991 kommer Fjällbacka Idrotts
klubb Friidrottsavdelningen att på försök 
starta några lopp och om allt slår väl ut 
kan det bli tre stycken under löpsäsongen. 
Det första loppet är tänkt att gå under maj 
månad . Nästa lopp, som är tänkt bland 
annat som ett semester- och turistlopp 
skall gå under juli månad och det tredje 
blir ett höstlopp i september månad. 

Vi kommer att ha tre olika långa banor, 
det kommer att vara en kort som mäter 2,5 
km, en minimaraton som mäter c:a 5,5 km 
och så det långa som skall vara en kvarts
maraton och skall vara c:a 10,6 km. 

Loppen är öppna för alla och vilket 
lopp Ni vill springa avgör Ni själv. Endast 
det långa loppet kommer eventuellt att gå 
igenom samhället. 

Vi kommer att dela ut en medalj till alla 
som fullföljer och din tid Du sprungit på 
kommer att anslås på en anslagstavla så 
Du kan ta del av den. 

Vi kommer att informera mera om lop
pen under våren men vi vill att Ni redan 
nu sätter upp våra lopp som trevliga mål 
för Er träning. 

Starter och målgångar är planerade att 
gå på idrottsplatsen, där även omklädning 
och duschning kan ske. 

En startavgift kommer att uttagas tr<?li
gen 20 kronor för det korta och 40 kronor 
för de långa loppen. 

Vi hoppas att många skall tycka vårt 
försök med loppen i Fjällbacka skall ge 
dem en verklig kick för regelbunden trä
ning. 

Träna, trivs och ha trevligt 
Bengt Rickardsson . 
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Barbro Hugosson delar ut första pris till Johan Karlden som representant för vinnariaget. 

Eljusspåret invigs av motionärerna 
Den nya motionsslingan vid idrottsplatsen 
öppnades högtidligen i våras. Men efter
som våren redan var långt framskriden 
behövdes inte elljuset. Den 5 oktober 
invigde man spåret med elljuset på, med 
en motionstävling för hela Fjällbacka. Byn 
med omnejd delades in i områden, som 
fick tävla med varandra. Varje runda i spå
ret gav en poäng. Kjell Jonasson sköt 
startskottet och ett 80-tal löpare gav sig 
iväg. Banan var blöt och tung efter dagens 
regn, men man hade uppehållsväder under 
tävlingen. Mörhult-Källvik-Långö vann 
med sjuttioen rundor. Tvåa blev Tallgatan-

Tack för i sommar 

Sälvik-Håkebacken-Centrum med tjugo
fem rundor, tätt följd av NV landsbygden 
med tjugofyra rundor och Sumpan-Liden 
med tjugotre. Kullen gjorde fjorton run
dor, SV landsbygden två och Falkeliden
Hyreshusen en runda. Alla deltagare bjöds 
på varm korv och dricka. Priserna hade 
skänkts av Järund Inventing AB. Bertil 
Hugosson, som organiserat tävligen, pas
sade på att tacka dem som särskilt hjälpt 
till att färdigställa spåret (dessa omnämn
des i sommarnumret) och Olle Ripa, som 
tillåtit att spåret går över hans mark. 

Anders Järund 

och God Helg . Ingela o Lasse 

BiTSKOPEN , 
CArE BRYGGAN 

0525/31040 

__ Br. Allelsson 

B~~ 
FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVARME - KÖKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 - 87 08 49 
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FRANKOMMUN 
OCH LANDSTING 
• Natten till lördagen den 16 juni brann 
högstadieskolan i Tanum ner till grunden. 
Händelsen påverkar skolbyggnadsplaner
na i hela kommunen. Nybyggnadskoslna
dem a täcks till 25 miljoner kronor av för
säkringar. Många politiker vill lägga till 
mellan 10 och 25 miljoner kronor för att 
få en förbättring av skolbyggnaderna. 

• Nya låg- och meIlanstadieskolan i 
Fjällbacka försenas minst ett halvår på 
grund av branden. Centern ville senareläg
ga byggstarten cirka två år för att i stället 
bygga en skola med enparallelligt högsta
dium på en annan plats än den nu 
föreslagna. Fjällbackas föräldrar proteste
rade högljutt mot detta. Skolan kan inte 
vänta med de stora barnkullar som nu 
kommer upp i skolåldern. Kommunen 
beslöt att starta skolbygget fortast möjligt, 
vilket kan bli i början av 1991. 

• Centern och miljöpartiet föreslår att 
nya högstadiet byggs med hemklassrum, 
för att öka trygghetskänslan hos eleverna. 
Eleverna gav förslaget "tumme ner" . De 
vill ha kvar NO-salama och istället få ett 
ordentligt samlingsrum och större skåp. 
De vill träffa andra elever från andra klas
ser och andra delar av kommunen. 

• Miljöpartiet och folkpartiet föreslår att 
ett fyrparallelligt högstadium i Tanum 
för norra kommundelen och ett tvåparal
lelligt i Hamburgsund för den södra 
delen inklusive Fjällbacka. 

• Befolkningen i Fjällbacka ökar sta
digt genom födslar och inflyttning och är 
nu uppe i cirka 1100 personer. John Gran
qvist AB:s lägenhetshus på Kullenområ
det blev klara i november/december och 
har fyllts efterhand. 

• Gamla apoteket byggs om till lägen
heter. Ägare är Åke Ahlsen, Lennart 
Widelius, Lars Kristensson och Roland 
Andersson. 

• VA-nätet i kommunen måste förnyas 
de närmaste åren. 

• Barnomsorgstaxan höjs 10%. 

• Hamstyreisen planerar att bygga ut 
hamnen vid Badholmen med 150 nya 
platser för hemmabåtar. Inre pontonbryg
gan tas bort, stenpiren förlängs ytterligare 
med vågbrytande pontoner och fem lättare 
pontoner förtöjs vinkelrätt mot sten-pon
tonpiren. 

• Den "skyddade" delen av Gästham
nen förlängs med 20 meter och skyddet 
vid bryggorna i centrum förbättras av 
utbyggnaden. Se skiss. Dygnsavgiften i 
gästhamnen höjs till 75 kr för båtar under 
10 m, och 100 kr för längre båtar. 

~ FJÄLLBACKAS ~ 
~ ~ 
~ LUCIA 1990 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
\I ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ \I 
~ Till Lucia för året valdes Anna ~ 
~ Grunewald. ~ 

Anna, som är elev i Tanums- . 
~ skolan var Luciakandidat N:o 4 ~ 
~ och kröntes i samband med ~ 
~ Fjällbacka IK:s Damtraditions ~ 
~ traditionella Jul- och Luciafest ~ 
~ på Badis i Fjällbacka den 16 ~ 

december. 
~.'. FjällbackaBladet ber att få ~ 
"IU gratulera. ~ 
\I ~u 

~~~~~~~~~~~'u'u 

• Hamnavgiften höjs till 1500 kr för 
alla A-hamnar, dvs alla nyare hamnar, och 
till 1129 kr för alla B-hamnar, dvs de äldre 
hamnarna. 

• Kommunen inför tillfälligt byggstopp 
för fastigheter, som byggs av byggföre
tag, i avvaktan på att byggnader som fått 
byggnadstillstånd och är under uppförande 
blir klara, sålda eller uthyrda. 

• Kommunstyrelsens ordförande Bengt 
Mattsson, meddelade på samhällsföre
ningens årsmöte att Badholmsprojektet 
läggs på is. Hänsyn har tagits till de flera 
hundra namnen på protestlistorna. 

Anders .Järund 

LERS TEN S KVARN 
I KONKURS 
Den 15 oktober begärdes Lerstens kvarn i 
konkurs. Under de senare åren har man på 
kvarnen producerat foder och vitamin
drageer åt lantbruket. Den nuvarande 
utvecklingen inom lantbruket har också 
drabbat kvarnen, och då konkursen blev 
oundviklig fanns endast tre anställda kvar, 
och verksamheten hade nästan upphört. 
Större delen av aktierna i kvarnen ägs av 
Pärups kvarn AB i Skåne. 

Anders Järund 

Gåvafrån Föreningen 
för Fjällbacka 
Hösten 1990 har Fjällbacka skola fått mot
taga en värdefull gåva från Föreningen för 
Fjällbacka. Gåvan består av samtliga 
årgångar av FjällbackaBladet i klassupp
sättningar. 

Detta material utgör en rik kun
skapskälla att ösa ur, då eleverna behöver 
få veta mer om sin hembygd, sin historia 
och sina rötter. 

Vi tackar också för ett värdefullt till
skott i skolbibliotekets faktasamIing! 

Kerstin Ekborg 
skolbibliotekarie 

En underbar upplevelse av djur, natur 
och konsthantverk 

Träd och växter har bevarats för att ge en 
naturlig upplevelse av de 60 djurarter som 
väntar dig, innefattande våra nyinköpta djur 
"Falabella" - minsta hästen i världen kine
siska får och "Guanaco". 
Ett timrat konstcaf€ är en oas i vår djurpark. 
Här kopplar du av i hemtrevlig atmosf<ir med 
kaffe och dopp, eller varför inte en pizza när 
du blir riktigt sugen. 
Keramiskt hantverk, oljemålningar, akvarel
ler och mycket annat har du tillgång till i vår 
park. 

BULLARENSDJURPARK! 
Telefon: 0525-52050, Liane PI 826, 450 84 Bullaren 
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Gökotta vid Lersten 
(Kan någon hjälpa till med rätt årtal? Kanske strax före 1920 eller tidigare?) 

Fr.v. Klara Lundström (Lundberg), Ellen Svensson (Widelius), 
Elida Andersson, Långesjö, Ingrid Karlsson (Krantz-Svensson) , 
Elof Rosen, stenhuggare, Magnhild Antonsson (Pålsson), Annie 
Holmberg (Setterlind) , Dyngö, Ida Westerberg , Väderöarna , 
Henrik Svensson , Ragnar Setterlind, bagare, Anders i Lersten , 

som ägde gården, Verner Karlsson , Albert Johansson,jiskhand
lare, Karl Widelius, urmakare. 
Kortet har ställts till fö/fogande av Ingrid Svensson,jödd 1896, 
som själv är med på kortet och lämnat uppgifterna, som kanske 
inte är helt fullständiga. 
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PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

-Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 

IllIJ~1 ,~ 
REKLAMAB 

Bruksvägen 8, 45500 MUNKEDAL 

Tel. 0524-12119,12311 

Ö 

NORDHOLMS UR & GULD 
GREBBESTAD 0525-101 38 

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

Dessutom stor sortering i: 

KLOCKOR, (Med allriskjörsäkring*) 

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

ÖPPET Vardag 
Lördag 
Lunch 

9.00-18.00 
9.30-13.00 

12.45-14.00 

· .1 J samarbet~ med WASA 
Europeiska Försäkrings AB 

STJÄRN~UR~ 



Magnhild Pålsson 
100 år 
Om man tittar på det gamla välkända kor
tet med den stora sillfångsten från 1892 
utanför Porsholmen ser man en lång reslig 
karl som står rakt upp i den mellersta 
båten. Det är Martin Antonsson, far till 
Magnhild Pålsson, som fyllde 100 år den 
14 november i år. Då kortet togs var hon 
en liten tös på 2 år. Modern hette Amalia 
Sanne. Föräldrahemmet låg vid Hällespor
ten men det finns inte kvar. Det revs där
för att det stack ut i gatan för mycket. 

Magnhild var äldst av tre systrar. Vid 7-
årsåldern fick hon börja skola för Lotta 
som var sträng men duktig. Sedan gick 
hon hos Anna Persson och därefter kom 
hon i storskolan vid kyrkan och gick för 
Stubelius. Hon gick och läste för pastor 
Wallentin, somvar både sträng och snäll. 
Man läste i kyrkan på vintern och under 
sommaren i det lilla huset bredvid präst
gården. Vid konfirmationen hade hon 
svart lång klänning. 

Magnhild minns att hon varit och badat 
i Lundströms badhus där syskonen Carl, 
Johan och Malin arbetade, värmde vatten i 
en stor panna och serverade tångbad i 
stora träkar. 

På somrarna blev det utebad ibland 
flera gånger om dagen vid badbergen vid 
Sälvik, innanför Skottens vrage. Segla 
lärde hon sig också som barn och var ute 
med sin pappa i hans stora segelbåt och 
fick sitta vid rodret. 

Efter konfirmationen var hon hemma i 
många år hos föräldrarna, men så fick hon 
bÖlja på telegrafen , där hon lärde sig att 
sköta både telegraf- och telefonistarbetet. 
Hon arbetade där i tio år och fröken Was
tenius var hennes chef. 

Ibland dansade hon på ångbåtsbryggan 
eller vid Ödsmål till dragspel eller fiol och 
så träffade hon Axel från Långesjö. När de 
gifte sig måste hon sluta vid telegrafen , 
eftersom gift kvinna inte fick ha statlig 
tjänst och det tyckte hon var tråkigt efter
som hon hade trivts bra med arbetet och 
att ha egen förtjänst. 

Hennes man var styrnlan på ångbåten 
Norrviken och sedan tjänstgjorde han 
både på Väderöbods fyr och på Väderöar
na som lots. Som nygifta bodde de först i 
Magnhilds morföräldrars hus och de gam
la var båda länge sängliggande före sin 
död. Så gick det ju till då: de an höriga fick 
ta hand om sina gamla. 

Det egna huset var just färdigt då bran
den bröt ut en majkväll 1928. Mannen var 
i Göteborg och kom inte hem fÖITän efter 
en vecka och fick höra om olyckan. 

Hon var ensam hemma med sina tre små 

flickor när den stora branden bröt ut. Hen
nes dotter Stina minns hur modern försök
te släpa ut möbler men inte mycket blev 
räddat. Det var hus nummer tre från tele
grafstationen som brann ner helt. Men det 
var försäkrat och ett nytt byggdes på 
samma grund. Under tiden fick familjen ta 
sin tillflykt till mannens föräldrar i Långe
sjö som hade gård där. Det samlades också 
in pengar och familjen fick några hundra 
kronor till hjälp. 

Magnhild hade symaskin och sydde till 
sina flickor. Tyget kunde hon köpa hos 
Augusta Carlsson eller Carolina Erikssons 
affärer mitt emot skolan. Stickade strum
por gjorde hon också, långa svarta. Sådant 
hade hon lärt sig i föräldrahemmet , efter
som ingen slöjdundervisning fanns på 
hennes skoltid. 

Specerierna handlade hon i Dahlgrens 
affär som ju låg alldeles intill hemmet. 
Middagsmat blev oftast fisk . 

Magnhild har varit änka sedan 1967 och 
ända tills härom året bott kvar i det gamla 
hemmet. Nu har hon en fin lägenhet på 
Fjällbackaservice men ser bara öppna fält 
och parkeringsplats från sina fönster. Hon 
har alltid sett sjön i hela sitt liv och längtar 
dit. Fortfarande kan hon ibland besöka det 
gamla hemmet och se vattnet. 

Hon har en garnhärva upphängd på en 
stolsrygg och skall till att börja nysta garn 
till virkning när jag hälsar på. Själv fick 
jag en liten söt virkad duk i present och på 
bordet ligger en virkad löpare i ett vackert 
mönster som Magnhild komponerat själv. 

Fjällbacka-Bladet ber att få gratulera på 
I OO-årsdagen. 

Inger Rudherg 

_-rlukler f,,:,n 
l..or butik hittar o., P'-

Dingle 
Blomster & 

Presenta/fär 
0524/402 19 

Paula 's 
Skinnatelje 

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

Lisbeth's 
FINNS TYGER, GARNER, 

HANDARBETEN 

och DAMKLÄDER 

Välkomna! 
TEL. 0525 - 313 71 
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Vem var vad i Fjäll
backa 1800-1920? -
Jag har under många år funderat på varför 
jag är så fascinerad av Fjällbacka. Var det 
doppet jag fick som ettåring, nerhalad i en 
sele vid bryggan, efter en varm tåg- och 
bussresa från Göteborg? Nej, jag tror 
knappast det. Det måste bero på min äls
kade farmor och alla mina minnen av 
henne och hennes två syskon i Fjällbacka. 

Jag har länge tänkt att försöka kartlägga 
hur deras föräldrar, förföräldrar, grannar 
och vänner levde. Under årens lopp har 
jag samlat på allt som haft anknytning till 
Fjällbacka men det har inte blivit tid för 
att bearbeta uppgifterna. 

För 5 år sedan flyttade jag dock med 
man och barn till Norge och fick förmå
nen att bli hemmafru. Efter första etabler
ingsfasen bestämde jag att, NU eller ald
rig, hade jag chansen att reservera tid för 
att samla in mer uppgifter och systemati
sera det hela. Idag har jag kommit en bra 
bit på väg och börjat få ordning på de fles
ta som levde i Fjällbacka under tiden 
1800-1920. 

På grund av branden i K ville prästgård 
1904 är det svårt att få tag på den delen av 
uppgifter så man får gå andra vägar. Det 
retar mig kolossalt när jag stoppas av alla 
"anonyma" kvinnor som i bästa fall 
nämns som h.h. (hans hustru) och ett årtal. 
Hur många gånger har jag inte läst om alla 
fantastiska män och deras söner, för att 
senare upptäcka · att det även fanns flera 
döttrar samt att många av männen blev så 
fantastiska tack vare sina fruars förmögen
het? Hur hade Fjällbacka kunnat överleva 
utan dessa kvinnor? De arbetade och slet 
mot fattigdom, led som ogifta mödrar, 
blev övergivna av sina män eller blev läm
nade ensamma, som änkor eller på grund 
av utvandring, med sina barn. Jag tycker 
att de är värda en större plats i historien än 
bara "h.h". 

Jag är väldigt tacksam för hjälp med 
uppgifter som gäller invånare i Fjällbacka 
under. 1800-talet. Ingen uppgift är för 
liten. Det kan t ex vara en uppgift om 
väder och vind en viss dag, upplysningar 
om en namnlös grav på kyrkogården eller 
ett gammalt brev. Alla små, små bitar blir 
ett stort pussel till slut. 

Jag kan även, mot en mindre ersättning, 
hjälpa andra med en sammanställning av 
upplysningar över en eftersökt släkting. 

Du som kan och vill hjälpa mig med en 
liten pusselbit i detta stora arbete är hjärt
ligt välkommen att skriva till: 

22 

Lisbeth Jöranli 
KalvsjfJ 
N-27730 Lunner, Norge. 

FFF:s krabbfiske 
Tisdagen den 17 juli var dagen för små 
och stora krabbfiskare i Fjällbacka. 

I år kunde vi alla också glädja oss åt fint 
väder. När startskottet gått var hela stran
den utefter torget full med 66 tävlande 
och deras supportrar. 

Årets vinnare i klassen upp till 9 år blev 
Anna Ekdahl med 42 krabbor. Segrare i 
klassen 10 till 14 år blev Harald Freytag 
med 26 krabbor. Klassen "barn med vuxen 
eller vuxna" vanns av Gunilla och Jacob 
Borre, som klarade att få upp hela 54 
krabbor. Alexander Blomgren och Jenny 
Gunnarsson, 7 respektive 11 år, fick delad 
första plats för årets största krabba. 

Vi vill tacka alla kontrollanter och då 
speciellt Arne Carlsson och P-Å Hallberg 
som hade det ärofulla och farliga uppdra
get att räkna den totala fångsten på 756 
livliga krabbor. 

Ett hjärtligt tack går också till alla gene· 
rösa näringsidkare i Fjällbacka, som med 
sina gåvor gjorde det möjligt för oss att 
även i år lämna ut jättefina priser till alla 
deltagare i tävlingen. Det var verkligen 
roligt, att under veckorna efter tävlingen, 
se barn och ungdomar klädda i sina fina 
vinster. Det är ett bra betyg för våra spon
sorer. 

Ett varmt tack även till Giinter och 
Lars- Erik, Stora Hotellet, för lånet av 
matsalen för prisutdelningen samt till För
eningsbanken, som hjälpte oss med num
merlappar. 

Hoppas vi ses den 16 juli 1991 till en 
ny trevlig eftermiddag med krabbfiske. 

Lisbeth Jöranli 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

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



STENIFLIG 
o 

GAR I PENSION 

En av Fjällbackas profiler, fritidschefen 
Sten Larsson, uppvuxen på gården Flig 
vid Dingleavtaget, har gått i pension. Sten 
har alltid varit intresserad av friidrott och 
bordtennis, och tränade en tid FIK:s lag i 
dessa grenar. Sedan Tanums kommun bil
dats blev han kommunens förste fritids
chef. Stens arbetskapacitet är omvittnad 
av många. Klockan sju varje morgon var 
han på jobbet, och det första kommunord
föranden fick göra, när han kom, var att 
tala med Sten. Med en aldrig sinande 
energi, arbetade han för olika projekt. De 
senaste åren har vi sett honom i städkam
panjer för att få en ren kust till sommaren. 
Med sitt energiska och glada sätt, har han 
blivit en mycket populär person i kommu
nen, och han är känd långt utanför kom
munens gränser. 

Det var många som ställt upp för att 
avtacka honom på Servicehuset i Fjäll
backa måndagen den 5 november, både 
från kommunförvaltningen och från olika 
föreningar. Att slå sig till ro som pensio
när och inte göra något särskilt, ligger inte 
för Sten Larsson. Som bekännande social 
demokrat, vill han gärna använda sitt kun
nande, som politiker. Kanske blir det så. 
FFF ansluter sig gärna till gratulanterna. 

GRATTIS STEN! 
Anders Järund 

Centrumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 
Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker 

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

Svenska och norska sjökort 

Vi tar emot film 

för framkallning 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525 - 313 27 

Fritidschef Sten Larsson i Flig (t.h.)och efterträdaren Roland Joelsson (4,5 varv) 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 
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Den sista resan 
Alfons Karlsson på Ön var skutskeppa

re. 
En härlig typ, av den gamla fina sorten 

som var putsad och fin i hemmahamnen, 
men totalt omöjlig att ha i möblerat rum 
på neutral mark. 

Skutan hette Lilly och var kanske inte 
det mest välputsade som seglade på kus
ten. 

Det var onekligen ett strävsamt gam
malt par. 

Varje gång det var dags för klassning, 
brukade Alfons springa omkring och låna 
ihop det mesta som behövdes för att hon 
skulle gå igenom. 
Gud allenast vet vad det var som gjorde 
att Lilly, av klassningsman, kunde bedö
mas vara sjövärdig, ty hon var mer eller 
mindre en flytande rishög. Jag vet inte hur 
många gånger Skageracks vatten passera
de genom länspumpen varje år, men säkert 
var det ganska många. 

Däcket var på sina ställen så murket, att 
man lätt skulle kunnat ha färska rädisor 
till midsommar om man bara bekvämat 
sig med att så. 

Hade det inte varit för Alfons Karlsson , 
hade ekipaget varit en smula tragiskt att 
beskåda, men med honom ombord upp
nåddes en harmoni man endast finner i 
lyckliga kärleksförhållanden. 

Hade skutan Lilly varit ny och skinan
de, hade förmodlingen Alfons dött av ren 
ledsnad, men i sitt tillstånd fick hon 
Alfons att blomma upp så som endast 
sådana personer gör vilka leva i vetskap 
om att vara oumbärliga. 

Om Alfons hade lämnat sin stolta skuta 
i låt oss säga sex timmar, hade de naturla
gar han genom 1000-tals manipulationer 
satt ur spel, slutligen segrat, och Lilly från 
Ön hade kunnat föras in på listan över 
före detta skutor. När Alfons fick laga allt 
som gick sönder med snören, ståltråd, 
plastic padding eller annat, var han lycklig 
som ett barn. 

Jag tänker ofta på vilken katastrof det 
hade varit om Alfons Karlsson hade varit 
rik, eller bara ens småförmögen. 

Då hade Lilly förmodligen varit uppfix
ad och snygg. Allt trasigt hade varit bytt 
mot prima originaldelar och Alfons Karls
son en olycklig liten person vilken mer 
eller mindre bara åkte med. 

Alla på hela kusten kände till detta för
hållande. 

- Jaså, hon flyter ännu? var en häls-· 
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av Lasse Lundberg 

ningsfras som ofta mötte Alfons när han 
hälsade på kolleger. 

Så hade tiden gått i fullbordan, Lilly 
skulle gå sin sista resa och Alfons Karls
son skulle gå i pension. 

Alfons hade sedan länge beslutat sig för 
att ge en riktig fest- och avskedsföreställ
ning. 

För honom var inte smuggling något 
brottsligt, eller ens oriktigt, och hans för
hållande till tullare var gott. 

Dom gjorde sitt jobb och han gjorde 
sitt. 

För Alfons fanns det två sorters smugg
lare. 
Ertappade och ännu ej ertappade. 

Så skulle alltså Lilly göra sin sista resa. 
Hon skulle till Höganäs med last av 

sand för legotillverkningen där, och hon 
hade fått en liten obetydlig last av stycke
gods tillbaka. 

Det fanns aldrig någon hemlighet på 
den tiden, vad lasterna beträffade, och 
eftersom det var Lillys sista resa, stod 
många och vinkade när hon lämnade Ön 
för sista gången. . 

Alfons hade för resan mönstrat en jung-

man, också han från Ön, vilken på grund 
av sin motvilja mot tvål och vatten, gick 
under namnet Luskungen. Så seglade sku
tan , om inte till fjärran land så dock söder
ut. 

- Det kan aldrig gå bra, hon har gått 
på nåder länge. sa många när den gamla 
skutan dunkade iväg. 

Så gick det några veckor. 
Alfons och Luskungen lossade sin last i 

Höganäs, klarerade ut för hemmahamnen, 
men drog raka vägen till Kiel. 

Där blev det ett bärande. 
Under sex timmar bar de bägge kumpa

nerna ombord 200 lådor prima vodka som 
Alfons via hemliga kanaler beställt aven 
skeppshandlare. Sen blev det ett körande. 

Det gällde att köra in tid så att ingen 
skulle kunna misstänka något. Den gamla 
Scandian lät som en månraket på Cape 
Kennedy, ögonblicket innan den lättar. 

Värmen i maskinrummet stod som en 
vägg, och svetten lackade, varje gång 
Alfons kom upp efter att ha varit nere och 
smort. 

Det gällde att smörja ofta så att hon 
stod rycken. 
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Och hela tiden gick pumparna. 
Om hon läckte som ett såll när hon I 

sakta mak stävade fram med sina sex 
knop, så förstår ni säkert hur det var när 
den frustande råoljemotorn pressade upp 
den gamla ryggbrutna skorven i nästan 
nio. 

När solens första strålar började värma 
på andra dagen, slog Alfons ifrån maskin. 
Det var nu bara 10 distansminuter kvar 
hem. 

Nu skulle den stora finalen iscensättas. 
Medan Luskungen pumpade satte Alfons 
sig vid sin skraltiga radio och anropade 
land. 

- Detta är Lilly av Ön, hör ni mig - . 
Svaret han fick kom från lotsstationen. 

- Lotsen här, vad är er position-? 
Alfons gav positionen och meddelade 

att skutan sprungit läck och att han ville 
ha omedelbar assistans. 

- Går hon ner så sjunker hon som en 
sten, för hon är barlastad med 20 ton -. 

Eftersom lotsen kände Alfons, visste 
dom att om Alfons befarade att skutan 
skulle sjunka, så betydde det att allt hopp i 
stort sett var ute. 

Raskt anropades tulljakten, vilken i full 
fart stävade mot haveristen varefter Öns 
slipägare kallades så att allt skulle vara 
klart om vraket. mot förmodan, skulle 
kunna bärgas iland. 

Ombord pumpades det för fulla mug
gar. 

Snart var en ända över och bogseringen 
började. 

- Ta det vackert, sa Alfons till Lus
kungen, det är bättre om hon ä lite halv
sucken när vi kommer fram. 

Det var ett tungt ekipage som anlände 
till slipen, men den flöt. 

- Ta det vackert, sa Alfons, när hon 
var på plats på slipen, så vi inte knäcker 
henne. 

Så började slipen knirka och dra. 
Med vattnet strilande mellan borden 

kom hon sakta upp ur vattnet, bara en fot i 
taget. 

Tulljakten hade nu gjort sitt och skakan
de på huvudena lämnade besättningen sli
pen, kommenterande faktum , att havet 
hädanefter skulle bli ett betydligt tryggare 
ställe att vara på sedan Lilly gått på land 
och helst huggits upp också för den delen. 
På slipen stod Alfons och Luskungen, och 
betraktade sina 200 lådor prima vodka 
som sakta men säkert var på väg upp på 
torra land. 

Just så här ville Alfons avsluta sin kar
riär på havet. 

Alfons hade en gång läst i en bok av 
Albert Engström, att bonnpojkarna i 
Roslagen gick in vid tullen när dom blev 

för lata för att gå bakom plogen. 
Han undrade länge från vilken yrkes

grupp rekryteringen skedde i Bohuslän, 
där det ju var ganska glest mellan jordbru
ken. 

Luskungen fick sina tio lådor för sin del 
i affären, tullen fick en lång näsa och 
Alfons fick resten , och än idag talas det på 
Ön om vodkan som tullen släpade iland 
när Lilly gjorde sin sista resa. 

Det är inte svårt att åldras med 190 
lådor fin vodka undangömda lite här och 
var, även om det kanske inte alltid blir ett 
åldrande i skönhet. . . 
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På Fjällbacka brygga 
Min mamma lärde sig dansa vals på bryg
gan i Fjällbacka. 

Det gjorde jag också. 
Det är en fin tradition vi har här i Fjäll

backa. 
Att få ta en svängom till toner av 

dragspel och med den sjunkande solen i 
nordväst över Köttö. 

Bryggdansen har blivit inne, inte bara 
bland de dansande, utan även bland musi
kanter. 

Det tror jag vi kan tacka vännen Curt 
Erik Holmqvist för. 

Förutom hans eminenta musikkunnande 
är han en "go' göbbe" som skapar trivsel 
och gemyt såväl på banan som i spel
manskuren. 

Fjällbackas Arne Holmberg, dragspels
virtuosen Yngve Bert, Janne Gunner och 
alla andra, ingen glömd och ingen nämnd 
gör också bryggdansen till vad den är. 

Det ringer etablerade musikanter och 

frågar om dom får komma och spela en låt 
på Fjällbacka brygga. 

Så skall det vara när det är sommar i 
Bohuslän. 

På bryggan får vem som helst vara med, 
bara han har den rätta svängen. Det är det 
många som har. 

En kväll var vi åtta dragspel. Åtta 
dragspel på 10 kvadratmeter. Det måste 
vara världsrekord . 

Tanums aJ1 Kommun 
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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 

"Tanum" kan D u köpa på kommunens 
alla bibliotek samt iflera·affärer. 



Sköna skor, rymliga 
läster från danska 
FLEXI 
MÅNGA MODELLER I LAGER 

Välkomna! 

SKOR och LÄDER 
FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 

Fjällbacka 
tennisklubb 
nysatsar 

Fjällbacka anrika tennisklubb beslöt vid 
sitt ordinarie årsmöte, 9.8.1990, att göra 
en satsning för att blåsa nya friska vindar i 
tennissporten i Fjällbacka. 

En ny styrelse, bestående av Lasse 
Lundberg, ordförande, Elsa Axelsson, 
sekreterare, Sten Kallin kassör samt leda
möterna Lennart Benettsson och Ingela 
Lundberg, valdes för verksamhetsåret 
90/91. 

Mötet beslöt att till sommaren 91 arran
gera en tävling, vilket även tidigare skett, 
samt att arbeta för att ge denna en ökad 
status och ett större intresse i samhället. 

YR •• Egen tillverkning .. J..I I.. och försäljning 

Vid möte med nye fritidschefen Roland 
Joelsson, framförde ordföranden klubbens 
önskemål att själva driva tennisbanan 
samt att även ombesörja det kontinuerliga 
underhållet. 

Roland Joelsson lovade att titta på 
denna lösning för tennisbanan. 

BRODERNA W... :~~~~:~~INER 
GUSTAFSSON AB 

Vissa fel med skyddsstaketet skulle 
även ses över och från klubbens sida 
påpekades den absoluta önskan att vida
reutveckla tennisen i Fjällbacka, inte 
minst för de åretruntboende. 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

Ett ökat intresse med fler spelare i alla 
åldrar visar att denna önskan är minst sagt 
befogad. 

TANUMSHEDE Tel. 0525/205 71 - 20573 Tel·efax 205 73 LL 

Det gick knappt att dra ut bälgen, men 
det gjorde inte så mycket. 

är Curt Erik gör ett "kollekt call" och 
påannonserar bidrag i tunnan, skramlar 
och pras lar det i lådan. Det är tack vare 
det ta vi kan hålla på. . 

Bryggdansen är gratis. Det har den all
tid varit och det hoppas jag att den kan 
förbli. 

Det behövs en oas i kommersialismens 
värld ... 

Nästa år är det dags igen. 
Varje onsdagskväll mellan 9 och Il på 

bryggan i Fjällbacka. 
"Fjällbacka skärgård, du är en rosenbu

kett av granit". 

Lasse Lundberg 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

God Juloch Gott Nytt Ar! 

Välkommen till Ditt Apotek 
Huvudentrlm Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 

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

Tel. 0525/310 04 
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"Är FFF Föreningen för Fjällbackas 
fördärvande", Bengt Richardsson. 
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Gösta Taube rev ner apploder. 

F. kommllnordförande Henry Carlsson föredrar 
Veddeberget. Ordförande Arne Carlsson och Sekre
terare Anders Järllnd noterar. 

John Johansson 30 dr som FFF:s kassör 

Välbesökt årsmöte 
Som vanligt höll Föreningen för Fjäll
backa årsmöte i juli månad. Det var påan
nonserat debatt om Badholmsprojektet 
samt berättelser och sång av Gösta Taube, 
broder till Evert. 

Redan från början kunde man ju ana att 
det skulle komma mycket folk. Stora 
hotellets matsal hade iordningställts för 
evangemanget och en orkester var inrepe
terad som ackompagnemang. 

Nog kom det folk alltid. 
Snart var hotellets matsal full med 

fjällbackavänner och jublet visste inga 
gränser när nationalidolens egen bror 
sjöng Taube. Med taubska maner och kru
melurer lät Gösta oss förnimma en känsla 
av att det var Evert som stog på scenen. Så 
lika är dom. 

Årsmötesförhandlingarna var redan 
klara och så följde debatten. Det talades 
för och emot Badholmsprojektet. Då och 
då hettade det till, men debatten hölls i 
god anda och med Fjällbackas bästa för 
allas ögon. 

FFF har just nu rekord i medlemsantal 
eller närmare bestämt över 700. Detta är 
glädjande och manar till ansträngningar på 
alla tänkbara områden. 

Kanske kan vi i framtiden ordna fler 
debatt- eller underhållningskvällar utanför 
årsmötet. 

Det gav oss onekligen en liten tanke
ställare. 

Lasse Lundberg 

Röstfrdn Näringslivet, Anders Torevi. 

Stridbara Inger är emot projektet 



KULTURHUS JÄMNAT MED MARKEN 

Vi var många som tappade hakan den där 
morgonen i mitten på november. Wenan
der ska huset var borta, ett av Fjällbackas 
vackraste och mest beundrade hus fanns 
inte mer. Det enda som återstod var grun
dmuren och en hög bråte. 

I alla år hade man passerat förbi gamla 

bokhandeln och beundrat den vackra dör
ren med den kanske allra vackraste ut
smyckningen i hela Fjällbacka. 

Får man verkligen göra så? 
Att bara riva ett öve, hundraårigt gam

malt kulturhus ... 
En gång låg posten i Fjällbacka här. Det 

var före kriget. 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

KONSTRUKTION, SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

Kullenområdet 

fJÄUBACKA 
'/~ --;--

~ / 

. . . 'U ~~I~ ____ ...., 
~ ~ .~ CUh.I..W1~].l;;O- ~ o , ~ .. 
~~ ~. 

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

Vi bygger nu färdigt de två sista husen , som är inflyttningsklara nov/dec 
1990. Kullenområdet är varsamt anpassat till det omgivande, typiskt Bohus
länska, landskapet. Lägenheterna är stora och ljusa med kvalitet in i minsta 
detalj, ingen blir den andra riktigt lik. Planläggningen är gjord så att alla lä
genheter skall få en harmonisk utsikt. 
Vill Du ha ett Naturnära boende ~ JOHN GRANQVIST 
med vida vyer och kvalitet, är FÖRVALTNINGS AB 
Kullenområdet rätt för Dig. Tel. 0525 . 320 30 

Byggnadsnämnden blev tagen på säng
en och fjällbackaborna kände sig utsatta 
för ett nesligt rån. Visst hade det givits till
stånd till ombyggnad, men att riva till 
grunden ... 

Uppenbart är att huset var i sämre skick 
än ägaren, advokaten från Göteborg kun
nat ana. En brand inuti fastigheten hade 
bränt aven del av de bärande stockarna, 
vilka aldrig blivit riktigt renoverade och 
stora delar av väggarna lär ha varit så 
murkna att det hade gått att slänga ham
maren rakt igenom. 

Huset rasar. Byggnadsnämnden rasar, 
Bohusläns museum rasar. 

Saknaden övergår i ängslan inför vad 
som kommer istället. 

Kommer huset att byggas upp som det 
en gång var? 

Enligt ägaren kommer så att ske och vi 
hoppas att det i så fall görs med känsla så 
att vi får behålla detta smycke, mitt i den 
gamla fina bebyggelsen. 

Dörrarna med de vackra snickerierna lär 
vara sparade så vi får väl hoppas att det 
finns en seriös tanke i botten. 

Och varför skulle det inte finnas det 
förresten. 

Det största värdet med huset var just 
den vackra fasaden med den fina dörren. 

Jag är rädd att sista ordet om Wenan
der ska huset inte är sagt än. 

Lasse Lundberg 

LILLA BODEN 

Vi önskar alla våra 
kunder en GOD JUL 

och ett 
GOTTNYTIAR 

KARIN och ISA 

WIDELIUS 
MARINSERVICE 

fi4 t' Motorer och tf tillbehör 

EVlnRUDEE 
DUTBDARDS 

FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 
VINTERFÖRVARING - DYKARBETE 

Tel. 0525 - 31033 
N. Hamngatan, Fjällbacka 
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Tanums~ 

Bibliotek 
VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA! 

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

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

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

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

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

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

Om Du vill besöka biblioteket och träffa filialföreståndare Ella Persson så är Du väl
kommen till det nybyggda Fjällbacka-Service. Tänk också på att vi har fått nytt tele
fonnummer: 0525/320 47 . 

Vi har följande öppettider: måndagar och fredagar 
tisdagar och onsdagar 

Bankomat i 

Fjällbacka !!! 

Beställ kort du också! 
Bankomatkort eller Bankkort ( internationellt eller 

nationellt) 

Föreningsbanken Kville 11{ 
avd. kontor Fjällbacka 0525/320 15 

kl 16-19 
kl 11-13 

KC kläder 
tör damerna 

• 
Aven barnkläder 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/313 00 

KVILLE - RABBALSHEDE - BULLARENS 

~?" TAXICENTRAL 
0525-352 01 

Utför alla tänkbara köruppdrag 
Budservice är också ett av våra områden 

Ni ,.inge~. · · 
Vi kor · · · 



RAPPORTOM 
SJÖBODARNA 
Äntligen har byråkratins kvarnar malt 
fram något som liknar resultat angående 
de två sjöbodarna som ägs av kommunen 
och som har ett stort kulturhistoriskt värde 
men hittills sorgligt försummats. Det gäl
ler Telegrafhusets sjöbod och Alene vid 
piren till Badholmen. 

Kommunen har anslagit 400 000 kronor 
till upprustning av dessa bodar. 

Representanten från Bohusläns muse
um, Lars Rydbom, har noga inspekterat 
skador och lagt fram ett åtgärdsförslag 
som behandlats på tekniska nämnden i 
augusti. Han har dessförinnan inspekterat 
bodarna tillsammans med representanter 
för kultumämnden, tekniska nämnden och 
hamnstyrelsen och diskuterat vad som är 
mest angeläget. 

Alene är mest problematisk, då man är 
rädd att hela boden skall rasa i sjön om 
man börjar lyfta undan stocklagren. Man 
skall förstärka och ersätta skadade delar så 
varsamt som möjligt och dränka in hela 
byggnaden i kinesisk träolja för att hindra 
ytterligare förruttnelse. Boden har ur
sprungligen varit rödmålad men detta går 
tydligen inte att förena med impregnering. 
Telegrafhusets sjöbod skall repareras på 
liknande sätt. 

Alenes teknik - unik i länet 
Telegrafhusets bod anses av Lars Rydbom 
som mera värdefull än Alene eftersom den 
ligger intill sin huvudbyggnad och bildar 
en enhet med den. Alene lär däremot vara 
flyttad ett par gånger relativt sent och har 
inte direkt anknytning till äldre bostads
hus . 

Men byggnadstekniken där med opane
lade stockar, utskjutande knutar och rygg
åstak är tämligen unik i länet. Det har 
t o m talats om att man må te ta hit snick
are från Dalarna som förstår sig på denna 
knuttimring. 

Vi hoppas nu att båda bodarna nästa 
sommar skall te sig starkare efter behand
lingen , så att de länge än skall kunna ge 
oss en nyttig påminnelse om det gamla 
Fjällbacka. Att bevara och vårda detta arv 
är en stor uppgift. Måhända kunde Tele
grafhusets sjöbod inredas som ett litet fis
kemuseum - en värdefull attraktion en 
regnig dag för sysslolösa turister. Säkert 
kunde kommunen och hembygdsförening
en hjälpas åt med detta. 

Inger Rudherg 

Från Bohuslän och Cypern 
Ingrid Werner ställde ut konst i sommar 
liksom föregående år i sin vackra villa i 
Sälvik, som är byggd 1923 av fotografen 
Gerda Larsson från Fläskö. Utanför glitt
rar fjorden och därinne har Ingrid fångat 
berg och vikar från Valö, Gluppö och 
Hamburgön i lätta men ändå starka akva
reller. De flesta var sålda sista dagen efter 
en veckas utställning. En oljemålning på 
staffliet lyser i djärvare färger. 

Ingrid har också varit på Cypern och de 
tavlorna har en hetare färgsättning, ofta 
lysande gult mot grönt då hon målar pal
mer, kalkstens berg, byar och ruiner. Ingrid 
har nämligen efter pensioneringen från 
teckningslärartjänsten i Tanum givit sig 
arkeologin i våld och studerar ämnet vid 
Göteborgs universitet, dit hon just skall 
skicka en vetenskaplig uppsats. Hon har 
också varit med och grävt på Cypern och 
fått uppleva tjusningen i att hitta skärvor 
från den mykenska kulturen där från mer 
än 1000 år f Kr på en plats som heter Hala 
Su ltan Tekke. Fjällbacka och Cypern -
detta torde vara pensionärs-sysselsättning
ar som knappast kan överträffas. 

Vi önskar lycka till med konst och forsk
ning. 

Inger Rudberg 

ALLT I MODERN HÄRVÄRD 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Brith & Nisse 
0525/311 25 

VÄLKOMNA! 

Vi ber att få tacka våra 
kunder för i sommar 

samt önska en trivsam 
jul- och nyårshelg 

Janne & Lim 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dagligen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSTÄDNING 

0525·319 77 
FJÄLLBACKA 
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~n vac/(fr höstnatt 
somnade du stirra in 
i ditt vacKra 13ohus{än 

Med dina yusb{å ögon 
bac/(ar du ner på 
de /(a{a grafitgrå kfipporna 
de purpurfärgade ~~ran~gossarna 
T,n mås s/(riande rate u{{ 
havets fantastis/(a sceneri 

På avets sva{{ande vågoTj gader 
du iväg ti{{ det eviga 
13{omsterparadiset 

Sitter så {ångt borta i ett 
främmande {and och n:ina 
tan/(ar finns nu hos dtg 
och de mina 

Munk ·Reklam AB . Munkedal 1990 

~n dag s/(a{{ vi /(gns/(f ses 
igen och då sl(a{{ja~ . 
berätta om {andet {angt 
här borta 

%nn a{drig ta farväL .. 

Men jag s/(a{{ a{{tid 
minnas ain ståt{ighet 
dina vacKra ara 
arra aina historier 
ditt varma {eende 

rrac~ Morfar 
att jag fic/( 
upp{eva så många 
vacKra somrar 
i ditt vacKra 13ohus{än 

I yus och /(fir{e/( 
din dotterdotter !2Lnni/(a 
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