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

Tillvarata medlemmarnas intres
sen vad gäller deras tillvaro 
FjäJlbacka. 

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 får tidningen hem
skickad. 
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Föreningens syfte 
I spalten till vänster anges syftet med Föreningen för Fjällbacka i 
punkter. Den första punkten är också den första i föreningens histo
ria och från början den enda. 1956 bildades föreningen. Flykten från 
landsbygden hade då pågått länge och var inne i sin slutfas. Fjäll
backa hade sitt lägsta invånarantal någonsin och åldersfördelningen 
var inte uppmuntrande. De gamla fiskarstugorna köptes upp av som
marboende. Föreningens syfte var därför att skaffa industri till Fjäll
backa och vända den negativa trenden. En industrifond upprättades. 
Denna kom dock aldrig att överstiga 1000 kronor. Däremot togs 
många initiativ av styrelsen och dess medlemmar för att uppmuntra 
intresserade att starta företag eller att själva starta företag. Till de 
senare hörde Bo Reichenberg, som tillsammans med Arne Fossum 
startade husvagnsföretaget Arboco, och dåvarande ordförande Harry 
Järund, som med Ingmar Järund startade Inventing. Utvecklingen i 
samhället vände inte som en direkt följd av föreningens verksamhet, 
men däremot genom styrelsemedlemmarnas personliga agerande. 

Den fjärde punkten är också gammal. Den första uppgiften man 
tog sig an, var att reglera trafiken i samhället sommartid. Frågan 
togs upp 1964 och fick sin lösning 1990. 

Punkterna två och tre infördes i stadgarna 1982. Anledningen till 
denna omorientering var att Samhällsföreningen , som bildades efter 
kommunsammanslagningen, ville vara självständig i förhållande till 
FFF och tog över alla frågor som endast berörde åretruntbor. FFF 
kom därefter att engagera sig i mindre kontroversiella frågor som 
t.ex. bevarande och uppsnyggande av fornminnesmärken, uppsättan
det av flaggparaden i gästhamnen, Ingrid Bergmans torg, bryggdan
sen etc. , men också frågor som kan beröra alla som bor i Fjällbacka 
sommartid. 

Under alla år har utgivandet av FjällbackaBladet varit föreningens 
viktigaste uppgift . Det ursprungliga syftet med den var att stärka 
banden mellan utflyttade och kvarboende fjällbackabor och som
margäster. I slutet på 70-talet var tidningsutgivningen den enda 
verksamheten, och hade det inte varit för tidningens entusiastiske 
redaktör Algot Torewi, hade troligen föreningen insomnat. 

Idag går samhället framåt som aldrig förr, men också orosmoln 
tornar upp sig. Mycket går bakåt i Sverige bl.a. industri och turism, 
och detta kan givetvis påverka Fjällbacka. Många anser att stagna
tionen redan är här. Flera kontroversiella projekt har presenterats 
den senaste tiden, vars syfte är att i tid möta en tillbakagång. Vi i 
styrelsen har valt att som styrelse inte ta ställning i dessa projekt, 
även om vi som personer känner oss djupt engagerade. Istället har vi 
låtit andra föra debatten och nöjt oss med att i tidningen presentera 
förslagen. Nu liksom tidigare ser det ut som om föreningens och tid
ningens huvudsakligaste uppgift blir att stärka banden mellan kvar
boende och utflyttade fjällbackabor, nyinflyttade och återvändande 
fjällbackabor och sommargäster med hjärta för Fjällbacka. 

Anders Järund 

Omslagsbild: 

Gästhamnen från 
Badholmen 

Foto: Åke Wintzell 



480 meter 
nya bryggor i 
Fjällbacka 
hamn 
I takt med att omkringliggande orter som 
Grebbestad och Hamburgsund fått bättre 
och bättre småbåtshamnar, har Fjällbacka 
tappat en del av sin dragningskraft på gäs
tande båtar. Att dessutom kön av sökande 
för permanenta båtplatser varit ohanterligt 
stor, har också bidragit till en känsla av 
hopplöshet hos fjällbackaborna. 

sammans med de 25 nya gästplatserna till 
att Fjällbacka åter blir en attraktiv hamn. 

o 

Nu har hamnstyrelsen i ett enda slag 
vänt på steken och Fjällbacka hamn har nu 
fått 480 meter nya bryggor i samhället. 
Genom 130 meter permanenta båtplatser 
har kön upphört och många kan nu glädja 
sig åt en välordnad båtsommar. 

I samband med den nya utbyggnaden 
av hamnen kommer nu äntligen fartbe
gränsningsskyltar att sättas upp, ett önske
mål som Föreningen för Fjällbacka fram
lade till kommunen 1989. 

GYNNA VARA 

Att den nya vågbrytaren som lagts ut 
från Badholmen, innebär ett avsevärt för
bättrat läge för gästhamnen, bidrar nu , till-

. ~ 

Vi tackar och bockar. 

Tanums~ 

Bibliotek 

ANNONSÖRER 

Lasse Lundherg 

VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA! 

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

ringar eller bildande facklittera tur? 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 

kl 16-19 
k111-13 
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Kommer Fjällbacka för
samling att försvinna? 

Dingle 
Blomster & 

Presentaffär 
1882, berodde på att den dåvarande kyr
koherden hade ambition att samla all 
kyrklig verksamhet i K ville, och därför 
motsatte sig att Fjällbacka blev en själv
ständig församling. Detta ligger oss till 
last idag. 

0524/402 19 

Paula 's 
Skinnatelje 

Under våren har framkommit att vid över
gången till den nya folkbokföringen, Fjäll
backa församling kan komma att upplösas 
och gå upp i Kville församling. Detta har 
givetvis upprört många i och utanför sam
hället. Fjällbacka har ju alltid fungerat 
som en egen församling. Vår församling 
är en s.k. kapellförsamling eller ett folk
bokföringsdistrikt, och har därför inte sta
tus som egen församling. Folkbokförings
distrikten försvinner den I juli 1991 och 
all återstående folkbokföring kommer att 
skötas av pastoratet. Att Fjällbacka aldrig 
blev en egen församling , då den bildades 

Samhällsföreningen har under vintern 
skickat in en skrivelse till Kammarkollegi
um och ansökt om att få Fjällbacka regis
trerad som egen församling. Skrivelsen 
har åtföljts av två stödskrivelser från 
respektive Tanumskustens pensionärsföre
ning och Föreningen för Fjällbacka. 

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

KVILLE - RABBALSHEDE 

TAXICENTRAL 
0525·352 01 

Utför alla tänkbara köruppdrag 
Budservice är också ett av våra områden 

~~.~ "'II g -. . . _--~ 
,. ..,,;:!"". 

Ni ,.inge~. · · 
Vi kor · · 

Tanutlls ~ Komtllun 

Kulturminnesvårdsprogram för 
Tanums kommun 

Boken "Tanum" är på hela 239 sidor och innehåller kul
turhistoria och byggnadshistoria, beskrivning över 54 
områden i kommunen samt rekommendationer för dessa 
områden, förteckning över kyrkor och hembygdsgårdar, 
byggnadsråd, litteraturtips m.m. 
Rikt illustrerad med över 100 teckningar och fotografier. 
Dessutom bifogas en kommunkarta (1 :75000) med de be
skrivna områdena utsatta. 

Priset är 150 kr 

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



Jag sätter ett papper i maskinen och skall 
försöka reda ut alla tankar, som finns runt 
det kyrkliga livet i Fjällbacka. Förgånget
nutid-framtid. Kyrkans renovering har 
stått i fokus flera gånger i "Från kyrktrap
pan". Kanske en liten kommentar även nu. 
Alla, både ortsbor och andra, är fulla av 
beundran över kyrkorummets nygamla 
utseende. En av bohuskustens pärlor bland 
kyrkor, ja kanske rent av den främsta. 

Besökarantalet har stigit i gudstjänster
na. Jag tror nog det beror på det vackra 
kyrkorummet, som stämmer till andakt. 

Förste juli för vinner folkbokföringen 
från pastorsexpeditionerna och förs över 
till lokala skattemyndigheterna, för vår del 
Strömstad. Dit kall hådanefter anmälas 
födslar, död fall och där skall göras hin
dersprövningar. Alla personbevis skall 
utfärdas i Ström tad. Det blir säkert gan
ska konstigt till att börja med. Kyrkan har 
haft hand om detta ända sedan folkbokfö
ringen började å mått, det vill säga på 
1600-talet. Jag jälv beklagar, att jag på 
detta sätt tappar en hel del kontakter med 
församlingsbor. Men dop, vigslar och 
begravningar skall i vanlig ordning anmä
las här. Pastorsexpeditionen försvinner, till 
namnet i alla fall , och blir till prästens 
kontor. 

Det allra ärnsta är, att kyrkobokfö
ringsdistrikten försvinner i och med refor
men. Fjällbacka tappar sin egen identitet, 
och blir till en del av K ville församling. Vi 
tycker inte det är roligt, och har därför gått 
in till Kammarkollegium och ansökt att få 

Från kyrktrappan 

bilda en egen församling. Tyvärr är inte 
förhoppningarna särskilt stora. Det skulle 
nog ha gjorts för länge sedan. Jag undrar, 
om det finns någon eller några av Bladets 
läsare, som har försänkningar hos höga 
vederbörande och kunde lägga ett gott 
ord? 

Våra kyrkoböcker ligger också i farozo
nen, och kommer eventuellt att tas upp till 
Kville. Jag hoppas emellertid att fÖll1uftet 
kommer att segra, så att församlingens 
skriftliga historia kommer att bevaras i 
detta arkiv, som dessutom är av god stan
dard. 

Vi har fått en ny diakon, Gunnar Lars
son. Redan tidigare hade vi ett ganska 
omfattande ball1- och ungdomsarbete. 
Gunnar har ytterligare utökat detsamma, 
så det är mycket verksamhet i vårt fina 
församlingshem. Vi skall för resten försö-

Tackbrev från Rumänien 
Arad 25.3 -1991 

Jag ber om ursäkt för att mitt brev dröjt så länge! Jag skriver för 
Psykiatriska klinikens räkning och tackar Er för hjälpen Ni har 
gett. 
Så mycket saker av olika slag, så att jag inte riktigt klarar av att 
räkna upp allt: lakan, kuddar, kläder, handdukar, dukar, presenter 
till barnen och sötsaker, julgran, elektrisk spis. 
För några dagar sedan kom två tvättmaskiner, och vi har stor 
användning för båda. 

Tack till invånarna i Fjällbacka och prästen Birgit Wallin . 

Jag önskar en mycket trevlig helg och sänder tusen tack! Vi väntar 
på besökfrån er. 

Dr Judita Krizbai 

ka få råd att bygga ut köket, som är allde
les för litet. Men det går på ganska mycket 
pengar, så vi får se. 

Vår kyrkvärd, Nils Nilsson, säger att 
fjällbackaborna är mycket offervilliga, och 
det är så, det visar siffroll1a. Fasteinsam
lingen uppgick till 26 700:-! Offerkollek
ten i söndags till katastrofhjälpen i Mel
lanöstern till 2 200:- och så vidare. För
samlingen har också lagt ner ett stort arbe
te på hjälpsändningar till Rumänien. Strax 
innan jul kom en stor rumänsk långtradare 
till Fjällbacka, och den lastades nästan full 
här, med kläder, lakan, sjukvårdsmaterial , 
tvål, tvättmedel och mycket annat. Allt har 
kommit fram till den stad vi för vår del 
har "satsat" på, nämligen Arad. Därifrån 
har kommit många tack för fina och väl
behövliga saker. I vår har vi haft ytterliga
re en insamling, och uppe på NETAB står 
nu fullt med saker packade för ännu en 
transport. Kyrkliga arbetskretsen har haft 
en kommitte, som sysslat med detta, Gun
nel Läckberg, Harriet Hansson och Signe 
Johansson. Många andra har också varit 
involverade i arbetet. Jag bifogar här i 
översättning ett tackbrev från Rumänien. 

Ja, detta var en liten inblick i det kyrkli
ga arbetet. Mycket mer skulle kunna 
sägas, men utrymmet räcker inte till. 

Till sist: välkomna, ni allihopa till kyrk
trappan, och till de följande stegen in i vår 
vackra kyrka. Vår stolthet - FJÄLL
BACKA KYRKA! 

Birgit Wallin 
Komminister i Fjällbacka 

Fjällbacka 
postkontor 

under tiden 
24/6 - 3/8 1991 

har vi öppet 
hela dagen 9 - 17 

Tel. 0525/310 13 

Trevlig sommar! 
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Lennart Mjöberg 

Kyrkoherde Lennart Mjöberg, Styrsö, har 
avlidit 78 år gammal. 

Vi fjällbackabor minns honom, när han 
var komminister här mellan 1949 och 
1956. Han gjorde mycket för det kyrkliga 
livet i församlingen. Så bildades kyrkliga 
syföreningen ganska omgående. Sedan 
startades söndagsskolan, där praktiskt 
taget alla barn var med. Initiativ till ett 
församlingshem i Fjällbacka togs också av 
dåvarande komminister Mjöberg. Styrel
sen bildades 1954 och så småningom stod 
församlingshemmet färdigt. 

Själv har jag många goda minnen av 
Lennart Mjöberg under mina år som lärare 
i Fjällbacka, när man satt i kyrkan och 

lyssnade till hans förkunnelse. För mig en 
direkt fortsättning på gudstjänstlivet i S:t 
Johanneskyrkan i Göteborg. 

Goda och glada grannar hade också 
skolfröken i Anna och Lennart Mjöberg. 
Komminister Mjöberg var en själasörjare i 
ordets bästa bemärkelse. Hade tid och 
kraft för alla. Ä ven sedan han lämnat 
Fjällbacka för kyrkoherdetjänsten på St yr
sö, höll han kontakten öppen med brev 
och hälsningar. 

Vi upplever med vemod, att Lennart 
Mjöberg inte längre finns ibland oss. I 
tacksamhet och respekt stannar vi inför 
hans minne. 

Birgit Wallin 

Från vänster till höger: Lennart Mjöberg, Arndt Berggren, Lennart Svensson, Erik 
Kristensson, Eva Johansson, Hugo Andniasson, OlofWahlherg och Gunnar Severius. 

Välkommen till 

'JJiu.&RcJta~ 
JtuJ,öau aB 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

Ring 
Tel: 0525-31422 

Norra Hapmgatan 10 
450 71 FJALLBACKA 

2J~~[1JJIT\D[QJ 
INVENTING 

6 



Pär Lagerkvist i Fjällbacka 
Den 23 maj detta år är det hundra år sedan 
Pär Lagerkvist föddes. 1940 valdes han in 
i Svenska Akademien där han efterträdde 
Verner von Heidenstam och 1951 fick han 
nobelpriset i litteratur. Hans liv slutade 
den 11 juli 1974. 

Pär Lagerkvist var då mycket känd 
främst för sin lyrik, såsom diktsamlingar
na Den lyckliges väg, Hjärtats sånger, 
Genius, Sång och strid, Hemmet och stjär
nan , Aftonland. 

Några mycket lästa prosaverk är 
Bödeln, Barabbas, Dvärgen, Sibyllan. Han 
har dessutom skrivit flera dramer, t.ex. 
Han som fick leva om sitt liv, Midsom
mardröm i fattighuset. Hans dramer ges då 

och då på både teaterscener och som TV
föreställningar. 

Småland, barndomslandet, ächans mest 
älskade landskap. Under hans ungdomsår 
blev också Bohuslän hans landskap. 

På somrarna kom familjen senare att 
äga ett hus, beläget ovanför Rönnängs 
kyrka med vidunderlig utsikt över hav och 
skärgård. År 1915 tillbringade Pär Lager
kvist några veckor i bl.a. Fjällbacka. 

Under en sådan sommarvistelse skall 
han någonstans på vägen mot Rabbalshe
de ha mött en förtjusande ung flicka, 
klädd i ljusblå linneklänning, vars tyg hon 
själv hade vävt. Minnet av detta möte 
lever kvar hos den unge författaren. Flera 

år senare blev Elaine, som flickan hette, 
hans hustru. 

Hon var Uddevallaflicka - dotter till 
handlande J.F. Hallberg, vars maka var 
född Alstermark - ett känt namn i den 
värmländska litteraturhistorien. Elaine var 
gift med konstnären Gösta Sandels som 
dog i Spanien 1919. 

Pär Lagerkvist träffade denna kvinna 
ånyo och Elaine blev hans maka 1925. 

Denna kvinna återfinns i flera samman
hang i Lagerkvists författarskap, t.ex. i del 
II av diktsamlingen Hjärtats sånger, kan
ske den skönaste samling kärleksdikter 
vår litteratur äger. En av dessa dikter åter
ges här: 

Det blir vackert där du går, 
marken, stigen, stranden som du 
följer, 

Fråga inte mig. Jag ser blott ske
net, 

allt tycks ljusna, glädjas, 
allt som ser dig. 

hur det dröjer kring dig, 
svävar över marken, 
som om jorden log. 

Kan väl jorden glädjas 
för att någon stiger på den, 
trampar på den , 

Stig på den, som gläds att se dig 
lycklig 
Blott inte hårt, 

en som den älskar? som om du visste att du var älskad. 

Den blåklädda flickan återfinns i Lager
kvists näst sista bok, Det heliga landet. 
Huvudpersonen, en gammal pilgrim, på 
väg till detta land heter Tobias. Ett stycke 
på sin resa har han varit passagerare på en 
banditbåt som han eftcr en tid liimnar för 
att själv söka sig fram till detta land. På 
sin vandring kommer han till slut fram till 
en flod diir han sl;'\r sig ner på stranden. 
En ung kvinna med mjuk. varm röst och 
klädd i 111;'\ linnekHinning skildras i olika 
skepnader. som en gammal briicklig kvin
na , som en i trii snidad madonna. i hl;1m;1-
lad kUinning och till sist som lkn gamle 
Tohias iiIskade. S;1 miits dc Ix1da i stm 
gliidje tillsammans. '['ohias har huri t en 

medaljong som han fått aven tidigare föl
jeslagare. Han vet, att medaljongen är 
tom. Den blåklädda lyfter den försiktigt 
från Tobias' hals och lägger den om sin 
egen. I samma stund "började den stråla 
som det härligaste smycke ... medan han 
såg detta, sjönk hans gamla huvud tillbaka 
mot marken där han låg och han var död. 
- - - Sov nu i ro viskade hon ... hans 
ansikte tycktes fullt aven stor frid." 

I sina anteckningar har Pär Lagerkvist 
om detta avsnitt_ skrivit: "Söka skildra 
detta ljusa som protest mot det svåra som 
:ir genom Elaines sjukdom." Elaine dog 
den Il) juli 1967. 

lian sista bok. Mariamne. är en Kärie-

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSTÄDNING 

0525-319 77 
FJÄLLBACKA 

kens Höga visa till den kvinna, som först 
av alla fick läsa ett verk innan det sändes 
till Bonniers och om henne skrev han, att 
"hon gett honom livet". 

Förutom Pär Lagerkvists verk är Ingrid 
Schöiers biografi om författaren och 
avhandlingen Som i Aftonland värdefulla 
och inspirerande läsningar, liksom hans 
bok Antecknat (utgiven av dottern Elin 
Lagerkvist). 

Ingrid Borgström 

Ingrid Borgström är f.d. lärare i svenska, 
och har särskilt studerat Pär Lagerkvists 
Ii v och diktning. 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 
BAGERI- och 

-KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

AJ. 
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Rogers Ekipering 30 år 
I den här tidningen har vi oftast presente
rat nyetablerade företag och affärer. Här 
vill jag istället presentera en jubilar: 
Roger Carlsson, som tog över affären efter 
sin far 1961. Roger fyller alltså 30 år som 
företagare . Vid sin sida har han sedan 
1965 haft sin hustru Lena, uppvuxen i 
Smögen. De gifte sig 1967. 

Rogers mor Herta startade affären på 
20-talet. Den låg då, där senare gamla 
elektriska affären låg, på hörnet av Ven an
derska magasinet. Affären flyttades till 
nuvarande huset 1938. 

Roger och Lena har koncentrerat sig på 
ekipering med skjortor, underkläder, blu
sar etc. men inte på konfektion dvs. kos
tymer och klänningar. De har också ett bra 
sortiment av sportkläder för både vinter 
och sommar. Vintertid säljs skiddresser 
och jackor och på sommaren sjöställ, flyt
västar och golf jackor. Varje fiskare såväl 

som fritidsskeppare köper givetvis sin 
vegamössa hos Roger. Affären säljer kva
litetsvaror, men till ett rimligt pris jämfört 
med stan, och lördagskommersen är livlig 
på vår och höst. De försöker båda hålla sig 
ajour med modets växlingar genom att 
besöka klädmässor. Eftersom rörelsen inte 
är så stor, kan man snabbt anpassa sig till 
vad kunderna vill ha. 

Omsättningen har ökat år för år, vilket 
givetvis är en förutsättning för att kunna 
hålla sig kvar i klädbranschen. Dottern 
Maria är 22 år och mycket intresserad av 
kläder. Hon gick ut gymnasiet på ekono
misk linje 1988 och jobbar just nu på NK i 
Göteborg. Men någon möjlighet att ta över 
efter pappa finns inte just nu. Roger och 
Lena har, som vi hoppas många år kvar. 

GRATTIS TILL 30 ÅR. 
Anders Järund 

Fjällbacka 
Grävtjänst 
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ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

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

,.'. 
1°iaftt. Wr ~ 

HÄLLEVADSHOLM 

Beställningstraf1k 
med buss 

upp TILL 15 PERS 

Även handikapp
transporter 

0524·50555 
010·374370 

URBAN JANSSON 

BÅTVARV 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/310 57 

VINTERUPPL.ÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

Tillhandahåller 
material 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Mån~-fred 9-17, lörd stängt 



OSCAR KARLSSON KONSTNÄR 
Den yngsta kvisten på det Nordblomska 
konstnärsträdet är Oscar Karlsson, son till 
Åke och Karin Karlsson och sondotterson 
till Therese Nordblom. Han är ännu bara 
19 år, men har redan hunnit med att måla 
en hel del. Förra sommaren ställde han ut 
på Stora Hotellet, och fick sålt ett tiotal 
tavlor. Målat har han gjort sedan elvaårs
åldern, och naturligtvis har han påverkats 
av släkten. Mest har morbror Allan betytt. 
Produktionen består mest av akvareller, 
med några senare försök i akryl och olja. 

Kullenområdet 

För närvarande går Oscar på gymnasiet i 
Uddevalla och går ut nästa år som student 
på samhällsvetenskaplig linje. 
- Att försörja sig som konstnär är svårt, 
tror Oscar, så därför får jag välja något 
annat yrke och sedan måla vid sidan av. 

Oscar kan tänka sig att bli reklamteck
nare eller teckningslärare. Han har prakti
serat på Kyrkskolan, och tycker om barn. 
Vad månde bliva . . . 

Anders Järund 

fJÄUBACKA 
! :, , "~" ,...----/,'/ ./IJ; 

" iVjJI»~~ ~_ . . , ~/ .' ~ ~~,.1 ~ 
/' . .. 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 

Centrumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 
Konfektyrer - Frukt 

Läskedrycker 
GB-glass -Souvenirer m.m. 

TIPS - VIDEO -FILM 

Svenska och norska sjökort 

Vi tar emot film för framkallning 

Gatukök 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525-313 27 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 

AKVARIE & 

~:~N~~~~a~I~K:N~ ~~ Stromstad 

t- ./'~ 0526/14206 <::: 

I vår butik hittar Du olika 
hund- och kattfoder såväl 

som kattsand. 
Stor sortering av burfåglar, 

akvariefiskar samt smågnagare 
från ökenråttor till chini.:illa. 

Öppet: måndag-fredag 12-18 
lördag 9.30-14.00 
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Hjerterön 1825-1882 
Änkan Oleana med åtta barn 
tre tidigare nummer har jag försökt 

berätta om de personer som bott på Hjer
terön från 1600-talet och fram till 1825. 
Vi närmar oss nu tider då den muntliga 
traditionen är mer levande. Jag slutade i 
förra numret med att Daniel Bruse och 
Sara Krabbe, som sålt sin halva andel av 
Hjerterön till DanieIs bror Olof redan 
1808, flyttade in till Fjällbacka ca 1825. 
Då måste Olofs änka, Oleana (Oliana, 
Olena) Sahlberg ta sin tillflykt till Hjerter
ön med sina åtta barn. På Valön hade hon 
en syster Lovisa Sahlberg, också skriven 
som änka 1830. 

Oleanas man, skepparen Olof Bruse, 
var en för sin tid ganska välbärgad man, 
som ägde hus i Fjällbacka (nuvarande S. 
Hamngatan 16). Han ägde också flera sjö
bodar, andel i Norra och Södra Väderöar
na, i gården Nedre Bräcke öster om Fjäll
backa samt andelar i en fraktbåt och en 
slup. Men Olof Bruse avled 1824 i sina 
bästa år, endast 49 år gammal, och lämna
de änkan med sina åtta barn i åldern 2 till 
17 år. För att klara sig måste änkan sälja 
andelarna i båtar och jord på land för att 
försörja sig på jordbruk och fiske på Hjer
terön. Huset i Fjällbacka hade hon kvar 
tills vidare men det brann 1828. 

(Oleanas äldsta dotter Brita (1807-1889) 
och hennes man, Olof Andersson i Hagen 
byggde sig dock ett nytt hus på den brän
da tomten på l830-talet. Detta hus blev i 
sin tur lågornas rov i den stora branden 
1928, då man i brandresterna kunde se de 
gamla brända tegelpannorna från 1828. 
Ett nytt hus byggdes och står kvar, där 
Brita Bruses släkt ännu bor.) 

Det kan inte ha varit lätt för en ensam 
kvinna, visserligen med ungdomar till 
hjälp, att reda sig härute, speciellt under 
vintern då det måste ha varit olidligt trångt 
i den lilla stugan på två rum och kök, hop
byggd med ladugård. Fisket och jorden 
gav väl ändå mat och det fanns t.o.m. en 
mjölkvarn till husbehov, som väl drevs 
med hjälp av husdjur. Försäljningen av 
mannens andelar gav ett litet kapital , men 
mycket kontanter kan det inte ha funnits 
genom åren. 

Man tycker att det bör ha varit en para
disisk miljö för barnen härute under vår 
och sommar med fria berg och ängar, men 
idyllen gäller nog mera från vår tids hori
sont. Det gällde att klara livet och säkert 
fick barnen, så fort de kunde, hjälpa till. 

Man kan undra om barnen fick någon 
skolundervisning. De äldre hade kanske 
gått i skola i Fjällbacka för den f.d. solda
ten Rasch, som tidvis undervisade i den sk 
"Musehyttan" i ett litet trångt skolrum 
fram till 1845. 
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Det fanns också en privatlärare Christi
an von Hove, en f.d. sjöofficer som for 
omkring och läste med barn i gårdarna 
från ca 1815. Det är troligt att han också 
var på Hjerterön redan på 1830-talet då en 
del av Oleanas barn var små, och att han 
samtidigt undervisade de äldre sönerna i 
navigation. Någon kontantlön kan det 
knappast ha varit fråga om, utan han fick 
nöja sig med fritt uppehälle, får man tro. 

Oleanas dotter Inger - änka med 
fem barn 

Änkan Oleanas barnskara växte upp på 
Hjerterön och lämnade ön en efter en. 
Genom giftermål blev familjen befryndad 
med släktena Falck, Holmberg och Wes
terberg. De tre flickorna blev gifta med 
skeppare eller sjömän och pojkarna bi ev 
skeppare eller kaptener. (Johan Mjölner 
har gjort en delvis ofullständig släktutred
ning, som jag återger i vissa delar. ) 

Dottern Inger (l811-1870-talet) gifte 
sig med skepparen Anders Bengtsson i 
Fjällbacka. Han och Ingers bror Aron hade 
nyss köpt en båt tillsammans, men den 
gick under i en novemberstorm 1841 
oförsäkrad och Anders omkom, 39 å; 
g~mmal. Bouppteckningen, utförd på 
HJerterön 2 februari 1842 tar upp änkan 
med fyra barn, men troligen föddes ett 
barn till efter mannens död. I boet ingår 
"en stugebyggning", som måste ha varit 
ett särskilt hus bredvid Oleanas, men var 
det legat vet jag inte. I mantalslängden på 
1840-talet står Inger där med barnen som 
"utfattiga". Hur det var med de äldre brö
dernas vilja att hjälpa är svårt att säga. 
Både Carl f. 1809, Jonas f. 1816 och Aron 
f. 1818 blev relativt välbärgade, liksom 
yngste brodern Peter f. 1820 som 1865 
köpte Gamla Telegrafen av Olof Falck. 

Janne Bruse övertog ön 1840 
Johan Henric (f. 1814) övertog Hjerterön 
från modem 1840. Troligen hade han 
redan då börjat gå på fraktfart. Liksom sin 
granne kapten Johansson fick han tag i en 
rik bonddotter från landet. Han gifte sig 
1845 med Gustafva Engström, då 25 år, 
dotter till Johannes Engström, som ägde 
gårdarna Fedja och Fossane i Kville. (Vi 
erimar oss att Gustafvas farfar, kronoläns
man Petter L. Engström hade varit gift 
med Catharina Krabbe, alltså Gustafvas 
farmor, dotter till Hans Krabbe, som ägde 
Hjerterön l7 68-1773. Därefter ägdes ön 
av hans änka Elin, sonen Johan Jacob 
Krabbe och dennes änka Sara g.m. Daniel 
Bruse. (Se m 69). 

Gustafva hade alltså en viss släktan
knytning till Hjerterön, men det kan inte 

Janne Bruse 1814-1882. 

ha varit lätt för en bonddotter att vänja sig 
vid livet härute. Äktenskapet blev barn
löst. 

Hoves anteckningar 
Från 1849 har vi några intressanta anteck
ningar från Hjerterön, gjorda av den förut 
nämnde skolläraren Christian von Hove. 
Hans almanacka för det året hittades för 
inte så länge sedan och finns återgiven 
(med en del felläsningar) i boken Kville 
härad. Han kom till Hjerterön 17 augusti 
det året och satte igång med skola där den 
21 augusti. Troligen var det änkan Ingers 
minsta barn som skulle undervisas och 
troligen också barn från andra öar. Tyvärr 
har Hove inte skrivit upp lärjungarnas 
namn, men han berättar litet om vad som 
händer. 

Den 22 augusti for kapten Janne Bruse 
och en kapten från Fjällbacka för att 
hämta sina fartyg i Göteborg. Grannen på 
Valö for till Orust med tegellast. Den 27 
augusti antecknar han grödan som skör
dats på Hjerterön: 6 travar kom och 15 1/2 
travar havre. På Valön skördades 12 1/2 
travar havre (trave trol = kärve eller nek). 
Hove anlitades också för att mäta upp en 
trädgård åt Bruse. 

Efter ca en månad på Hjerterön flyttade 
Hove med skolan den 24 september över 
till Valö. Barnen från Hjerterön kunde ju 
fortsätta där. Som gåva fick han då av 
kapten Bruse "en rökpipa med tillbehör." 
Vidare skriver han: "Den l november pas
serade skonerten "Hilding" förd av J. 
Hendr. Bruse, här förbi på sin resa från 
Götheborg till Fjällbacka för att lägga upp 
efter tio dygns och sju och en halv timmas 
bortovaro. Kryssade i stiltje mot ström 
och NO vind till kl 8, då han blef tvungen 
gå till ankars vid Hjerterön." 



Bruses båtar 
Janne Bruse har börjat komma upp sig och 
har olika båtar. (Uppgifterna ur boken 
"Kville Härad", framtagna av Allan Ols
son, Kiddö). Först hade han en slup (en 
mast) "Delfin", byggd 1835 om 34 läster. 
(1 läst betyder före 1860 en lastförmåga 
på ca 2.5 ton. 34 läster blir alltså ca 85 ton 
eller t.ex. drygt 1000 tunnor havre.) 

På 1860-talet ägde han skonerten (2 
master) "Två systrar" om 39 läster (ca 
100 ton). Namnet kan möjligen syfta på 
modem och hennes syster Lovisa på 
Valön. Skonerten "Hi1ding" var byggd 
1843. Den lastade ca 130 ton. För dessa 
tre båtar var Bruse redare och befälhavare. 
För "Olga" byggd på Orust 1854 var han 
befälhavare ett år och delägare tillsam
mans med brodern Peter, kapten O.c. 
Falck, köpman M. Backelin, kapten J. 
Falck och kapten c.A. Hansson. "Olga" 
gick på frakter på Nordsjön; London, 
Lybeck, Hull, Newcastle bl.a. Man kan 
anta att Janne Bruse gjort åtskilliga resor 
till dessa hamnar. Troligen klarade han 
hjälpligt engelska och tyska för att klara 
lastning och lossning i hamnarna. Efter
som han måste ligga ute på sjön under 
sommarhalvåret från mars till november, 
kunde han inte själv ta del i jordbruket. 
Korsö hörde också till. En dräng och två 
pigor är anställda. Hustrun Gustafva fick 
ha ansvaret för djur och odlingar. System 
lngers son, Olle, står där också på 1860-
talet. 

Gustafvas arv 
1861 dog Gustafvas far och dottern fick ut 
ett stort arv. Samma år köpte Janne Bruse 
den andra halvan av HjerterCin av Lars 
Sten ström på Valön för ca 5000 Rd. 
Säkerligen till stor del med hjälp av hus
truns pengar byggde han sig nu ett ståtligt 
kaptenshus, några år efter sin granne på 
Florö som byggde sitt 1860. Huset på 
Hjerterön kostade 7000 Rd, en stor 
summa på den tiden. I taket finns fortfa
rande inristat: 
1867 D 29 juli samt LMB - CAF - lAGS. 

Vad dessa initialer står för har jag inte 
kunnat få reda på. Kanske någon har ett 
tips? Byggmästaren hette Johan Aron 
Kristiansson f. 1840 och var alltså en ung 
man på 27 år när han byggde huset, som 
han var mycket stolt över. Han står som 
snickare och torpare på Kolbräckan under 
Lycke i K ville. Hans eget torp är försvun
net, endast några syrenbuskar talar om var 
det stod. Aron fick också uppdraget att 
bygga Bruses nya hus på Valö. 

Huset är byggt som en liten herrgård 
och ligger högt över bryggan. Den stora 
verandan fanns inte från början, vilket 
framgår av ett foto från 1890-talet. Inte 
heller skymdes huset då av kastanjen 
framför. Från en präktig förstuga kommer 
man in i en stor sal med en ståtlig kakel
ugn, till vänster ligger förmak och salong, 
till höger kök och ett par mindre kamma
re, det ena troligen kontor. Före den nu 

Skonerten" Hilding" av Fjällbacka. Foto Sverker Stubelius efter oljemålning hos Kro
nofogde, (Landsfiskal) Eric Forser, Göteborg (Fjällbacka) 

gjorda renoveringen fanns en stor oinredd 
vind på andra våningen med två rum på 
varje gavel. 

Oleana hade elva böcker 
Janne Bruses gamla mor Oleana, som 
kommit till ön som änka 1825, levde där i 
nästan 50 år till sin död 1872. Hennes 
bouppteckning visar mycket få ägodelar: 
några svarta klänningar och sjalar men 
inte mindre än elva böcker, vilket är 
mycket ovanligt i trakten. 

Nytt hus på Valö 
De stora inkomsterna av sill försäljning 
och fraktfart tillika med hustruns förmö
genhet i förening~ med spritmissbruk gjor
de att Janne Bruse med tiden miste vett 
och sans, trots att han från början varit en 
duktig karl. Han fick det infallet att flytta 
till Valö mitt emot. Han sålde Hjerterön 
till kapten Anders Göransson, för 12.000 
kr och köpte Valö, där han började med ett 
lika stort husbygge som på Hjerterön. 
Boningshuset har sedan brunnit och maga
sinet är fallfärdigt. Vid dessa vidlyftighe
ter ville fru Gustafva inte vara med längre 
och begärde boskillnad - dock inte skils
mässa - l april 1882. 

Vid samma ting i K ville har Bruse 
stämt Carl och Gustaf Falck i Fjällbacka 
för "missfirmelse, hotfulla åtbörder och 
misshandel, varå ingen skada skett". De 
dömdes till 15 kr i böter vardera. Vid 
anhållan om boskillnad uppgav Gustafva 
att hon fört 19.000 kr i boet plus lösöre 
och att genom mannens handlande deras 
gemensamma egendom syntes gå "total 

förintelse till mötes". 
Pastorn i Fjällbacka, tillstyrkte, liksom 

ett par storpampar, handelsman Magnus
son och Benjamin Larsson i Flyg. 

Fru Gustafva flyttade iland och hyrde i 
Fjällbacka för resten av sitt liv. Sista tiden 
bodde hon hos sin systersons änka, fru 
Hilma Falck. Strax före sin död skänkte 
Gustafva den stora ljuskronan av mässing 
till Fjällbacka kyrka. 

En av de sista historier som berättas om 
Janne Bruse från tiden på Valö förtäljer att 
han befallde "silletöserna" som arbetade 
där vid sill salteriet att tråda dansen med 
honom själv i spetsen, klädd endast i 
underkläderna, sjungande "Kung Gustafs 
skål". Bruse fick inte uppleva att huset på 
Valö blev färdigt. Han dog i lunginflam
mation 9 augusti 1882. Begravningen blev 
i stil med hans vilda levnad. 

Makaber begravning 
Folkskollärare Stubelius, Fjällbackas allt i 
allo vid den tiden, var värd på begravning
en. Han har berättat att begravningsgäster
na otåligt väntade på att kyrkoherde Udd
gren från K ville skulle komma ut till sor
gehuset på Valö. Värden var tvungen att ta 
fram spriten före maten och gästerna blev 
rätt berusade från början. Efter ätande och 
drickande lastades kistan på en jakt, men 
när den krängde till ute på sjön, kastades 
liket -ur, som det sägs. Sedan lär samma 
sak ha upprepats vid bryggan i Fjällbacka 
och under färden till K ville med häst och 
vagn. 

forts. sid 12 
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Fem frackar - andelar i 
fyra skepp 

Bruse avled bara tre månader efter 
boskillnaden. Vid bouppteckningen var tre 
syskon, Aron, Brita och Eva närvarande. 
Av syskonbarnen hade ett par försvunnit 
till okänd ort. Brodern Aron och Ingers 
dotter, Lovisa, uppgav boet. 

Det framgår att man hållit lösöreauktion 
två dagar i juni före Bruses död och en i 
november efter hans död 

Det visade sig att Bruse hade en mängd 
småskulder till olika personer i Fjällbacka, 
en större summa till kapten Johansson på 
Florö, 1000 kr till Bohuslänsbanken i 
Uddevalla, 4000 kr återstående vid köpet 
av 1/4 mtl Valö samt 20 kr till "orgel och 
organist" i Fjällbacka, tydligen något som 
församlingsborna skulle bekosta gemen
samt. Samlade skulderna uppgick till ca 
19 000 kr. Då fanns som tillgångar en 
mängd tillhörigheter jämte Valö 1/4 mtl 
värderat till 6500 kr. Bruse hade haft ett 
par örringar och en bröstnål av guld, ett 
fickur av silver. Han hade en sabel, skriv
bord, sju st tavlor, diverse böcker och ett 
sjökort, spellåda och spelbord samt "två 
porslinsbilder". Vidare en jakt, två kulte
båtar, andelar i fyra båtar och allehanda 
fiskredskap. Han hade också fyra kor, två 
kalvar, en oxe och två grisar. Bruse ägde 
en mängd herremanskläder: åtminstone 
fem uppsättningar rock, byxor och väst, 
fem frackar, två pälsar, hög hatt med 
fodral och ytterligare tolv st huvudbona
der, sex dussin skjortor, fyrtio par kal
songer, nattkappor och manschetter samt 
"corderojtyg" för ytterligare kostymer. 

Benjamin Larsson i Flyg och kapten 
Johansson på Florö var värderingsmän. 

Det lilla enkla järnkorset på Bruses 
grav finns bevarat vid Kville kyrka och 
inte långt ifrån står Gustafvas namn på 
sina föräldrars mera ståtliga gravsten. 

Trots allt är det bara brottstycken av 
dessa två människors yttre liv som man 
kan samla ihop. Det är svårt att veta hur 
de egentligen var, vad de tänkte och 
kände. The rest is silence. 

Inger Rudberg 

Janne Bruses gravkors på Kville kyrkogård 
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Historier om Janne Bruse 
Omkring färgstarka personer brukar det 
uppstå en flora av drastiska historier. 
Detta gäller både kapten P.A. Johansson 
på Florö och kapten Janne Bruse. De var 
båda storkarlar och har blivit ett slags 
folkhjältar, starka och rika, där muntliga 
berättelser gav stoff till underhållning och 
beundran, som det var särskilt tacksamt att 
förmedla före radio och TY. Sådana histo
rier har en tendens att bli "bättre och bätt
re" med åren. Men visst finns det en del 
sanning där, som man inte skall nonchale
ra. 

En del historier har jag fått direkt från 
en man som växt upp på Valö, och som 
hört dem av sin farfar, som var född 1858 
och alltså vuxen medan Janne levde. En 
sådan historia visar Bruses överdådiga 
later. Bruse var på besök hos sin vän, 
Hans Peter Andersson på Korsön, och sa 
då på skoj till den lille pojken i huset att 
om han stampade i golvet åt farbror Janne, 
skulle han få 1000 riksdaler. Pojken stam
pade och fick summan, som ju var en för
mögenhet då. 

Härjaren på Raneö 
"Härjaren på Raneö" är en bok, skriven av 
Daniel Berg 1916, son till kyrkoherde 
Henrik Berg i Naverstad. Författaren är 
välbekant med miljön, och de historier 
som berättas idag finns invävda i boken. 
Namn på personer och platser är förändra
de men lätta att känna igen: Gården Stora 
Wrem i Kville kallas Wrematorp, Kville 
kallas Kvillinge, handlande Gerle i Fjäll
backa för Gjerling, Fjällbacka blir Häll
backa. Elias Remper på Florholmen skulle 
motsvara kapten Johansson, "kungen på 
Florholmen", och Livian Kruse på Raneö 
skulle vara Janne Bruse, "av gammal 
skotsk adel", vilket syftar på att Bruse
släkten kanske härstammar från Skottland, 
där det fanns kungar som hette Bruse på 
1200-talet. 

Sill fyller fjordarna 
Den verklige Janne Bruse hann ju uppleva 
början av den sista sillperioden, som bör
jade i december 1877, och då torde det 
norra magasinet från förra sillperioden ha 
kommit till användning. Som komplement 
till de verkliga dokumenten om ön refere
rar jag Bergs bok. Här konkurrerar Livian 
Kruse och Remper på Florholmen om vem 
som skall få köpa de stora sillfångsterna, 
salta och packa för försäljning. 

Berg skildrar realistiskt en fiskargrupp 
som han kallar Wolinarne, troligen med 
syftning på släkten Bohlin i Fjällbacka 
och ger en realistisk bild av dem: "Seniga, 
långvuxna karlar med ringskägg kring 
ansiktet. Väderbitna och plirögda voro de, 
hade något av tattardrag i sina ansikten 
och knotiga figurer; fåriga och svultna 

syntes de, och tungt voro de påpaltade, 
förutom de träskodda sjöstövlarna." 

Kruse säger till sin fru en dag: "Jo, sill 
fyller fjordarna och sill fyller mina tankar. 
Remper och jag har just nu sett hur det 
bubblar i ytvattnet. Här är en myckenhet 
av sill inne. - Wolinarna har stängt hela 
Hällbackakilen med landvadar och nu 
kommer hon inte loss igen." 

Underlag till detta finns ju i bilden från 
1877, tecknad av Hägg och även fotot från 
Porsholmen från 1892. 

Att Kruse skulle ha förstört sillvadarna 
med slipade knivar, fästa under kölen på 
sin båt, så att sillen försvann och Remper 
blev lurad på förtjänsten, lär vara ren fan
tasi enligt vad Arne Fredlund sa till mig. 

Historier i boken stämmer ganska bra 
med dem jag hört av min sagesman från 
Valö. Denne berättar att kapten Bruse, 
"Spirve-Janne", som han kallades av folk, 
en gång skulle ha slagit till en pojke på sin 
båt med rorkulten så att han fick men för 
livet. Min sagesman har också hört av sin 
farfar att Janne en gång målade en tiggar
kärring och sedan rullade henne i fjäder. 

Berg beskriver detta i sin bok med för
fattarens rätt att förbättra och ändra efter 
behag, eftersom det är en roman och inte 
dokumentärskildring: Livian Kruse var på 
besök hos Remper på Florholmen. Han 
frågade Remper efter mönja, cinnober och 
tjära och så målade han käringen "ellane 
röd och ettrandes grön och blått och gult 
var det med". 

Min sagesman berättar också att Bruse 
en gång kom ridande in i salen på Hjerter
ön, när det var kalas och dansades på bor
det. Så här skriver Berg: "In kom han ock 
med hästen. Den bländades av ljusen. Nu 
blev det en förstöring utan like. Alla foro 
upp. I golvet vräktes vad som hästen stötte 
mot. Den stegrade sig och for bakut. I 
vanvett red den sjuke mannen genom rum-
men". 

Sant är ju att både Bruse och hans fru 
tittade för djupt i glaset och att Bruse blev 
allt underligare med åren. Men författaren 
ger också en vacker bild av vad hustrun 
till en farande kapten uträttade hemma på 
ön. Detta berättas om Kruses hustru men 
kan också gälla den verkliga fru Bruse, 
kapten Johanssons fru på Florö eller fru 
Göransson på Hjerterön, då trädgården var 
i toppskick. Berg skriver att hustrun har 
förstått att ta till vara allt som ön kan ge. 
"Hon har trädgård och drivhus. Gäss, 
ankor och kalkoner ger köttmat. Säd och 
hö odlas till kor, häst och får. Hon tar till
vara det vilda, nötter, nypon och bär". 

Inger Rudberg 

(Om Göranssons tid i nästa nummer) 
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Föreningen För Fjällbacka 

FFF årsmöte 
Föreningen för Fjällbacka håller års
möte tisdagen 16 juli på Stora 
Hotellet 
kl. 19.00 
Underhållning 
Välkomna 

Utflykt till 
Hornborgs slott 
Inger Rudberg leder utflykten till det 
berömda Homborgs slott invid Ham
burgsund lörd. 28 juli. 
Samling vid Brandstation. kl. 15.00. 
Medtag gärna kaffekorg. Anmälan 
till LR. tel 353 77 senast 24juli och 
uppge om du kan ställa upp med bil
skjuts. Vid regn ring LR. 
Välkomna 

FFF:s Krabbmete 
Den traditionella krabbmetetävling
en avhålls i år som vanligt tisdag 
den 9 juli. Samling på torget kl. 
14.00 
Anmälan fr.o.m. kl. 13.00 

Bryggdans 
Dansen på Bryggan kommer i år att 
börja onsd. 3 juli och pågår varje 
onsd. LO.m. 31 juli 
Dansen pågår 21.00-23.00 

FFF stöder Turist
föreningen 
FFF har på innevarande verksam
hetsår beslutat att stödja Turistinfor
mationen i samhället med 3000:-

Centrumkiosken i ny skepnad 

Centrumkiosken i Fjällbacka har under 
vintern byggts om för att kunna möta den 
nya tidens krav. 

Det gamla gatuköket har byggts ut och 
moderniserats, vilket givit torget en 
ansiktslyftning. Vi får nu bara hoppas att 
de kommunala beslutsfattarna avlägsnar 
de anskrämliga sopcontainerna som i flera . 
säsonger stått granne med sofforna vid 
Ingrid Bergman-statyn. 

Centrumkiosken har i och med detta 
förbättrat servicen på tips och VS-spel och 
bakom kulisserna finns nu nya moderna 
lager och beredningsutrymmen. 

Vi önskar familjen Richardsson lycka 
till och mycket glädje med de nya fina 
lokalerna. LL 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen· 

KARRABY 

HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 

Brev till Föreningen 
För Fjällbacka 
Täby mars 1991 
I FjällbackaBladet december 1990 sidan 
20 "Gökotta vid Lersten" frågar ni efter 
rätta årtalet för denna gökotta. 

Med största sannolikhet var det är 1915. 
Jag stöder detta på att min fader, Elof 
Rosen som deltog i gökottan enligt betyg 
var anställd som bokhållare hos Fjällbacka 
Stenindustri under tiden 1/2 1915 - 1/4 
1916. 

Min fader lämnade därefter Fjällbacka 
men återkom emellertid 1931 och bodde 
där till sin död 1949. 

Hjärtliga hälsningar 
Bengt Rosen 

Vissa äldre nummer 
av Fjällbacka-Bladet 
reas på Bok-Rean vid Minigolfbanan. Vi 
har ett s!ort överskott aven del äldre num
mer, medan andra är helt slut. 

Ni kan köpa tre nummer för 15 kr. och 
finna mycket av intresse i de äldre num
ren. Där kan också våra vackra äldre kort 
köpas. 

Inger Rudberg 

Fjällbacka får 
promenadbrygga 
Nu har det äntligen hänt. Genom Bengt 
Richardssons entusias~iska initiativ har nu 
Fjällbacka centrum fått sin eftertraktade 
promenadbrygga till glädje för såväl besö
kare som ortsbor. 

Genom bildandet aven intresseförening 
har ekonomiska garantier ställts till hamn
styrelsens förfogande, varvid bryggan har 
kunnat förverkligats . Bryggan har en 
sträckning på 52 meter och en bredd av 6 
meter och löper utefter stenmalen som 
landbas för gästhamnspontonerna. 

Genom bryggan har också möjligheter 
skapats för att ge samhället ett attraktivare 
centrum där de gamla förskräckliga lotte
rikioskerna utbytts mot små sjöbodsstånd 
på bryggan. 

Bryggan har blivit den ansiktslyftning 
samhället så väl har behövt. Kanske kan 
detta initiativ väcka till eftertanke så att 
samhällets centrum skall kunna utvecklas 
vidare. 

LL 
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holm. Där utbildade hon sig under ett år 
till kosmetolog. De påföljande två åren 
reste hon över hela Sverige, höll kurser 
och var samtidigt försäljare för Estee Lau
ders produkter. Därefter var hon några år 
anställd i Trollhättan på Joy Parfymeri och 
Skönhetssalong innan hon övertog rörel
sen 1976. 

Förra sommaren blev emellertid längtan 
till Fjällbacka och havet för stark att mot
stå. Monica flyttade tillbaka till sin hem
bygd och öppnade skönhetssalongen i 
Fjällbacka. 

Monica är en sann estet och tycker såle
des om allt som är vackert. Hon har också 
en starkt utpräglad artistisk ådra och åter
ger i sina mjuka milda akvareller Bohus
läns klippor och hav på ett alldeles förtju
sande sätt. Redan har hon haft några 
mycket uppskattade utställningar och fler 
lär det bli. 

Skön stund med Monica 

En vacker tavla bör ju även ha en vack
er inramning, resonerade Monica och reste 
på kurs dels i Stockholm dels i Sala för att 
lära sig till rammakare. Hon investerade 
en ansenlig summa i inköp av spikmaskin, 
ramklippare och all annan erforderlig 
apparatur och materiel. Nu hanterar hon 
vant de stora maskinerna i sin ramverk
stad, inredd i en källarlokal strax intill 
hennes bostad. 

Här i Bohuslän med sin stränga schartaua
nism var det länge rent av snudd på döds
synd, att måna om sin kropp eller utseen
de över huvud taget. Numera är vi mer 
toleranta och vidsynta. 

Monica Holmberg är kosmetolog och 
kan verkligen bjuda oss en skön och 
avstressande ansiktsvård. Man känner sig 
ha kommit i kompetenta händer då man av 
Monica blir nerbäddad i hennes hypermo
derna behandlingsstol. Det är stor risk att 
man rent av faller i sömn under tiden 
Monica pysslar med sina renande tinktu
rer, magiska salvor och krämer och stimu
lerande ansiktsmassage. Hon kan även stå 
till tjänst med manikyr, borttagning av 
besvärande hårväxt, färgning av ögonbryn 
och fransar eller lägga en makeup. 

All hy, torr, fet eller porig, behöver sin 
speciella vård. Gamla och unga, kvinnor 
såväl som män är välkomna till Monicas 
salong. Av stor vikt är också den förfinade 
atmosfären. Monicas skönhetssalong är 
inrättad i ett av rummen i hennes privata 
lägenhet på Nya Kullenområdet. Lägenhe
ten är otroligt ljus, trivsam och stilfullt 
möblerad och inredd. Sluta upp med alla 
gamla fördomar och unna Er då och då en 
riktigt skön behandling 'hos Monica, som 
dessutom håller mycket moderata priser. 

För fjällbackaborna behövs helt säkert 
ingen presentation av Monica, men för 
sommargäster och turister vill jag gärna 
tala om vem hon är, denna fjällbacka
flicka, som vår bygd kan vara stolt över. 
Monica föddes på Dyngö cirka ett halvse
kel tillbaka. Hennes föräldrar var Alvilde 
och Hugo Holmberg. Fadern var fiskare 
och modern hemmafru. Monica har också 
en äldre bror, Arne. Han har förblivit sin 
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hembygd trogen och hur många gånger 
har vi inte dansat till hans dragspelsmusik 
på bryggan i ljusa sommarnätter. Numera 
lär det på Dyngö inte finnas mer än åtta 
bofasta, men på den tiden fanns där 
omkring femtio . Barnen, som gick i skola 
i FjäUbacka fick skolskjuts med postbåten 
från Hamburgsund. Kunde båten inte ta 
sig fram på grund av ishinder, fick föräl
drarna föra sina små till fastlandet med 
spark eller annat tillgängligt vinterfordon. 
I Monicas tidiga tonårsålder flyttade 
familjen i land. 

Efter att ha gått fram för prästen, som 
det då hette, gav sig Monica ut i arbetsli
vet. Så småningom kom hon till Stock-

Rammakeri är ett precisionsarbete. 
Vinklar på passepartout, glas och ram 
skall vara exakta. Och i ett idealmontage 
används enbart förstklassig vara. Både 
passepartout, isolering, bakstycke och 
växtlimsremsor måste vara av syrafritt 
material. I annat fall mörknar papperet 
med tiden. Ett annat måste är, att inram
ningen blir absolut tät, så att varken damm 
eller fukt kan tränga in och förstöra. 

Välkommen hem Monica och lycka till! 
Maj Gustafson 

Undvik sommarköerna använd vår 

BANKOMAT 

Föreningsbanken Kville 
avd.kontor Fjällbacka 0525/320 15 
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FRANKOMMUN 
OCH LANDSTING 

• Saugsbrugsföreningens cellulosafa
brik i Halden vid Idefjorden läggs troli
gen ned i sommar på grund av dålig 
lönsamhet. En miljöskandal får till sist 
ett slut. 

• Byggstarten för den nya låg- och mel
lanstadieskolan i Fjällbacka uppskjuts 
troligen på grund av de stora kostna
derna för de nya högstadieskolorna i 
Tanum och Hamburgsund. 

• Ett förslag att flytta handlingar för det 
gamla Fjällbacka municipalsamhälle 
till ett centralt arkiv i Tanum p.g.a allt
för begränsade öppettider i K ville 
Hembygdsarkiv, avstyrktes sedan arki
vets föreståndare Hans Ahlsen medde
lat att, "det går bra att ringa när som 
helst, så öppnar jag." 

• Milj ö- och hälsoskyddsnämnden 
säger nej till ett planerat bostadsområ
de i närheten av båtvarvet på Oxnäs. 

. Anledningen är risken för utsläpp av 
hälsofarliga lösningsmedel vid plast
hanteringen. 

• Tekniska nämnden föreslår att gångväg 
anläggs längs väg 915 från macken 
förbi hyreshusen och Inventing, och att 
gångbana anläggs längs väg 163 från 
macken till Långöbron, eller åtminsto
ne från N Hamngatan i Källvik till Fyr
mästargatan (telefonkiosken) i Mör
hult. Kommunstyrelsen hänvisar till att 
vägverket är ansvarigt för dessa väg
sträckor. 

• Hamnstyrelsen kan inte hålla toaletter 
i hamnen öppna vintertid. 

• Moderaterna föreslår att ett tjugotal 
villatomter iordningställs i Fjällbacka 
och Grebbestad. 

Bilden uppe l.h .: Christoffer Araviadis 
och Karl Emil Lindherg är hesättnings
män på håten och Carina Bjurström och 
Sara är passagerare. 

WIDELIUS 
MARINSERVICE 

fkhftt' Motorer och '& tillbehör 

EVlnRUDEE 
OUTBOARDS 

FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 
VINTERFÖRVARING - DYKARBETE 

Tel. 0525 - 310 33 
N. Hamngatan, Fjällbacka 

Föräldrastyrt dagis i Fjällbacka 
Sedan i augusti 1990 finns i Fjällbacka ett 
dagis, som helt leds och administreras av 
barnens föräldrar. Detta dagis kallar sig 
daghemmet Stormen och är inrättat i en av 
de nya lägenheterna i Kullenområdet, 
utmärkt placerat i markplanet i sydöstra 
hörnet av området med skogen alldeles 
intill. Själva lokalerna är på 135m2, och 
rymmer allt vad man kan begära: matsal, 
sovsal, personalutrymme och lek y tor. En 
liten lekgård finns också utanför dörren. 
På Storn1en finns fjorton barn från åtta 
familjer, under ledning av två anställda 
barnskötare, en förskollärare och en föräl 
der. 

All administration och skötseln av 
inventarier sköts av föräldrarna genom en 
ekonomisk förening, vars ordförande är 
Carina Bjurström. Varje familj måste stäl-

la upp som extra daghemspersonal två 
dagar varje månad. Kostnaden för varje 
barn är 500 kronor per månad. Kommu
nen bidrar med 20 000 kronor per år och 
barn, lika mycket, som det kostar kommu
nen att låta ett barn vara hos en kommunal 
dagmamma. För närvarande och ett par år 
framåt är Stormen fullbelagt, men sedan 
kan nya barn tas in. Föräldrar som är 
intresserade, får vara beredda att ställa upp 
och utföra olika arbeten, som måste göras 
för att Stormen skall fungera. 

Sådana här föräldraskötta daghem, som 
ibland kallas kooperativa daghem, har 
funnits en tid i vissa städer, men detta är 
det första i sitt slag i Fjällbacka. Ett bra 
initiativ, som vi hoppas får efterfölj are. 

Anders Järund 

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

Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/30002 

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

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

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

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUl 

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

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

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

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

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

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

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

8 Dyngön. Lockade med sin goda hamn 
tidigt till bebyggelse. Under 1500-ta
lets rika sillfiske hade Oslo köpmän 
stora magasin på ön. F d lotsstation 
och kustpostering. Bebodd. 

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

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

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

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

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

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

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

16 Getryggen. "Vita fruns grav" ligger i 
en bergsskreva åt nordväst. Vita frun 
var enligt traditionen en ung kvinna 
som omkom på sin bröllopsresa, när 
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makens fartyg förliste ute bland skä
ren. Enligt andra och tillförlitligare 
uppgifter var flickan dotter till kapte
nen på en båt som förliste natten till 
den 5 november 1850. 

17 Trinissia. Var under 1500-talet platsen 
för ett helt fribytarsamhälle . "Vilda" 
fiskare exporterade sillen direkt utan 
att betala den föreskrivna höga tullen 
till danske kungen. Ett tjugotal hus
grunder och en nu delvis demolerad 
begravningsplats vittnar om deras liv 
och död . 

18 Vedholmen, Skutholmen och Hamn
holmen är en urgammal hamnplats. 
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På de äldsta sjökorten är hamnen 
upptagen under namnet Nooderwijks
holm. Många namn, bomärken och 
årtal är ristade på Hamnholmens häl
lar. Två begravningsplatser finns på 
Vedholmen. 

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



E GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 

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

Torsd 10.00-12.00 

31150 
31713 
31700 
31208 
31034 

6 Kville hembygdsarkiv 31960 
Böcker, handlingar, foton m m som 
behandlar Kville härad. Info Hans 
Ahlsen. 

7 Post se annons 
8 Brandstation 
9 Fjällbacka Bil och Motor 

Biluthyrning 
10 Båtshopen, Cafe Bryggan 

Båthuthyrning, Cafe m m 
11 Turistinformation 

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

Månd. Fred 16.0~19.00 
Tisd, Onsd 11.00-13.00 

31013 
311 05 
31096 
31820 
31040 
32120 
32121 
31060 

31169 
32047 

15 Stora Hotellet 310 03 
16 Föreningsbanken 320 15 
17 Gröna Lid, Restaurang 31041 
18 Apotek se annons 310 04 
19 Distriktssköterskemottagning 320 28 

Läkare 320 20 
Nattpatrull 320 26 

20 Sparbanken Tanum 31800 
21 Nestorsgården 319 60 

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

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

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

25 Idrottsplats 316 18 
26 Fjällbackaservice 320 40 

BRA ATT VETA: 
BÅTUTFLYKTER 
Taxibåt 

BÅTKRANAR 

313 92 

Bror Johanssons varv, 6 ton 310 57 
J ohny Spindel, 1,5 ton 319 05 

VANDRARHEM 
Valö Skärgårdsvandrarhem 312 34 

DYKARE 
Widelius Marin Service 310 33 

FJÄLLBACKA 

UOMUNOS
KARET 

DE VIKTIGA 
TELEFONNUMREN: 
Tanums kommun 180 00 
Kommunstyrelsens ordörande 
Bengt Mattsson 
Kanslichef Ulf Björkman 
Socialchef Malte Ellersten 
Miljö- och hälsoskyddschef 
Anders Schönbeck 
Fritidschef Roland Joelsson 
Byggnadsinspektör Henry Berntsson 

Ved de berget 

-.\ - , 
/~/'\ '~~'\\ 

\) 

KuIturkontoret 182 00 
Kulturchef Karl-Axel Wikström 

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

Polis 
Läkare 
Veterinär 

204 10. 0526/125 30 
32020 
31880 

F ö rsäkringskassan 
Taxi 

29070 
291 70, 352 01 
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Karin J ärund och Camilla 
Hansson golfhistoriska 

der av regn som innebar att tävlingen 
bröts efter 18 hål. Johan Järund och Lars 
Lindgren placerade sig bland de 16 bästa 
vilket gav dem möjlighet att få plats vid 
övriga tävlingar. Det var första gången 
någon pojkjunior placerade sig på poäng
plats. 

Vi arrangerade även ett juniorläger med 
dryga tjugotalet deltagare från distriktet, 
även det under midsommarveckan. 

Karin Järund började sin mest fram
gångsrika säsong hittills med att vinna 
Föreningsbankens Cup hemma och i dis
triktet. Sedan gick hon så småningom 
vidare även till riksfinal där hon trots en 
besvärlig öroninflammation kom på 8:e 
plats. Ni såg väl Karin på bild i Sv Golf? 
Första gången någon från Fjällbacka gått 
till riksfinal. 

Karin Järund 

Camilla Hansson blev historisk genom 
att vinna KM och Dm för både juniorer 
och seniorer. Det har inte någon Fjäll
backaspelare gjort tidigare enligt uppgift. 
Johan Järund har spelat med i distriktsju
niorlaget mot norska juniorlandslaget 
under säsongen. 

Golf juniorerna hade ett lyckat läger i Dan
mark, Hvide Klitts golfklubb, i slutet av 
april 1990. Sexton pojkar och flickor del
tog under fina förutsättningar. En tidig trä
ningsstart gav resultat för flera av delta
garna. 

Tomas Paulson vann en av tävlingarna i 
Bohustouren i Forsbacka i juli - tre slag 
under sin hcp, 80 slag. 

Årets juniorgolfare blev Stefan Främme 
och årets knatte blev Rickard Blomdahl. 

Fjällbacka golfklubb arrangerade den 
s.k. Västtouren i midsommarveckan, 
tyvärr drabbades vi av oväder med mäng- Hans Hansson 
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NORDHOLMSUR&GULD 
GREBBESTAD 0525-101 38 

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

Dessutom stor sortering i: 

KLOCKOR, (Med allriskförsäkring*) 

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 

' .11 samarbet~ med WASA 
Europeiska Försäkrings AB 

STJÄRN~UR~ 

VÄLKOMNA 
till 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

Tel. 0525/310 14,31252 

BULLARENSDJURPARK 
& , 

KONSTCAFE 
.r1lrJ(') 
rt~ {~~.~@ 

,~~tA~lj~l:~ )tt~bJ 
En underhar 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 
"Palabella" - minsta hästen i världen, kine-
siska får och "Guanaco". . 
Ett timrat konstcafe är en oas i vår djurpark. 
Här kopplar du av i hemtrevlig atmosfär 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. 

l BULLARENS DJURPARK/ 
Telefon: 0525-52050, Liane PI 826,45084 Bullaren 

ALLT I MODERN HÄRVÄRO 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Brith & Nisse 
0525/311 25 

VÄLKOMNAr 



Fjällbacka golfbana under ständig förändring 
Fjällbacka Golfbana började byggas i mit
ten av 60-talet med 9 hål och cirka tio år 
senare var det dags för komplettering av 
ytterligare 9 hål för att banan skulle få 18 
håls status med SSS 72. 

Det måste sägas av mig som inte var 
med på den tiden att ideskapare och ban
arkitekt lyckats mycket bra med att place
ra in banan och utnyttja den bohuslänska 
naturen. Dessutom har man från början 
givit banan en utformning som även idag 
mycket väl hävdar sig i konkurrensen som 
en attraktiv golfbana. 

När jag för några år sedan tillträdde 
som bankommittens ordförande, en koor
dinerande uppgift mellan styrelse - med
lemmar - banpersonal, började vi se om 
nuvarande och förutvarande ideer om för
ändringar kunde genomföras för att ytter
ligare förbättra och utveckla banan. För
ändringar på en bana har ett visst tröghets
moment i sig genom att alla förändringar 
utföres till 95% av egen personal som i sin 
tur måste anpassa arbetet till säsong och 
spelintensitet d.v.s. att förändringar i regel 
inte kan utföras annat än under höst och 
vår och då gäller det dessutom att ha tur 
med vädret. 

Många nya banor är på väg, några dess
utom i vår närhet och då gäller som sagt 
att hänga med i konkurrensen. 

För att kunna utnyttja bana och klubb
hus under hela säsongen även spelmässiga 
vintrar har vi byggt en bro över Amåsäl
ven. Under det gångna året har det funge
rat alldeles utmärkt och vi kan se tydliga 
positiva spår av ökat spel av såväl egna 
spelande medlemmar som av greenfeegäs
ter. Greenfeespelare under vintersäsongen 
oktober - april har varit övervägande 
norska gäster vilket bör vara positivt för 
såväl hotell som handel inom Tanums 
kommun. 

För att öka träningsmöjligheterna utö
kas drivingrangen med ytterligare cirka 
tolv platser, denna möjlighet har åstad
kommits genom att en stödmur uppförts 
varför utslagsplatserna kommer att finnas 
så att säga i två våningar. 

Vår bana ligger till vissa delar ganska 
lågt intill Amåsälven, risk fmns för hög
vatten med översvämnin~ar som följd, 
dessa kan vi inte göra något åt, men vi har 
kommit på en enkel ide, genom ett nät
verk av ytdräneringar cirka 1-3 dm djupt, 
avvattnas banan mycket snabbt och efter 
någon dag är banan hyggligt spelbar igen. 

En intressant bana får inte vara för svår 
men heller inte för lätt, det gäller att 
anpassa svårigheterna, just nu är vi inne i 
en serie med nyanläggning av nya bunk
rar, under hösten byggdes fyra stycken 
och under innevarande år beräknar vi en 
utbyggnad om ytterligare cirka 5 stycken. 
Viss nyplantering sker varje år, men träd 
och buskar som planteras måste ingå i den 
bohuslänska floran för att inte avvika från 
den vackra natur vi redan har. 

Det skall också noteras att golf i dag 
inte är en snobbsport, det är dessutom inte 

Tävlingskommittens ordförande Olle Järund sedan tävlingen Tanums Strands Open 
genomförts. Nya bron i bakgrunden. 

bara tävlingar, utan det är en motionssport 
för alla åldrar där man får vistas i vacker 
natur, få mycket frisk luft och man stärks 
både till kropp och själ för att bättre mot
stå livets påfrestningar. 

Med förhoppning om en riktigt bra 
sommar för oss alla. 

Arne Lundahl 

ju !/Kontorstjänst 
REDOVISNINGSBYRÅ 

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND 

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

.AF 
företagarens nara rådgivare och samtalspanner 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLlNGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 457 32 Tanumshede 
0525-29045 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

KONSTRUKTION, SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

Thorens Maskiner AB 
450 71 Fällbacka 
Tel. 0525/319 62 
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Klipp ur Bohusläningen den 31/1 -91 

Räddningskryssaren 
som ny för sex miljoner 
FJÄLLBACKA: Nu är sjörädd
ningskryssaren Gustaf Dalen till
baka i hemmahamnen i Fjäll
backa igen. För närmare sex mil
joner kronor har kryssaren 
byggts om för att passa tidens 
krav. 

- Det är bara skrovet som är 
kvar av den gamla båten, berät
tar Stig-Tore Berg, uppsynings
man på sjöräddningsstationen i 
Fjällbacka. 

Tio månader tog ombyggnaden på 
Djupviks varv. Samma varv som byggde 
Gustaf Dalen för 25 år sedan. Nu ligger 
Gustaf Dalen med Fjällbackastationens 
andra båt Margit Engellau sida vid sida 
förtöjd vid kaj redo att hjälpa människor i 
nöd. 

Besättningen belönades 
När Gustaf Dalen hämtades av besätt

ningen från varvet passade sjöräddnings
sällskapets ordförande Lennart Kihlberg 
på att överlämna en belöning ur Ann-Ida 
och Dan Broströms minnesfond till tre 
personer av besättningen på sjöräddnings
stationen i Fjällbacka. 
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De tre är Manne Fransson, Evald 
Andersson och Tomas Johansson. De fick 
belöningen för sina insatser när de med 
räddningsbåten Margit Engellau i somras 
räddade en norsk fritidsbåt som hade fått 
motorhaveri utanför Tjurepannan norr om 
Grebbestad. Vädret var hårt och den nor
ska båten med fyra personer ombord hota
de driva på klipporna. De belönade lycka
des få en bogsertross ombord på den nor
ska båten och bogsera den in till Havs
tenssund. 

Nöjd med arbetet 
Stig-Tore Berg är mycket nöjd med 

ombyggnaden och moderniseringen av 
Gustaf Dalen. Genom byte av motorer har 
motorstyrkan på Gustaf Dalen fördubblats 
till 700 hästkrafter. 

- Båten har blivit snabbare och genom 
is ska vi kunna ta oss fram mycket bättre 
än tidigare, berättar Stig-Tore Berg. 

Gustaf Dalen har försetts med en 
vattenkanon. Det fanns inte tidigare. 
Båten har också försetts med dubbla upp
sättningar av navigeringshjälpmedel med 
mera. 

Sjöräddningsstationen i Fjällbacka är 
bemannad med tolv män och en kvinna. 
Dygnet runt är de beredda att rycka ut. 

Stig Tore Berg ser över den nya maskinen. 

Allt arbete sker ideellt. Sjöräddningssta
tionen i Fjällbacka startades 1969. 

- Vi utför omkring 130 utryckningar 
varje år, berättar Stig-Tore Berg. 

Boo Haglund 

o 

GYNNA VARA 
ANNONSÖRER 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL . 0525-31007 



Nu har vi öppnat! 

L 

Välkommen till Din bästa husaffär. I vårt hus har vi samlat 
projektering, arkitektservice, försäljning av nya hus, förmed
ling av "gamla" hus, tomter mm. Allt under ett tak! 

~. 
Företag i samverkan! 

~! 
I,Dala Trähus • ~OREVlKENAB • Nilfi;ElinSS01,AB 
Tel 0525-320 60 0525-320 50 0525-323 20 

Sköna tofflor från Wiskania Sko 
LÄDERBINDSULA OCH UTSÖKTA LÄSTER 
JUST NU TILL SPECIALPRISER: 

Välkommen in och prova 

Art. 5507 

Art. 5508 
FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 

N Y industrikommitte 
Vid Samhällsföreningens möte i november 
1990 fick Bengt Olofsson i uppdrag att 
bilda en industrikommitte och till den har 
senare tillkommit Bengt-Åke Ahlsen och 
Bo Reichenberg. 

Vi i kommitten har under vintern och 
våren träffats ett flertal gånger för att pla
nera verksamheten. Vi har besökt kommu
nens näringslivssekreterare, vi har inven
terat den industrimark som finns tillgäng
lig, vi har gjort studiebesök på Inventing 
och f.d. Netabs lokaler, vi har varit i kon
takt med småföretagare i samhället, som 
är intresserade av bättre lokaler m.m. 

Nu gäller det för oss att tala om att vi 
finns och att vi gärna vill bli kontaktade 
av nya och befintliga företagare, så kan vi 
eventuellt hjälpa till vid startandet eller 
utvidgning av företag på orten. 

Som kuriositet vill vi saxa ur en artikel i 
FB nr 4, juni 1958, där Östen Hedenfjell, 
dåvarande municipalfullmäktigeordföran
de, bl.a. skriver om industrikommitte: 

"Även i framtiden kan en industrikom
mitte bliva av betydelse. Genom den har 
samhället ett organ som uppmärksammar 
de möjligheter, som kunna uppstå och som 
arbetar för att få dem förverkligade. Ä ven 
ur psykologisk synpunkt kan kommittens 
existens vara berättigad. Den håller tanken 
på samhällets 'industrialisering ' levande, 
och detta är viktigt, ty försvinner den tan
ken bland fjällbackaboma hemma och ute, 
då kommer nog aldrig någon industri till 
Fjällbacka. 

Härav kan man draga den slutsatsen, att 
en industrikommitte för samhället bör fin 
nas även i fortsättningen. 

Men hur skall kom mitten få möjligheter 
att effektivt fylla sin uppgift. Den hittills
varande kommittens svagheter ha främst 
varit dess alltför obetydliga kontakter utåt 
samt dess mycket små ekonomiska resur
ser. Ett närmare samarbete melLan Före
ningen för Fjällbacka och municipalsam
hället skulle säkerligen därför vara värde
fullt. Inom denna förening finns personel
la och ekonomiska tillgångar. Kunde dessa 
engageras i industrikommittens arbete 
vore säkerligen mycket vunnet. 

Den mest lämpliga organisatoriska 
utformningen av ett sådant arbete kan 
dryftas och olika möjligheter därvid fram
komma. .. Vid föreningens möte till in
stundande sommar borde ovanstående 
synpunkter och förslag behandlas." 

Östen HedenfjelIs synpunkter är lika 
aktuella idag tycker Fjällbacka Samhälls
förenings Industrikommitte. 

Telefoner: Bengt Olofsson 310 82, 
Bengt~Åke Ahlsen 315 98, Bo Reichen
berg 313 93. 

Bo Reichenberg 
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Märkvärdiga Veddeberget 
i Fjällbacka del I 
V årdkase var byggd 
ovanpå bronsåldersröse 
Vid flera av Bohusläns fiskelägen har 
bebyggelsen från början sökt skydd under 
ett högt berg. De låga stugorna kurade 
under den branta väggen och fick liksom 
lä i ryggen av den mäktiga bergjätten. Så 
är det i Grebbestad, Bovallstrand och 
Fjällbacka. 

Fjällbackasonen och hembygdsforska
ren Sverker Stubelius inleder en liten upp
lysande skrift om Fjällbacka med följande 
uttalande: "Fjäll backa söker stöd hos en 
stor natur. Så länge orten tillåter denna att 
härska, skall Fjällbacka förmå utöva en 
stark lockelse. Trevnad och snygghet bo i 
detta samhälle, där värmen och intimiteten 
bliva omisskännliga." 

Ja, så är det. En stor natur - det är havet 
som möter det mäktiga bergmassivet Ved
deberget som reser sig brant från stranden. 

De ljusa husen med röda tak - en i stort 
sett enhetlig bebyggelse i äkta bohusstil 
(med några få beklagliga undantag) smy
ger sig runt Veddeberget och upp i den 
branta backen. Där ligger högt upp den 
dominerande granitkyrkan, byggd av gra
nitblock som är sprängda direkt ur berget, 
där den står. Allt detta är en ganska ena
stående arkitektonisk skapelse, där natur 
och bebyggelse samverkar till en säregen 
skönhet av oskattbart värde. 

Tyvärr står numera de flesta husen 
tomma i det gamla samhället under vinter
halvåret. Detta hade kunnat förhindras om 
kommunen i tid gått in och räddat fastig
heterna till ortsbor. De gamla fjällbacka
borna har gått bort en efter en och husen 
har sålts till fantasipriser. Detta gäller inte 
bara de äldsta stugorna utan också de 
präktiga 30-talshusen, som byggdes efter 
den förödande branden 1928, då så många 
gamla hus försvann utefter stranden. 
Dessa 30-talshus är utmärkta att bo i 
också vintertid. 

Fjällbacka - stor natur 
Första ledet i namnet Fjällbacka syftar på 
det branta Veddeberget, som dock är 
knappt 100 meter högt. Ändå har det alltid 
dominerat med sin dramatiska silhuett, 
som reser sig över samhället, när man ser 
det från sjösidan. "Fjäll" är ju i Bohuslän 
namnet på berg överhuvud taget, kanske 
ett arv från den norska tiden. 

Det har bott folk kring Veddeberget sen 
urminnes tider. 1938 utgrävdes en boplats 
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från stenåldern på ena sidan av Veddeber
get, där vid stranden av stenåldershavet 
som kanske gick 20 meter högre än idag. 
Där hittades stenredskap och mängder av 
flinta. Från bronsåldern, alltså cirka 
1500-500 f. Kr. , samma tid som hällrist
ningarna, finns ett 40-tal gravrösen på top
parna runt omkring, t ex vid Sälvik och 
ute på Valön. Från järnåldern finns en 
gravhög i norra delen av Fjällbacka, vid 
Källvik. Denna del har sitt namn av att 
man där kokade salt i en "kele", dvs kittel. 

Vikingatiden och medeltiden har kanske 
inte lämnat så många spår efter sig just vid 
Fjällbacka, eller man vet att sillperioderna 
har kommit och och gått, dokumenterade 
sedan 1500-talet, och dessa tider har det ju 
alltid kommit folk till kusten. Skutor från 
England, Holland, Frankrike har legat runt 
öarna i skärgården och köpt upp sill. 

Oxnäs - den äldsta delen 
Namnet Fjällbacka dyker upp först på 
1610-talet i danska skattelängder. Här 
finns då bara några få "strandsittare" lik
som på det närbelägna Mörhult, norr om 
Fjällbacka. Den äldsta kända kartan över 
Fjällbacka är från 1694 och den visar ett 
15-tal hus och några sjöbodar, grupperade 
på Oxnäs och innanför nuvarande Badhol
men. Senare kallas fiskeläget Fjällbacka 
strand. Ännu 1810 låg de flesta hem på 
denna del av läget. 

3-4 hus på Oxnäs, 25 hus på den s k 
"Framstrana", dvs stranden strax söder om 
Veddeberget och bara 8-9 hus i den s k 
"Backen", dvs backen nedanför kyrkan. 
Hembygdsforskaren Mjölner uppskattade 
befolkningen då till cirka 150 personer. 
Men av dessa var många utfattiga, gamla 
och bräckliga och kunde inte betala skatt 
sedan 1700-talets sillperiod slutat 1808. 

"Strannar" och "backrar" 
Fjällbacka har alltså sedan gammalt 
bestått av två delar: Oxnäs med "Fram
stranden" söder om berget och "Backen" 
norr om berget. De båda samhällena före
nades genom ett smalt språng vid Hälles
porten, där det fanns en grind, för att hålla 
kreaturen från Oxnäs borta från Backen. 
På den äldsta kartan ser man att varje hus 
har ett stycke jord att bruka på baksidan, 
säkert odlades kål innan potatisen kom. 
Litet av samma mönster kan man fortfa
rande se vid Tullboden på Hamburgön, 
där fiskare haft både brygga och lite hus-

behovsodling. 
Mellan folket i de två delarna av Fjäll

backa förekom en viss rivalitet. Det kunde 
bli både gräl och slagsmål mellan "stran
nar" och "backrar". Ända fram till cirka 
1900 fanns det ingen riktig väg utmed ber
get. Sjön gick längre upp och stora nedra
sade klippblock från berget hindrade. 

Vedde - vårdkase 
Jag har skrivit Veddeberget som det alltid 
har sagts i Fjällbacka. Namnet har i skrift 
försvenskats till Vetteberget och skall sta
vas med e. Det har nämligen ingenting 
med vättar att göra. Vedde betyder vårdka
se eller varde. En sådan fanns uppe på 
toppen och tändes som tecken till fara i 
ofredstider. Dragoner och bönder höll 
vakt. Men denna vårdkase var byggd 
ovanpå bronsåldersröset som ligger på 
toppen, där den döde hövdingen skulle 
kunna blicka ut över havet. Bronsålders
folket förstod sig på skönhet. 

Det var naturligtvis noga med att det 
alltid fanns virke att tända i vårdkasen. På 
Veddeberget vet man att den bestod av 
168 trästammar, uppsatta så att de bildade 
en kon, stödd aven ring med stenar. 
Ibland kunde vakterna vistas inne i kasen, 
då den inte var tänd. 

Det intressanta är att det finns en kedja 
av sådana här "veddeberg", som bildade 
en signalkedja utmed Bohuskusten. Det 
finns ett vid Skärholmen i Bottna. Ä ven 
Veddö norr om Fjällbacka (ofta felstavat 
med ä), kan ha haft en kase. En annan 
fanns vid Kärra Vedde öster om Grebbe
stad liksom vid Trättestad i nordöstra hör
net av Kville, ett 126 meter högt berg. Det 
är bara cirka 11-12 km mellan dessa berg 
och på alla finns det forntida rösen, som 
gjorts om till kasar, enligt Stubelius under
sökningar. 

Stulna träd - hårt straff 
Om Veddeberget i Fjällbacka har vi ett 
intressant vittnesbörd i en rättegång som 
finns dokumenterad i Kville dombok för 
1704. Där kan man läsa att en bonde från 
Kamstorp i K ville, Lars Simonsson, 
anklagades för att ha tagit ved från vård
kasen och sålt den till hustru Karin 
Jacobsdotter. Han dömdes till 40 markers 
plikt eller öppet gatlopp, dvs att springa 
mellan två led av karlar som slog honom 
över ryggen. Det hårda straffet förklaras 
av att det var ont om träd och ved i Bohus
län på den tiden, och dessutom var det ett 
svårt brott att förstöra den skydds
anordning, som skulle vara klar att använ
das i farans stund. 

I ett gammalt nummer av Fjällbacka
Bladet finner jag att naturvårdsåret 1970 
firades i hela Norden genom att vårdkas-
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eldar tändes. Vårdkasarna skulle varna för 
natur- och miljöförstöring. På Veddeberget 
väntade man på signalen från Helleröd i 
norr och strax tände man på, och skenet 
gick vidare i en kedja av eldar som slutade 
vid Akershus i Norge. 

Bomans grotta 
Bronsåldersröset och vårdkasen har i 
senare tid kallats "Bomans grotta". 
Boman skulle ha varit en smugglare som 
gjort sig en grotta i röset och bodde här på 
högsta punkten för att kontrollera fartyg 
ute på havet. Sverker Stubelius har sökt 
efter denne man i kyrkoböckerna men inte 
funnit honom. Stubelius tror att det kanske 
var en mystisk figur som aldrig existerat. 
Men det fanns ju många s k obekanta per
soner förr och han kan mycket väl ha fun
nits. Det sägs också att han drabbades av 
sinnessjukdom som straff för att han för
gripit sig på röset. Man betraktade nämli
gen dessa forntidsrösen med fruktan och 
trodde att där bodde underjordiska krafter 
som inte fick oroas. Detta var långt före 
fornminneslagen , men fungerade på sam
ma sätt. 

Inger Rudberg 
Artikeln har varit publicerad i Bohuslä
ningen 26/11 -88 

5MÅBÅTSHAMN 

Ny stadsplan för södra Oxnäs 
Kommunen har tagit fram en ny stadsplan för 
södra Oxnäsområdet. Området omfattar nuva
rande Janssons båtvarv och ett naturområde 
söder därom, som nu är bevuxet med buskar. 
Planen medger en utvidgning av småbåtsvarvet 
söderut och uppförandet aven eller två hall
byggnader. Varvsägaren Urban Jansson har 
länge önskat att få utvidga, och få möjlighet att 
anställa upp till tre nya varvsarbetare. 

Sjöräddning 
och flugsvamp 
Sent en tisdag eftermiddag upplyste dot
tern i huset att det skulle bli karneval på 
skolan på fredagen och att alla måste klä 
ut sig. Det kom fort fram att det var inte 
aktuellt att använda tidigare Pippi Lång
strump- eller troll dräkt. Att använda en 
gammal herrbaddräkt från Augusta Carls
sans badmode från seklets början blev hel
ler inget populärt förslag. 

Samma fredag skulle vi få besök aven 
familj som skulle tillbringa några dagar av 
vinterlovet hos oss. Mor i huset, som hade 
planerat att använda den tiden som var 
kvar att jaga dammråttor och baka, kände 
paniken komma. Det fanns varken ork 
eller tid för att skapa någon fantastisk kre
ation. Hon gick ändå ner i arbetsrummet 
för att se om det fanns något tyg att göra 
något av. Men inget i den gamla tygkistan 
kunde väcka fantasin till livs. Men då, 
plötsligen hände något. På en hylla låg 
ställningen till lampskärmen som blev 
inköpt på Livräddningens loppmarknad 
förra sommaren. Den som skulle kläs till 
en kökslampa men ännu stod där helt 
naken. Den var ju perfekt både i storlek 
och i formen! I fantasin lyste den röd som 
en underbar flugsvamp. Nu blev det fart. 

Söder om varvet planerar man att bygga hyres
rättsbostäder för åretruntboende fördelade på 
tre huskroppar. Framför husen tänker man 
bygga sjöbodar för uthyrning, fördelade på tre 
eller fyra längor av sammanbyggda bodar. 
Hamnområdet kommer att arrenderas ut till 
Fjällbacka Båtklubb och varvet. Byggnationen 
söder om varvet är inte nära förestående. Pla
nen skall antas i september, och fler upplys
ningar kan fås vid utställningen på servicehu
set. Anders Järund 

Rött tyg kom fram och vita prickar i filt 
blev klippta. När skärmen var klädd blev 
några torra löv och kvistar limmade uppe 
på. En flicka i vita byxor och vit polotröja 
tog skärmen på huvudet och den allra 
finaste flugsvampen, i alla fall på denna 
sidan jul, såg dagens ljus. 

På fredagsmorgonen gick "svampen" 
förväntansfull till skolan men huvudet var 
väl gömt i en påse som dinglade på armen. 
Senare på dagen kom en strålande dotter 
hem. Hon hade, i all sin enkelhet och utan 
minsta spår av smink, fått första pris i sin 
skolklass. Övriga barn såg ut som dom 
hade ramlat ner i minst en färgburk. Nu 
skall snart prickarna av och sedan skall 
det bara några band till och så är även 
kökslampan klar. Allt detta blir långvariga 
fina minnen från sommaren 1990. Tänk 
vad man kan fynda hos livräddningen, 
både glädje och prylar. 

"Svampens" mamma 
Lisheth Jöranli 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJALLBACKA 
Pg 410318-0 
Bg 514-7228 

läs FjällbackaBladet 

@ränaL.ids 
Restaurang 

Barservering med kaffe och 
husmanskost 12.00-18.00 

Bordsservering i 2 våningar 

A la Carte och skaldjur 

18.00-02.00 

Nyttjör i år 
Bar på övre däck med "Rock Ola" 

Varje fredag och lördag 

DISCO 
med rock 50- - 90-tals hits 21.00-02.00 

Fullständiga rättigheter 

Välkomna 
SIVAN och BERNDT 

Tel. 0525-310 41 
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· . EN TUNNA ROD BORDEAUX 

Johan och Anders hette egentligen inte 
alls Johan och Anders, och ön dom bodde 
på hette egentligen inte heller Ön, men 
denna historias något obekväma närhet till 
sanningen, gör att vi tyvärr måste stå ut 
med detta. 

Johan och Anders var fiskare. 
Eftersom året var 1943, mitt under brin
nande krig, var tiderna ganska dåliga för 
många. Å andra sidan var dom ganska bra 
för en del. Johan och Anders hörde till den 
senare kategorin. 

Priserna på fisk var goda men värvet 
inte helt riskfritt, enär det drev omkring en 
hel del minor och annat otyg i skärgården. 

Till det mer positiva hörde vissa sjö
fynd , vilka då och då kunde göras här och 
var utefter den bohuslänska kusten, ofta i 
form av godsaker från fjärran länder. Då 
sken solen, i en annars mörk tid. Speciellt 
klart tycktes solen skina över Johan och 
Anders en högsommardag i detta nödens 
år 1943. 

Som vanligt hade de båda om morgo
nen gått ner till sjöboden, gjort klar i jul
len, hissat seglen och stuckit ut. Eftersom 
det var kristid seglade man nästan alltid ut 
till sina fiskeplatser, då ju olja var nästan 
omöjligt att få tag på. 

- Det ser ut att bli en grann dag, sa 
Johan. 

- Ja, alltid får vi väl något, sa Anders. 
Och något, det fick dom. 
- Vad är det för något? undrade Johan 
- Det ser jaggu ut som en sköldpadda, 

sa Anders som var befaren och hade gått 
på traden. 

- Jag tror det är en tunna, sa Johan. 
Sakta seglade de upp till föremålet och 

mycket riktigt, det var en tunna. Anders 
högg tag i den, medan seglen fick slå i 
vinden som dom ville. Det var ett jättelikt 
ekfat. Att det var fullt av någonting märk
tes också, eftersom det flöt tungt och 
knappast mer än bröt i vattenytan. Johan 
och Anders tittade på varandra. 

- Står det något på det? undrade Anders 
som var befaren och hade gått på traden 
som matros. Johan snodde på fatet. 

- Här står något, skrek han, där han låg 
framstupa över relingen med ändalykten i 
vädret. 

- Burdux, va fasiken är det? 
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Av Lasse Lundberg 

- Det står Bordeaux, sa Anders som 
gått på traden, det är rödvin och gott som 
själva pocker. 

Johan såg en aning misstänksam ut då 
rödvin inte var något som konsumerades i 
någon större utsträckning i Bohuslän på 
den tiden. 

- Gud hjälpe att tunnan är hel, sa 
Anders och började syna den på alla håll 
och kanter. Den ser bra ut, skrek han. 

- Vad skall vi göra med den? undrade 
Johan. 

- Vi tar den på bogsis, sa Anders och 
såg beslutsam ut. 

Sagt och gjort. En ända riggades till och 
slogs runt fatet och så började stretandet. 

Tack och lov var det slör hem, men alla 
ni som seglat med ett 200 liters vinfat på 
släp, vet att det inte blir mycket till seg
ling av. 

- Vi får allt ta till årorna, sa Johan och 
stack ut en dylik. 

Anders insåg också att här fick det ros , 
om det skulle kommas fram, så även han 

högg i för kung och fostervatten. Det var 
en festlig syn. I sakta mak stretade de sig 
hemåt, dragande tunnan efter sig, under 
ideliga problem med kursen. 

Trötta men långt ifrån modstulna, när
made dom sig bryggan. I andanom såg de 
framför sig en härlig kväll runt salsbordet 
och inte skulle det behöva knusslas heller. 
Hela ön skulle min själ bjudas. 

Det stod en man vid bryggan. Johan 
kastade fånglinan. 

- Gör fast i stöttan, skrek han åt man
nen. Mannen som var tullare, gjorde som 
han blev tillsagd. Det blev lite tyst en 
stund. 

- Det var bra att ni bärgat fatet, sa tul
larn. Johan och Anders satt på var sin toft 
i jullen och såg ut ungefär som man gör 
när man blir snuvad av tullen på en tunna 
röd Bordeaux. 

- Vi får baxa upp det på land, sa tulla
ren. Det var inte med några raska steg de 
lämnade båten och började baxa, men att i 
krigstider sätta sig upp mot myndighets-



personer är som att spotta den svenska 
fanan mitt i korset. Överheten bär inte 
svärdet förgäves, står det ju skrivet. Snart 
var fatet upprullat på land vid Johans sjö
bod. 

- Vems är sjöboden? frågade tullaren. 
- Den är min , svarade Johan och såg 

långt ifrån munter ut. 
- Vi tar den i beslag, sa tullaren. 

Att bli snuvad på en tunna Bordeaux är 
illa nog, men att sedan bli tvingad att här
bärgera den åt den lede tullen, det är näst
an lite i mesta laget. 

I allvarliga frågor blir myndighetsper
soner oftast vi. Det är som om dom upp
hör att existera som personer i sin fiktiva 
värld, fjärran från såväl genus som nume
rus. 

Johan plockade motsträvigt ner nyckeln 
från spiken bakom vindskivan, och öppna
de sjöbodsdörren. 

Efter ett tag var vinfatet på plats. Med 
gemensamma krafter hade dom lyckats 
baxa upp det ur vattnet och in bland red
skapen i boden. 

Johan och Anders vände sig om och 
nickade stilla åt fatet där det stod med 
samma tunga min som när man tar ett 
sista farväl av någon kär anhörig. 

Tullaren drog i ett par extra krampor i 
dörren, hängde på ett kronans hänglås, 
med ty åtföljande sigill, och tackade för 
sig. 

- Vi hämtar det med jakten i morgon, sa 
han, gjorde honnör och drog. Kvar stod 
Johan och Anders. Glömt var andra 
världskriget. Glömt var elände och ranso
neringskort. 

Besvikelsens grå töcken hade så till den 
milda grad fördunklat deras sinnen, att 
dom förmodligen inte hade märkt om jor
den rämnat. 

Naturligtvis hade en möjlighet varit, att 
i god schartauansk anda rycka på axlarna, 
överlämnande hela händelsen åt vår Herre, 
i förvissning om att det någonstans finns 
en mening med allt här i livet. Med en 
tunna röd . Bordeaux faller på något vis en 
aning utanför vår Herres jurisdiction. 

Utan att någon av dem sade någonting, 
gick de hem till Johan och satte på en kaf
fegök. 

Länge satt dom där under tystnad och 
kände världens ondska tynga deras sinnen. 
Plötsligt fick Anders en ide. 
Redan i idefattigt tillstånd var Anders 
smått farlig för sin omgivning men beru
sad av ett plötsligt infall, var han att 
betrakta som rent livsfarlig. 

- Har du byggt klar din eka Johan? 
- Ja nog har jag väl de, svarade Johan. 
- Läcker hon tror du? fortsatte han och 

betraktade sin kumpan. 
- Nä inte skall hon väl göra det, så tätt

spantad som hon är. 
Halvspringande begav sig de båda her 

mot sjöboden där Johans nya eka låg på 
sin stapelbädd. Det var ett mycket vackert 
bygge i enepinnad kärnfur, med spant och 
översta bord i ek. Alldeles nyss hade hon 
fått sig en första strykning, så hon var put
sad och fin som en konfirmand. 

- Vi väntar tills det blir mörkt, sa 
Anders. 

Johan nickade utan att fatta ett skvatt. 
Natten kom, som gjord för mörka gärning
ar. Den nordiska natten är verkligen idea
lisk för sådana. Det blir tillräckligt mörkt 
för att man inte skall synas, samtidigt som 
det är tillräckligt ljust för att man skall se 
vad man håller på med. 

Ekan sjösattes och Anders ilade hem 
och dök på huvudet i verktygslådan. Efter 
en stund var han tillbaka med en rejäl 

borrsväng. Strax satt de båda i ekan, padd
lade sig in under sjöboden med hjälp av 
var sin brädstump. Efter en stunds divide
rande hade man fått ekan i läge, och det 
var ett ögonblicks verk att borra sig ige
nom sjöbodsgolvet och tunnan. 

Det är ett vackert ljud det som uppstår 
när rött franskt Bordeauxvin från ett 200-
litersfat rinner rakt ner i en nybyggd 
vadeka. 

Snart satt Anders och Johan med rödvin 
upp till stövelskaften, stillande törsten ur 
öskaret. 

När bara några spridda droppar återstod 
av den förut så vackra strålen, paddlade de 
båda därifrån stillsamt sjungande - En sjö
man älskar havets våg. 

Det är ganska lätt att tänka sig hur 
resten av natten förflöt och det är också 
ganska lätt att föreställa sig tullens långa 
näsa, när dom nästa dag, värdiga som maj
estäter, kom för att hämta sitt beslag. 

När det hela sedan kom upp i rätten, 
menade Anders att det säkert måste ha 
varit någon utifrån som tagit stöldgodset, 
då det ju inte kunnat påträffats något på ön 
efter brottet. Med detta lät sig rätten bero 
och fallet arkiverades i den skamliga pär
men över olösta svenska kriminalfall, 
medan Anders och Johan kvitterade ut sin 
ersättning för bärgningen och för att de 
gjort sig omaket att komma och vittna. 

Om ni någonsin råkar komma till Ön, så 
ta och gå upp på den höga klippan som 
vetter ut mot västerhavet. Där brukar näm
ligen Anders och Johan sitta än i dag och 
speja ut över horisonten ... 



Billiga Bra Böcker 
Så står det på en stor skylt i backen ovan
för minigolfbanan. Tittar man in där blir 
man inte besviken. Mängder av kvalitets
litteratur ligger travad i f.d . H. Andreas
sons snickerifabrik. Detta är tredje året 
som turister och fjällbackabor får detta 
frestande kulturutbud rakt i famnen . Jens 
Läckberg, som står för det hela, höll till 
första året i gamla konservfabriken , där nu 
Björklövets tryckeri är förlagt. 

Den här fina bokförsäljningen är också 
öppen några veckor före jul och man har 
vinterdepå för böcker från andra bokför
säljningar på olika semesterorter. 

Det är Rune Länsberg, son till författa
reD Olle Länsberg, som kommit på den 
här iden och som övertalat förlagen att rea 
sina böcker så här i stället för att bränna 
för stora restupplagor. Här säljs böcker till 
25--40% av det ordinarie priset, vilket 
betyder att bokälskare inte behöver ruine
ra sig på ett par böcker. Man kan köpa 
flera. 

Böckerna kommer från flera olika för
lag, t.ex. Forum, Ica-förlaget och Bra 
Böcker. Jens Läckberg säger att han i viss 
mån kan styra utbudet, då han har bestämt 
sig för att inte ta in s.k. "kiosklitteratur" . 
Men . här finns ca 500 olika titlar och 
säkert något för varje smak. Iden att sälja 
böcker till sommarledigt folk, varav en del 
sällan kommer sig för med att gå in i en 
vanlig bokhandel , är inte bara lönande 
utan ger också alla en chans att i lugn och 
ro bekanta sig med god litteratur och göra 

fynd. 
Tore Zetterholms "Levande litteratur" , 

som ger en orientering i hela världslittera
turen från äldsta tid för bara 70 kr, inte 
mer än vad ett par kotletter kostar, är en 
verklig guldgruva för den kulturtörstande. 
Några av förra sommarens mest efterfrå
gade böcker var Rune Pär Olofssons his
toriska romaner t.ex. "Lejonet från Nor
den". Betty Mahmoody: "Inte utan min 
dotter", som handlar om en amerikanska 
som gifter sig med en iranier, gick i 250 
ex. Harriet Arnows "Dockmakerskan" var 
också populär. Ungdomar tar gärna Step
hen King: "Lida", en sorts sience fiction 
eller Dean R. Koontz : "Främlingen". 

Här finns ett helt rum med barnlitteratur 
och serieböcker, där man t.o.m . kan hitta 
Strindbergs "Röda rummet" i serieform 
och "Kämpa för rättvisa" om arbetarrörel 

sens historia. 
Ta med barnen och låt dem botanisera, 

en bra motvikt mot videosug, billigare och 

nyttigare! 
Fackböcker hittar man också, t.ex. om 
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ekologi, blommor, mat och skidåkning. 
Att den här boklådan har rätt stor bety

delse, då det gäller att ge Fjällbacka mer 
attraktioner, förstår man, när man hör att 
folk kommer hit ända från Strömstad för 
att roffa åt sig böcker. 

Föreningen för Fjällbacka har också fått 
en fin chans att sälja äldre nummer här -
tre nummer för en 15 kr. Ta chansen att 
komplettera er samling, alla fjällbacka
älskare. Här säljs också våra vackra gamla 
kort från Fjällbacka, som kom ut strax 
före j u!. Priset är 3.50 pr. S t. 

Bokhandeln är öppen hela dagarna från 
kl 10 till 20 på kvällen. 

Vi önskar Jens Läckberg god framgång 
även i sommar. 

Inger Rudberg 

AFFÄREN MED FART? 

Strömstadvägen 11, Dingle - Tel. 0524-40092 
ÖPPETTIDER: 
månd, tisd, torsd, fred 10.00-18.00 
lördag 9.00-13.00 - onsdag STÄNGT 

Välkomna! 

SVERIGES REDOVISNINGSKON5Ul TERS 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 

Jag hälsar Dig välkommen till min hudvårds salong där jag 
utför 

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

FRANS- och ÖGONBRYNSFÄRGNING - ÖRONHÄLTAGNING - MANIKYR 

Monica Holmbergs Hudvård 
(20 år i hranschen) 

Målgården G 14, Fjällbacka, (Nya kullenotnrådet) Tel. 0525-314 19 



Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärl!a 

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

med 

• Sparbanken Tanum 

YR •• Egen tillverkning 

BRÖDERNUJ,I ~-:Rf:;:~ning 
GUSTAFSSON AB RULLGARDINER 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571 - 20573 Telefax 205 73 

Bättre information 
om fornminnen 
Hällristningarna vid Vitlycke och därom
kring har blivit riksbekanta och är interna
tionellt kända. Andra fornminnen är gan
ska försummade i vår region. Runt Fjäll
backa Lex. finns minst fem stycken stora 
bronsåldersrösen, alldeles i närheten av 
Sälvik. Tre rösen ligger på bergtopparna 
efter varandra söderut från campingplat
sen. Det man lättast ser ligger alldeles vid 
parkeringen och det allra största en li ten 
bit inåt land, alldeles ovanför Sälviksvä
gen. Detta röse är enormt imponerande i 
sin stora omkrets men ligger inte så högt 
att det syns på långt håll. 

Det märkliga är att inte minsta skylt 
visar vägen dit eller talar om vad det är. 
Platsen är rent av märkvärdigare än Ingrid 
Bergman-bysten. Vid röset vid parkering
en har någon privatperson satt upp en 
skylt med texten: 

Fridlyst - 2000-årig grav. Visst är gra
ven fridlys t, men den torde vara snarare 
3000 år än 2000. Dessa bronsåldersrösen 
är nämligen från tiden 1500-500 f. Kr. I 
en broschyr om Fjällbacka talas det om 
"stengravar från vikingatiden", vilket är 
helt fel om dessa rösen menas. Från 
vikingatiden, som inföll 800-1000 e. Kr 
har vi inga gravar. Runstenen vid Tanums 
kyrka är från den tiden däremot, och 
Greby gravfält tror man är från järnåldern 
dvs ca. 300 e. Kr. 

Överhuvud borde Tanums kommun och 
Turistbyrån göra mer för att underlätta för 
kulturintresserade gäster och bofasta att 
hitta till fornminnena. På många håll sak
nas skyltar och information helt, eller där 
står nerrostade gamla skyltar från 30-taleL 
Vid förfrågan hos kulturnämndens ordfö
rande för något år sen blev svaret att det 
" inte är vår sak". 

Egentligen är det ju Riksanti kvarieäm
betet som skulle sköta skyltn ingen . Tidi
gare hade man ombud runt om i Sverige, 
kanske i varje härad. Men nog kunde kul
turnämnden göra en påstötning till Ri ks
antikvari eämbetet om skärpning. 

Broschyr saknas 
Man saknar också en lätti ll gänglig, enkel 
broschyr med rik tiga fakta och karta över 
fornminnena i Tanums komm un eller var
för inte för K ville. En sådan hittade vi 
utl agd i Skee kyrka i somras, utgiven av 
länsstyrelsen med uppgifte r om Skee 
socken. Kanske länsstyrelsen kunde beve
kas att göra en likadan över K vill e? 

Men privata initiativ kan betyda myck
et. Utställningen "Guldet i Kville " i nya 
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Föreningsbanken i Kville våren 1989 var 
ett fint sådant initiativ. Spelet "Domare
dansen" vid Blomsholm de två senaste 
somrarna har varit en fantastisk upplevel
se, där hällristningarnas värld stiger fram i 
dans och musik. 

En helt bortglömd sevärdhet är "Dår
skilds högar" nära gården Sol berg i Skee. 
Vi letade oss dit med hjälp av vägbeskriv
ning från en bekant från trakten. Där fann 
vi ett lO-tal stora s.k. domarringar av stora 
stenblock samlade i skogen, överväxta 
och glömda utan minsta upplysning eller 
skylt. Nog är detta misshushållning med 
landskapets resurser. 

Låt stenmalarna vara 
En sak ville jag påtala i detta samman
hang. Man ser ofta vackra stenmurar runt 
villor, uppbyggda av runda stenar. Sådana 
får naturligtvis inte tas från bronsåldersrö
sen. På samma sätt borde också naturliga 
stenmalar vara fridlysta. Om många tar sig 
fritt fram och förser sig med stenar däri
från, decimeras ju dessa vackra säregna 
naturföreteelser. Ofta ser man också små 
runda stenar placerade som dekoration 
runt träd och i gångar kring offentliga 
byggnader. Visst är det snyggt men är det 
rätt att i stor skala föra bort stenar från 
stränder och berg? 

Inger Rudberg 

För släktforskare och 
hembygdsvänner 
För alla som vill söka sina rötter finns två 
värdefulla och rätt okända samlingar i 
Fjällbacka, öppna för allmänheten. 

Kville Hembygdsarkiv finns i källaren 
under Åldersro. Där finns en hel del hem
bygdslitteratur, kopior av mantalslängder 
från l700-1800-talen, gamla foton, band
inspelningar m.m. Arkivet är öppet onsda
gar kl 18-20 enligt anslag på dörren. Hans 
Ahlsen har under vintern varit sysselsatt 
med att ordna arkivet och lägga upp regis
ter. Han kan också ge upplysningar per 
telefon 0525/319 60. 

Hembygdsgården Nestorsgården är 
öppen varje onsdag i juli och augusti kl 
18-20. 

För släktforskare rekommenderas också 
Fjällbacka biblioteks samling av mikro
fiche över samtliga kyrkböcker som finns 
bevarade inom nuvarande Tanums kom
mun, alltså utöver Fjällbacka för Tanums, 
Lurs, Naverstads, Mo, Kville, Bottna och 
Svenneby socknar. Man c.ehöver alltså 
inte i första hand fara till Landsarkivet för 
att forska efter sina förfäder. 

Inger Rudberg 
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En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL .. 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG, HUSGERÄD 
TRÄDGÄRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 

APOTEKET 
FJÄLLBACKA 
Huvudentren Fjällbackaservice 

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

13.30 - 18.00 
13.30 - 17.00 
9.00 - 12.00 

Tel. 0525/310 04 Trevlig sommar! 

Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 
Tidsbeställning 



Ur Sverker Stubelius min
nen från hans barndom: 

VERKSTAN 
"Verkstan" - i Fjällbacka var det liktydigt 
med Dahlqvists och Fredlunds plåtslageri, 
den enda egentliga verkstad, som fanns i 
Fjällbacka. Dit hade vi nära väg och dit 
styrde vi ofta kosan. Det vi lade något av 
mystik kring "verkstan". Och de snälla 
herrarna Dahlqvist och Fredlund lät oss 
komma in. Där fanns maskiner, som 
klippte bleckplåt och böjde och fogade 
samman. Där dånade hammarslagen från 
morgon till kväll. Vi kunde med häpenhet 
och omåttlig beundran se hur skickliga 
händer hamrade och form ade kopparplå
ten och ur den trollade fram de mest 
utsökta kaffek ittlar och andra kärl. Men 
verkstan blev också med tiden något av 
fabrik. Ansjovisanläggningen gick med 
tiden ifrån de små träkaggarna och över 
till burkar av bleckplåt. Och så skaffade 
dom till verkstan maskiner för att klippa 
plåten , böja den och foga samman. Samt 
pressar för framställning av lock till bur
karna. 

Detta var vår första bekantskap med 
begrepp som fabrik och industri , och 
dessa begrepp blev för oss på ett åskådligt 
sätt framställda. Maskinerna fick drivas 
med handkraft och fotkraft. Någon annan 
drivkraft fanns ju inte. Inte någon ångma
skin och än mindre något slag av motor
drift. Vi såg hela pyramider av fina plåt
burkar staplas upp. "Gustav Andersson, 
Fjällbacka" stod tryckt på burkarna, som 
också hade bilder av alla de medaljer, som 
"Fjällbacka-ansjovis" tagit som pris i Sve
rige och utlandet. 

Hilmer Dahlqvist och Johan Fredlund 
var förfärligt snälla mot oss intresserade 
pojkar. som gick ut och in i verkstan och 
gick i vägen för dom vid arbetet. Och inte 
nog med det att i fick titta på. Dom gav 
oss bitar av plåt, som vi fick pyssla med. 
Sålunda fick vi de centimeterbreda plåt
remsorna, som kli ppts bort och kasserats, 
och av dessa fl ätade vi kvadratiska brickor 
eller mattor, som vi sen sålde. De var så 
bra att ha i spisen att ställa kokkärlen på. 

9vfiroir 
Din modeboutique 

i Fjällbacka 

GALÄR BACKEN TEL. 323 69 

ÖKADE RESURSER 
MUNK-REKLAM AB har fr o m 9 januari 1991 övertagit gamla ä revö rdi ga 
Schewenius Tryckeri i Munkedal , som vi ämnar driva vidare und er nam 
net Munk-Reklam AB. 

Vi planerar en tillbyggnad av våra nuvarande lokaler. men under en 
övergångsperiod kommer vi att finnas i Schewenius lokaler. med adress 
Tryckerivägen l och telefonnummer 0524-100 77. 

Några av personalen finns kvar från tidigare, en trygghet för oss so m 
nya ägare och för Er som är gamla kunder. 

Vi fotosätter, monteI;.ar och trycker i en- och tvåfärgspr essa r sa mt 
"s nabbtryc ksmaskin ", allt från enkla enfärgstryck och blankette r till fyr 
färgstryck och böcker. 

Med ökade resurser och framåtanda hoppas vi på ett fort sa tt gott 
samarbete att producera Era trycksaker även i fortsättningen . 

II LIJ~I '1 
REKLAM AB 

BRUKSVAGEN 8 
45500 MUNKEDAL 

TELEFO N 0524 · 12 11 9 . 123 11 
FAX 0524 -123 Il 

Rygg - Nack - Led - Muskelproblem? 

TANUMSNAPRAPATEN 
BENNIE BRORSSON 

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

Tel: 0525-205 50 

Välkomnai 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~. _ '~l 

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

-= Br. Axelsson 

@L1~ 
FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525 /3 1721 

ELINSTALLATIONER - ELVARME - KÖKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 ··87 08 49 
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SISTA FATTIG
AUKTIONEN I 
FJALLBACKA 
Det hade annonserats om att fattigauktion 
skulle hållas vid skolan i Fjällbacka. Året 
var 1902 och änkan Sara Snarberg skulle 
auktioneras bort till den lägstbjudande. 
Tre av fattigvårdsnämndens ledamöter 
hade inte infunnit sig, nämligen Karl 
Larsson, Johan Larsson och Anton Hans
son. 

Änkan som en gång i tTden sett bättre 
dagar och som varit bekant med de från
varande ledamöterna var förtvivlad och 
upprörd. Hon lät sig inte nedtystas och 
förklarade, att det var oanständigt att bort
auktionera folk för att svälta ihjäl. Hon 
hotade med, att livstids olycka skulle 
drabba dem som köpte henne. Hon ansåg 
det vara bättre att sitta i fängelse än att 
svälta ihjäl hos någon medellös backsitta
re. Hon fann sig inte i att bli bortauktione
rad som ett oskäligt djur. Hennes utbrott 
gjorde troligen åsyftad verkan ty inget 
antagbart anbud avgavs. 

Vid fattigvårdsstyrelsens sammanträde 
samma dag, den 8 februari 1902 före
slogs; att änkan Sara Snarberg i stället för 
att auktioneras skulle ställas på så kallad 
omgång, varvid början skulle göras på 
Norra Ödsmål och fortsätta till närmaste 
gård i tur och ordning. Ersättning skulle 
utgå med 3S öre per dygn. Styrelsen antog 
detta förslag och gav i uppdrag åt ledamo
ten A. Magnusson att igångsätta ovan
nämnda omgång. 

Dag som ovan, den 8 februari 1902. 
A.G. Jonsson 
Ordf. 

Justerat: Albin Olsson 
Karl Hedberg 

Skandalen påskyndade att fattiggården i 
Hjälpesten byggdes. 

Tack, Sara Snarberg för din insats! Du 
var modig! 
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Erik Hakeröd 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dagligen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 

F}ällbacka 0525-31920 - 313 51 

resentboden 
Här köper Ni Ert semesterminne och presenten till den 
som vattnat blommorna, passat hunden osv. 
Vi har vackert glas, fin keramik, korgar, tyg, souvenirer 
och hantverk. VÄLKOMNA! KVÄLLSÖPPET! 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

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

BATSKOPIN 
Välkomna också till 

CAFi BRYGGAN 
0525/31040 

NYA BADIS 
RESTAURANG och BAR 

DISKOTEK och LEVANDE MUSIK 
ÖPPET 15 JUNI TILL 15 AUGUSTI 

Övrig tid mot beställning 

Välkomna! BORDSBESTÄLLNING TEL. 31208 
Ful/ständiga rättigheter 

Giinter och Lars-Erik 

HOS ~-V-

Lisbeth's 
FINNS TYGER, GARNER, 

HANDARBETEN 

och DAMKLÄDER 

Välkomna! 
TEL. 0525 - 313 71 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

-Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 
Ö 



IDEGRAN 
Bohusläns barrlind 
Taxus baccata 
Idegran kallas i Bohuslän för barrlind. 
Den är ett litet träd (kan nå högst 15 m) 
eller en buske med stort omfång såväl på 
stam som grenverk, ofta flerstammig. Den 
v~xer huvudsakligen längs Sveriges södra 
kuster eftersom den fordrar milda vintrar 
och hög luftfuktighet. Idegranen trivs i 
halvskugga på kalk- och näringsrika jor
dar. Kvistarna har med stor förkärlek bru
kats till kransgrönt, vilket gjorde att 
beståndet skattades hårt och idegranen ris
kerade att bli helt utrotad. Den är numera 
fridlyst. 

Idegranen påminner om vanlig gran, 
men barren är mjuka, platta och glänsande 
mörkgröna på ovansidan och matt ljusgrö
na på undersidan. Hela växten är giftig så 
när som på fröhyllet. Det giftiga ämnet är 
en alkaloid, taxin, som förekommer rikli
gast i barren. Han- och honblommor sitter 
på skilda exemplar, skildkönade. De är 
oansenliga. Hanblommorna är ljusgula 
och vid riklig blomning på våren "ryker" 
grenarna vid beröring. På hösten är det 
mogna, köttiga hyllet kring fröet vackert 
rött. Fåglarna äter hela bäret, men det gif
tiga fröet passerar osmält genom tarmen 
och på så sätt sprids idegranen av fåglarna 
ti Il nya växtplatser. 

I folkmedicinen användes förr kvistarna 
till tvättning mot skabb och som medel 
mot engelska sjukan. I Finland brukades 

KC kläder · 
för damerna 

• 
Även barnkläder 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/313 00 

barren bland annat mot oregelbunden 
menstruation. Idegranen lär även ha 
använts som abortmedel, men dess starka 
gift tog stundom även död på kvinnan. 

Djur är också känsliga för giftet i ide
granen. Ibland tuggar betesdjur på dess 
kvistar med förgiftning som följd . Hästar 
är särskilt känsliga och bör skyddas. 500 
gram barr och kvistar är nog för att döda 
en vuxen häst. 

Veden saknar i motsats till andra barr
träd hartser. Virket är både hårt och elas
tiskt, är ådrigt och har en rödaktig färg. 
Det uppskattas mycket högt som slöjdvir
ke av svarvare, snickare och instrument
makare. I svartpolerat skick går idegranen 
under benämningen tysk ebenholtz. Våra 
förfäder använde idegranens virke till sina 
bågar och pilar. 

Maj Gustafson 
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MÅLGÅRDEN G 14 - FJALLBACKA 
Nya kullenområdet 

Tel 0525-314 19 

Träffas säkrast efter kl. 18.00 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 

• Mjöl 
• Lantbruksfoder 

• 
• Gödning, Utsäde, Kalk 
• Jordförbättringsmedel, gräsfrö m.m. 

Välkomna! • 
1i , 0525-320 10 
e· 721 

B"' 010-87 O 
r 5_32247 

Fax 052 dukter trån 

t
.k \1ittar du pro 

\ vår bU \ 

~ 
Husqvarna 
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BOHUSLAN 

Sådan steg jorden på mäktigt ett bud en gång i tidernas gryning 

upp ur det ändlösa havets vidd, sköljd av morgonens dyning. 
Höjde sig fattig och naken som du, utan ett enda smycke, 
för att erövra ur tidlösa djup landet stycke för stycke. 

A ndra nejder blev rika på allt. Du förblev som du varit, 
l! rtid~lattigt, naket och kargt, fast årtusenden farit. 
Havetsfamntag slapp du ej ur, ville ej heller slippa . 
Reste ur det son'! dig födde engång tungt din uråldriga klippa. 

qjoränderligt bränningen slog, fårande det som var fårat, 
grått och tåligt i striden du stod, blott av å rtusenden sårat. 
Segrade inte, besegrades ej. Djupet hävde sin dyning, 
så som dl! mindes den gjorde det i den f örsta morgonens g7yning. 

Tiderna stormar emot sin kust, du är tidlös som havet. 
Delar ditt eviga öde med det, där du engång låg begravet. 
Gott är att lägga sin hand på dig, känna det händelselösa 
i det som sker i ett ängslande nu. Du kan min själförlösa. 

Ur "Dikter" av Pär Lagerkvist 

I år firas hundraårsminnet av Pär Lagerkvists födelse. Han 
var sommargäst i Fjällbacka år 191 S. Se sid 7 

Munk·Reklam AB. Munkedal 199 1 


