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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 4103 18-0 Bg 514-7228 

Föreninge!1s syften: 
Främja näringslivet på orten och 
värna om Fjällbackas miljö och 
natur. 

Tillvarata medlemmarnas intres
sen vad gäller deras tillvaro 
Fjällbacka. 

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

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

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

FFF:s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1991 - 1992 

ORDFÖRANDE 
Anders Järund, Mörhult 37, 
450 71 Fjällbacka 0525/319 16 

SEKRETERARE 
Bo Reichenberg, Brandgatan 2, 
450 71 Fjällbacka 0525/313 93 

KASSÖR 
John I Johansson, Mörhult, 
450 71 Fjällbacka 0525/317 56 (hem) 
0525/31250 (arb) 

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

Sommaradress: Torp, Sörgården, 
45071 Fjällbacka 0525/353 77 

Stig Hagenius, Friherregatan 102, 
16234 Vällingby 08/38 73 98 

ADJUNGERADE LEDAMÖTER 
Maj Gustafson, 
Norra Hamngatan 36, 
450 71 Fjällbacka 0525/312 31 

Lisbeth Jöranli 
Kalvsj0, N-2730 Lunner 
Norge 
Sommar: Se Maj Gustafson 

REDAKTION 
Anders Järund 
Bo Reichenberg 
John Johansson 
Maj Gustafson 

DISTRIBUTION OCH 
FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

Vad händer nu? 
I skrivande stund är jag i färd med att lägga över hela vårt medlemsregis
ter på data. Det är postverket, som tvingat oss till detta, genom att införa 
en postförskotts blankett, som kräver datoriserade register. Att skriva ner 
700 namn och adresser är arbetsamt men intressant. För första gången 
tvingas jag gå igenom vilka som är medlemmar i vår förening. De flesta 
är förstås sommargäster eller ortsbor, ca 500 resp 200, men jag hittar 
också namn på folk jag vet flyttat från Fjällbacka och bara kommer hit på 
tillfälliga besök hos släktingar, men som ändå vill hålla kontakten med 
gamla hemorten. Jag hittar adresser i Europa och Amerika. Många namn 
är nya, andra är gamla och kända, både sommargäster och ortsbor. När 
jag läser registret, får jag just den bild av vår förening, som jag trott och 
hoppats att den skulle vara: En förening för alla som känner speciellt för 
Fjällbacka oavsett var man bor. 

I somras avgick Lasse Lundberg som ordförande, och jag har fått klub
ban efter honom. Jag hoppas förändringarna inte skall bli för stora. 
Någon förändring måste det bli , Lasse är Lasse och jag är jag. Ingen 
människa är den andra lik. Men i stort sett hoppas jag vi kan fortsätta 
som hittills. Vi engagerar oss i frågor, där vi alla kan vara ense, t ex att 
stödja att Åldersro får fortsätta vara ett vanligt ålderdomshem, eller att 
Fjällbacka får bli egen församling. 

I övrigt hoppas vi att genom vår nye sekreterare Bo Reichenberg, för
söken att få nya företagsetableringar till Fjällbacka kommer att accentue
ras, en gammal punkt i föreningens syften, som flera efterfrågat. Vi fort
sätter att satsa på kultur, t ex genom att markera kolerakyrkogården på 
Stora Enerskär, eller bevaka upprustningen av sjöboden Alene. Brygg
dansen hoppas vi fortsätter med Lasses hjälp. 

De stora FFF-balernas tid är nog dessvärre förbi. Istället vill vi satsa på 
sommarhändelser av typ krabbfiske, som Lisbeth Jöranli hållit i (ny i sty
relsen i fjol), eller små utflykter av det slag Inger Rudberg organiserat till 
Florö och Hjärterö. Vi vill också gärna ha någon extra programpunkt på 
årsmötet, ett föredrag, en sångstund eller bildvisning. Det är dock inte så 
lätt att hitta på nytt program varje år, så om någon vill åtaga sig att göra 
en engångsinsats här är vi tacksamma. 

Tidningsutgivningen måste vi sköta som tidigare. Kvaliten på tidning
en beror givetvis på alla som skriver i den , eller sänder in fotografier. 
Alla bidrag är välkomna. Tidningen finansieras till stor del genom 
annonser. Gynna annonsörerna! 

God Jul och Gott Nytt År 1992 
och en önskan om ettfortsatt aktivt FFF 

Anders Järund, ordf 

Omslagsbild: 

"Losebokte till gamla ångbåtsbryggan" dvs 
Framstranden på 1880-talet. Akvarellen är signe
rad "Fjällbacka 8 augusti 1882" av konstnären 

friherre Carl Fredrik von Saltza (1858-1905). 

Foto: Stig Hagenius 



Styrelsens årsberättelse för 
verksamhetsåret 1990-91 

Styrelsens verksamhet har i likhet med 
tidigare år dominerats av arbetet med 
Fj ällbackaB ladet. 

Utöver det redaktionella och adminis
trativa arbetet med vår synnerligen inter
nationella föreningstidning (utskickas till 
åtta länder), har styrelsen engagerat sig i 
följande aktiviteter: 
1 Föreningen har protesterat mot admi

nistrativa förändringar inom Kville 
pastorat, vilka om de genomförs, kan 
få till resultat att Fjällbacka kapellför
samling riskerar att upphöra. 

2 Föreningen har drivit och utvecklat 
Bryggdansen vilken i fyra onsdagar 
sänds i Sveriges radio P3 under nam
net "I afton bryggdans". Programmet 
har ca 1 milj. lyssnare vilket skapar 
en stor goodwill för Fjällbacka ute i 
Sverige. Bryggdansen hade sista · ons
dagen före årsmötet 400 besökare. 

3 Föreningen har stött tillkomsten av 
den nya promenadbryggan i centrum 
såväl ekonomiskt som genom insatser 
av enskilda styrelsemedlemmar. 

4 Föreningen har givit ekonomiskt stöd 
till turistinformationen i samhället. 

5 Föreningen har arrangerat guidad 

utflykt till Hjärterön. 
6 Föreningen har producerat en serie 

vykort med gamla kulturellt intres-
santa motiv. 

7 Föreningen har hållit fortlöpande 
kontakter med kommunala befatt
ningshavare i frågor som: 
- fartbegränsningen i gästhamnen 
- restaureringen av de gamla knottbe-
lagda gatorna i centrala samhället 
- uppskyltningen för trafiken i cen
trum. 

8 Föreningen har engagerat sig för upp
snyggningen av Planarna där den 
gamla anskrämliga och farliga scenen 
nu är avlägsnad. 

Styrelsen ser med tillfredsställelse och 
ödmjuk glädje på det faktum att vi i dag 
har fler medlemmar än någonsin, eller 
närmare bestämt 700 stycken. Föreningen 
har även en solid ekonomi, men skulle må 
väl aven ökad goodwill hos de yngre 
åretruntboende, vilka inte alltid har full 
förståelse för föreningens arbete, möjli
gen förorsakad av bristande information. 

Fjällbacka 16/7 1991 
Lasse Lundberg 
Ordf. 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 

Årsmötet besöktes av 36 medlemmar 
och inleddes med dragspelsmusik av 
Arne Holmberg och Lasse Lundberg. I 
samband med detta fick Arne en gåva och 
ett varmt tack för alla de gånger han ställt 
upp för föreningen. 

Till styrelsen omvaldes John Johans
son, Stig Hagenius, Lisbeth Jöranli och 
Maj Gustafson och nyvaldes Bo Reichen
berg. 

Till ordförande nyvaldes Anders 
Järund, som till avgående ordföranden 
Lasse Lundberg riktade ett hjärtligt tack 
för gott samarbete och för det uppoffran
de arbete som Lasse lagt ner under många 
år som föreningens ordförande. 

För första gången i FFF:s historia val
des en valberedning bestående av Lasse 
Lundberg, Arne Carlsson, Heinrich Wittig 
och Kerstin Nydqvist. 

Medlemsavgiften för 91-92 skall höjas 
till 100 kronor och lösnummerpriset på 
Fjällbacka-Bladet skall höjas till 40 kro
nor. 

Mötet avslutades med en allmän dis
kussion om föreningens verksamhet. Ett 
önskemål om bättre samarbete med Sam
hällsföreningen framfördes. Lasse Lund
berg påminde om vikten av att vidmakt
hålla första punkten i föreningens syfte, 
nämligen att främja ortens näringsliv. 

Bo Reichenberg 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

I 

-- Även reparationer --

---FIRMA---

Z-E-R-V-A-
- _ . - Håkan Lilja - - 

FJÄLLBACKA Tel. 0525- 316 75 
Ö 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Måncl-fred 9-17, lörd stängt 
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FÖDDA 
4 nov -90 Johan Anton, son till 

Sten-Ove och Karola Gillberg 

10 nov -90 Anna Wilhelmina, dotter till 
Gunnar Brink och Marie Charlotte Eklund 

11 dec -90 Klas Valdemar, son till 
Alf och Liselotte Gustafsson 

5 jan -91 Anna Linda, dotter till Tom 
och Annelie Svensson 

15 jan -91 Andereas Menthor, son till 
Bengt och Lena-Marie Ekström 

17 jan -91 Karl Peter Rasrnus, son till 
Peter Brandt och Yvonne Ekström 

22 mars -91 Patrik Mats, son till 
Mats och Maria Johansson 

25 april -91 Kim Alexandra, dotter till 
Jörgen Hultman och Ann-Charlotte Hult
man-Jonas son 

27 april-91 Johanna Lisbeth Victoria, 
dotter till Johnny Stefan Birgersson och 
Lisbeth Siljeblom 

8 juli -91 Simon Teodor, son till 
Jan Karlsson och Kerstin Thoren-Karlsson 

16 aug -91 Eva Caroline, dotter till 
Stefan Alfredsson och Pernilla Karlsson 

23 aug -91 Tommy Erik Alexander, son 
till Tommy och Anette Ekström 

29 aug -91 Binta Julia, dotter till Ama
dou Sowe och Elin Marie Rose Sowe
Winberg 

5 sept -91 Dan Markus, son till 
Dan och Eleonore Karlsson 

15 sept -91 Linda Josefine, dotter till 
Ulf Karlsson och Ann Gravander 

21 okt -91 Emma, dotter, till Anders 
Håkansson och Kathelin Susana Forsberg 

VIGDA 
3 april-91 Sigward Polson och 

Eunice Priscilla Eriksson 

20 april-91Lennart Krantz och Inger 
Yvonne Gustafsson 

8 juni -91 Stig Gustafsson och Carina 
Bjurström 

29 juni -91 Håkan Gunnar Larsson och 
Charlotte Elisabeth Söder
lund 

5 juli -91 Dan Karlsson och Elinore 
Novenius 

26 juli -91 Leif Mikael Blomqvist och 
Eva Maria Agneta Engberg 

2 aug -91 Tom Svensson och Anneli 
Larsson 

31 aug -91 Mats Reinhold Svensson och 
Angela Marianne Hansson 

AVLIDNA 
17dec-90 Hulda Gunhild Nyman 

21 dec -90 Oskar Emanuel Karlsson 

8 jan -91 Elsa Johanna Bergqvist 
4 jan -91 Linnea Harriette Johansson 

3 mars -91 Sonja Justina Karlsson 

9 mars -91 Elsa Malena Eriksson 

6 april-91 Annie Amalia Valborg 

Pålsson 

16 april-91 Knut Hugo Hansson 

17maj-91 Allan Paul Pauls son 

5 juli -91 Hugo Hansson 

18juli -91 Ingrid Linnea Aronsson 

22 juli -91 Magnhild Pålsson 

25 juli -91 Elsa Eriksson 

25 sept -91 Nancy Ulrika Bergqvist 

30 sept -91 Ingrid Helrnina Svensson 

Här ges endast sådana legala nyheter, som kyrkan kan ge. Lokala skattemyndigheten, som 
numera sköter folkbokföringen, tillhandahåller inga sådana uppgifter. 

AFFÄREN MED FART? 

Strömstadvägen 11, Dingle - Tel. 0524-400 92 
ÖPPETTIDER: 
månd, tisd, torsd, fred 10.00-18.00 
lördag 9.00-13.00 - onsdag STÄNGT 

Välkomna! 

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

Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/300 02 

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

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

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

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 

BRUDPAR - PORTRÄTTSER IER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 

VÄLKOMMEN TILL 

Gardin - Modetyg - Sybehör 
Garner - Handarbete 

Underkläder - Strumpbyxor - Sockar 

FJÄLL BACKA TEL 313 71 



Från kyrktrappan 

Några tankar i advents
tid om gryningen, som 
ger löfte om Ii v 

"Tag på er ljusets rustning ... ikläd er 
Herren Jesus Kristus." Så står det i epis
teltexten på första söndagen i advent. 
Aposteln skriver också: " atten går mot 
sitt slut och dagen är nära." 

Gryningen, det är den där fina delen av 
dygnet, när natten går över till dag. 
Antingen det nu är december eller maj , 
förebådar gryningen en ankomst: LJU
SETS. Därför är gryningen, "när natten 
går mot sitt slut", så viktig. Den hjälper 
oss att se och ta emot ljuset. I det per
spektivet är kyrkans folk - eller borde 
vara det - gryningsfolket. 

Men EN är ljuset: Jesus Kristus, vår 
och hela världens Herre. Iklädda honom 
är vi kallade att göra hans gärningar - och 
lägga av mörkrets. Vår uppgift är att göra 
hans vilja synl ig och det gör vi med 
"sådant som hör dagen till ". De gärning
arna beskriver Pau lus i Galaterbrevet som 
Andens frukter. De är: kärlek glädje, frid, 
tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 
ödmjukhet och självbehärskning. Den här 
uppräkningen låter kanske beskedlig och 
ofarlig. Men gryningsfolket vet, att det är 
tyngd bakom varje ord. Det handlar 
ytterst om efterföljelse av Kristus, han 
som med sitt liv gav innehåll åt kärleken 
glädjen, omsorgen, tålamodet, lydnaden.' 
Gryning i Fjällbacka: Det första ljuset 

Foto: HANS SCHUB 

avspeglar sig i kyrkans fönster åt öster. 
Det glöder i rutorna. Nästan som om det 
brann inne kyrkan. Vi erinrar oss, att vi 
sitter vända åt öster i våra kyrkor. Däri
från väntar vi Konungen, när han kommer 
i sitt sista advent. I ' gryningen gäller det 
att ta emot det nya. I det perspektivet 
lever vi som Guds folk i världen. Vi vet, 
att vi - just nu - lever här bland de män
niskor, som Gud gett oss att leva med. Att 
glädjas med dem som är glada, att gråta 
med dem, som gråter. Det betyder att leva 
i nuet med siktet inställt på det komman
de gudsriket. Wilfred Stinissen skriver: 
"För mig betyder detta att leva, att leva 
NU. Just nu. Inte i det dåliga samvetet 
från igår eller i oro för morgondagens 
ansträngningar eller bekymmer. Inte i det 
förflutna och inte i framtiden. Utan just 
nu . I ögonblicket." 

Att Gud måtte ge oss gåvan att kunna 
leva i nuet, önskar vi varandra. Det 
ö~skar vi från ett vintrigt och blåsigt 
FJällbacka i hägn av kyrkan , där den lig
ger fast rotad i klippan själv. Snart, ja 
mycket snart har den legat där i 100 år. 
Orubblig som det berg, av vars stenar den 
byggdes en gång 1892. 

"Tack för advent, som kommer med 
ljus mitt i vintermörkret. Tack för ankom
sten av honom, som är solarnas sol, kon
ungarnas konung, vår Herre Jesus Kris
tus." 

Birgit Wallin 
Komminister i Fjällbacka 

Inför Fjällbacka 
kyrkas lOO-års
jubileum 
Fjällbacka kyrka fyller hundra år 
1992. Vi planerar att fira detta med 
bland annat högtidsgudstjänst. Biskop 
Lars Eckerdal har lovat att komma 
hit. Nu vore vi tacksamma, om alla 
som har någon upplysning om kyrkan 
och dess historia, eller vet vem som 
skänkt olika inventarier, ville höra av 
sig till pastorsexpeditionen, tel. 310 
34. Gamla fotografier är vi också 
tacksamma för. 

BW 

FJÄLLBACKA 
FÖRSAMLINGS· 
'HEM 
Vi har glädjen att ha ett eget, stiftelse
ägt församlingshem. K ville församling 
ger oss anslag till driftskostnaderna 
och det är vi tacksamma för. Me~ 
mycket annat behövs; underhåll, 
inventarier m.m. Vi är därför alltid 
tacksamma för ditt stöd. Till exempel 
g~vor istället för blommor vid begrav
nmgar. Kondeleansblanketter finns på 
pastorsexpedition. BW 

KC kläder 
tör damerna 

• 
Även barnkläder 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/31300 
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ALDERSO KAN BLI HEM FOR SENILDEMENTA 
Den 29 augusti i år antog socialnämn

den i Tanums kommun, där ingen fjäll
backabo ingår, ett beslut, som innebär att 
Åldersro upphör som ålderdomshem och 
istället blir ett hem enbart för senildemen
ta. 

Enligt socialnämnden har ingen erinran 
mot beslutet kommit från Samhällsföre
ningen eller Pensionärsföreningen. 

I början av september började det gå 
upp för en del samhällsbor att beslutet 
innebar att de som nu bor på Åldersro 
skulle flyttas till Servicehuset eller Kalk
ås liden i K ville och att många äldre, som 
ännu bor hemma och som kämpat för 
Åldersro hela sitt vuxna liv, inte skall få 
komma dit. 

Den 18 september träffades ett 40-tal 
samhällsbor och då beslöts att bilda en 
arbetsgrupp som skulle arbeta för Ålders
ros bevarande i nuvarande verksamhets
form och att även bygga ut med ytterliga
re platser. Till arbetsgrupp valdes Bengt 
Rickardsson, ordförande samt Birgit Wal
lin, Syster Kahlman, Karl Einar Johans
son, Bo Reichenberg och till suppleanter 
Karin Arvidsson och Bengt Olofsson. 
Kommitten har sedan utökats med Rosita 
Jansson från Samhällsföreningens styrel
se. 

Mötet beslöt att kommitten skulle skri
va till Socialnämnden och detta brev 
lyder: 

6 

Fjällbacka 1991.09.23 
Till Socialnämnden i Tanums kommun 
Socialnämnden har vid sitt samman
träde 1991 .08.29 föreslagit vissa 
ändringar av verksamheten på Ålders
ro. 
Vid ett sammanträde med fjällbacka
bor 1991.09.18 beslöts dels att bilda 
en kommitte, som fortsatt skulle arbeta 
med jl~ågan dels att soäalnämndens 
beslut skulle överklagas, vad det gäller 
Åldersro. 
Kommitten vill sålunda efter ett sam
manträde enligt bifogat protokoll, 
anföra följande: 
Beslutet i socialnämnden överklagas 
påföljande punkter: 

att inriktningen av verksamheten på 
Åldersro ändras i strid med gåvobrev 
av 1977.06.22, § 2 och 4. 
att intagningsstopp införes, trots att ett 
flertal fjällbackabor önskar bostad på 
Åldersro. Fem distriktssköterskor pro
testerar mot detta. Till saken hör även, 
att ålderdomshemmet Hogslätt skall 
repareras, och att platser behövs för 
att tillfälligt flytta dessa pensionärer. 
Kommitten önskar också att få ta del 
av den utredning som gjorts, vad det 
beträffar Åldersro. 
Vi ifrågasätter också, om en tidigare 
planerad utbyggnad av Åldersro borde 
genomföras för att täcka det stora 
behovet av ålderdomshemsplatser. 
Hälsningar 
Bengt Rickardsson, ordf 

Dessutom överklagades beslutet hos 
Kammarrätten. 

För att arbetsgruppen skulle känna att 
den hade stöd av samhällsborna utlystes 
till ett allmänt möte på Servicehuset. Dit 
kom ca 130 personer. Alla stödde väl inte 
gruppen, men 128 namn hade skrivit på 
en stödlista. Listor lades även sedan ut i 3 
affärer och där fanns ytterligare ca 270 
namn. 

Bengt Rickardsson framhöll särskilt på 
mötet att gruppen inte alls har något emot 
senildementa människor utan önskar att 
de skall få den bästa tänkbara vård, men 
detta skall inte behöva gå ut över andra 
åldringar, som då får en sämre vård. 

Samhälls bornas stöd plus stödbrev från 
FFF och Tanumskustens Pensionärsföre
ning SPF och tre ansökningar från äldre 
samhällsbor att få komma in på Åldersro 
gav anledning till ytterligare ett brev från 
gruppen "Rädda Åldersro" till Social
nämnden inför dess sammanträde 
91.10.31. 
Socialnämndens svar lyder: 

1991.11 .04 
Angående er skrivelse till socialnämn
denför gruppen Rädda Åldersro. 
Socialnämnden har vid sitt sammantri.'
de 1991.10.31 tagit del av er skrivelse 

daterad 17 oktober 1991. 
Socialnämnden är inte beredd att upp
häva intagningsstoppet på Åldersro 
utan avvaktar kammarrättens prövning 
av ärendet. 
Ansökningarna om plats på Åldersro 
betraktar socialnämnden som bistånds
ansökningar enligt 6 § SoL, vilket gäl
ler för bedömningen av behovet av 
ålderdomshemsplatser och service hus
platser. Ansökningarna kommer att 
handläggas enligt våra rutiner. 
Yrkesinspektionen har under oktober 
granskat arbetsmiljön på Åldersro i 
samband med att man inspekterat kom
munens övriga ålderdomshems- och 
servicehusboende. Resultatet kommer 
att redovisas för kommunledningen i 
november och detta kan naturligtvis 
påverka planeringen av verksamheten 
på Åldersro. 
Socialnämnden vill därför avvakta med 
ett sammanträffande med aktionsgrup
pen för Ålder;ro tills kammarrätten 
avgjort ärendet och efter mötet med 
yrkesinspektionen. 
F ör socialnämnden 
Anna Hansson 
ordförande 

Som framgår av socialnämndens brev 
har den inte märkbart reagerat för att ca 
400 samhällsbor plus två stora föreningar 
vill ha kvar Åldersro med nuvarande och 
eventuell utökad verksamhet. 

Detta är läget i början av november. 
Vad som händer sedan är kanske lätt att 
räkna ut, men yrkesinspektionen kan ha 
synpunkter som kullkastar socialnämn
dens beslut. Kanske kan det bli någon 
nyhet l pressläggningsögonblicket. 

Bo Reichenberg 

Fullslltt i servicehusets matsal när Åldersro 
diskuterades måndag den 7 oktober. Talaren 
på bilden ät Petter Svanberg ordförande i 
Tanumskustens pensionärsförening. 
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Rapport från Industrikommitten 
Fjällbacka Samhällsförenings Industri

, kommitte, som består av Bengt _Olofsson, 
Bengt-Åke Ahlsen och undertecknad, kan 
nu summera första årets verksamhet. 

Efter inledande sonderingar och studie
besök hos näringsidkare, som vi berättade 
om i förra numret av FB, har vi beslutat 
att uppsätta en skylt längs infarten till 
samhället. På den skall det så: "Företaga
re, lev livet i Fjällbacka - information om 
industritomter m m ring 0525-313 93, 
291 30. Iden om texten och utformningen 
av skylten har gjorts av Karl Allan Nord
blom. Skylten är i stort färdig och vi vän
tar på, när detta skrivs 91.11.08, att få till
stånd från Vägverket. Kommunen har 
.. ponsrat" skylten med 5.000 kronor och 
FFF med LOOO kronor. Det kommer inte 
att räcka riktigt, så vi hoppas på fler spon
sorer. 

Vi kan fakti skt ta åt oss lite av "äran" 
för att två industri tomter är sålda längs 
Skistavägen mitt emot hyreshusen. I 
augusti ordnade vi ett sammanträffande 
mellan Conny Lind, Fjällbacka Värme 
och Sanitet, Olle Svensson, Fjällbacka 
Elektriska och kommunens tekniske chef 
Inge Berntsson på detta industriområde, 
som tydligen var tämligen okänt för fjäll
backaborna. Kontakten har sedan vidare
utvecklats, så Conny och Olle håller nu 
på för fullt att kalkylera och upprätta 
byggnadstillståndshandlingar. 

Det finns glädjande nog fler intressen-

ter för tomter på samma område. Det är 
tydligen helt klart, det som landshövding 
Per Nyström skrev i FB nr l i december 
1956 att "Största utsikterna till framgång 
har bygdens eget folk!" gäller fortfarande. 

Arne Carlsson, f d FFF:s ordförande, 
gav tips om att vi borde kontakta Länssty
relsens regionalekonomiska enhet i Göte
borg. Så har också skett, men de höll på 
med något stort 80-miljonersprojekt i 
Strömstad, så dom verkade måttligt 
intresserade av lilla Fjällbacka. 

Ett stort bekymmer för kommunen och 
för oss i kommitten är Netab. Kommunen 
vill gärna sälja fastigheten. Priset rör sig 
om det bokförda värdet, ca 1,8 miljoner. 
Några pengar till underhåll finns inte. 

I det ena stora skeppet finns f n en 
hyresgäst, som monterar kranar o dyl på 
lastbilar. Två man är sysselsatta. I kon
torsdelen disponeras vissa rum tilr hobby
verksamhet. Det mittersta skeppet är tid
vis uthyrt, men står för det mesta tomt. 

Vi i kommitten spekulerar i, att kanske 
ett konsortium skulle kunna bildas och 
köpa fastigheten, rusta upp den något och 
hyra ut till småindustrier, likt den som nu 
finns där. Att tänka sig en industri, som 
behövde hela lokalen är nog svårt för när
varande. 

Om Du har några ideer, hör av dig till 
Bengt Olofsson, Bengt-Åke Ahlsen eller 
undertecknad. 

Bo Reichenberg 

Din drömlägenhet finns i 

FJÄLLBACKA 
~ . ~- .-"-- -

, . ~ L . \ 
~., 

•... ~<v ., ~ 
' .. 101 ,,< /. "På Kullen bor man nära" 

Fjiillbacka - ett av Bohus· 
läns smultronställen. ligger 
centralt pa kusten. N,ir-a
till savä l sto rstaden som till 
have t och fjällen. 
Pit Kullenomradet har Du 
nära till butiker och kom· · 
munal se rvice. till had. 
fritidsaktiviteter och social 
gemenskap. Och Du h"r 
naturen intill husknuten. 

Vi har byggt färdigt på Kullenömrädet. Husen är varsamt anpassade till det om
givande, typiskt Bohuslänska landskapet. Lägenheterna är stora och ljusa med 
kvalitet in i minsta detalj, och planläggningen är gjord sä att alla lägenheter skall 
fä en harmonisk utsikt. 
Vill Du ha ett naturnära boende 
med vida vyer och kvalitet, dä är 
Kullenområdet rätt för Dig! ~ 

JOHN GRANQVIST 
FÖRVALTNINGS AB 
Tel. 0525 • 320 30 
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Hjerterön på kapten Göranssons tid 
I fyra föregående nummer (nr 67-70) har 
jag berättat om Hjerteröns · historia från 
1600-talet fram t o m den namnkunnige 
Janne Bruses tid. Vi är nu framme i slutet 
av 1800-talet. 

Kapten Göransson köper 
Hjerterön 

Kapten Anders Göransson (1835-1914) 
köpte Hjerterön med tillhörande öar av 
Janne Bruse i början av 1882. I augusti 
samma år gifte han sig med sin kusin 
Maria Göransson (1849-1919). Han var 
då 47 och hon 33 år. 

Kapten Göransson hade tillbringat stör
re delen av sitt tidigare liv på segelskutor 
med fraktfart på de sju haven. (Något ur 
hans bevarade loggbok återges på annan 
plats). 

Kapten Göransson var en tid delägare i 
och förde barken "Maria", alltså ett tre
mastat fartyg med rår på de två främsta 
masterna, en typ som hörde till de allra 
största av fjällbackafartygen. Hon lastade 
500 ton och var byggd i Kiel 1865 under 
namnet Fehmarn. Namnet Maria torde 
hon ha fått då Göransson tog över henne 
1872, då han väl redan var fäst vid sin 
kusin Maria på Näverkärr. 

Både kaptenen och hans fru härstam
made från den anrika gården Näverkärr 
på Härnäset i Bro socken, en gård som 
gått i samma släkts ägo åtminstone sedan 
1600-talet, kanske sen vikingatiden. 
Anders och Marias farfar var mycket för
mögen och kallades av "pyttarna" på 
Malmön för "far i Näverkärr" , och de 
brukade komma till gården och be om 
mat. Hela Malmön hade hört till Näver
kärr, innan ön såldes till Kullgrens Enka. 

Fru Maria Göransson växte upp på 
Näverkärr. Hennes far, Nils Göransson, 
dog 1881 och kanske var det arvet efter 
honom som gjorde det möjligt för Anders 
och Maria att gifta sig och köpa Hjerterön 
samtidigt som Anders sålde sin bark 
"Maria" 1883. 

Marias syster Dorotea (Doris) Görans
son (1853-1913) blev också gift i Fjäll
backa skärgård, nämligen med skepparen 
Bernhard Johansson från Florön, som 
1883 flyttade sitt hus till Dyngö. 

Fädernegården Näverkärr ägs fortfa
rande av ättlingar till Doroteas dotter 
Signe. 

Magasin i tre våningar 
Göranssons kom till Hjerterön mitt i sill
perioden. Det var han som lät bygga det 
södra magasinet i tre våningar, nu helt 
upprustat. (Det norra, som står fallfärdigt, 
fanns från Brusarnas tid.) Här fanns 
vinschanordningar för. att hissa upp sill
fångsterna ur båtarna och kar för saltning. 
Här sysselsattes sillrenserskor med att 
bereda sillen och packa den i tunnor, 
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Familjen Göransson ca 1892. 
Fr v Elmer Göransson (1872-1964), son 
till" kapten Göranssons bror Martin från 
USA, Nils Stranne från Smögen, Charlot
ta Georgina Göransson, född 1856, dotter 
till handlande på Ferlev J.P. Göransson, 
senare hushållerska på Hjerterön för 
11fred Engberg 1920, Agnes Eklö/, gift 
Aberg, dotter till kapten Göranssons sys
ter Gustafva, Viktoria Stenström, Stensjö, 
Justina Johansson, gift Robye, dotter till 
kapten Göranssons syster Desideria, Vic-

något som de tjänade ett par kronor om 
dagen på. Kyrkboken visar inte några hel
årsanställda, eftersom det var ett säsongs
betonat årbete. Uppe på berget låg två 
"logement" för arbetsstyrkan, där det 
fanns liggplatser för folket i våningssäng
ar. Numera återstår bara det ena. 

Göranssons hade förstås pigor, men 
inte mer än en i taget, tycks det. 

Sillruschen förde med sig en tunnbin
dare från Karlshamn som bodde på ön i 
två år. En piga uppgav vid enskilt skrifter
mål att tunnbindaren var far till hennes 
barn, som döptes av kyrkoherde Uddgren. 
Barnafadern försvann till Florö, vidare till 
Kungshamn och ut ur historien. 

Trädgården - en sevärdhet 
Göranssons tid var säkerligen en glanstid 
för ön. Aldrig har där varit så ståtligt som 
då. De var ju förmögna och hade ett 
mycket ståndsmässigt hem med eleganta 
möbler, fastän förstås i 80-talsstil med 
mörka tapeter. Under vintertid måste det 
ha varit rätt ensamt härute för de två 
makarna i de stora rummen, när mörkret 
stod svart utanför och fotogenlampan 
spred sitt svaga ljus. Fru Göransson satt 

toria (A lida) Göransson (1858 -1919) , 
bodde på Hjerterön efter kaptenens död. I 
mitten Kapten Anders Göransson (1835-
1914), Fru Maria Göransson (1849-1919) 
och emellan dem Ester Stubelius 
(1887-1976). Sittande t v. Anna Stranne, 
syster till Nils, dotter till kapten Görans
sons syster Amalia, gift Stranne och t. h. 
Viktoria Mellander (1873-1913), gift 
Nordström, dotter till PG. Mellander i 
Mellby, Bro. 

kanske och tittade på foton av släkten från 
Näverkärr i det fina albumet med blå 
sammetspärmar och en speldosa i, medan 
kaptenen rökte sin sjöskumspipa. 

Göranssons utvidgade den trädgård 
som redan Janne Bruse börjat. Kapten 
Göransson hade en vän från Lysekil , läns
trädgårdsmästare C.M. Lindebäck, som 
var en föregångsman inom trädgårdssköt
seln i länet. 

Trädgårdar fanns i allmänhet" bara vid 
herrgårdar då men Hushållningssällskapet 
lät Lindebäck fara runt i socknarna och ge 
kurser för lärare som skulle anlägga skol
trädgårdar och stimulera intresset. 

1887 anlitades han av Göransson för 
utvidgning och planering av trädgården. 
Arne Stubelius skriver att det vackraste 
provet på denna verksamhet var Görans
sons trädgård, som han mindes från sin 
barndom: "I mylla utan minsta ogräsnop
pa stod i rader aplar, päron-, plommon
och körsbärsträd, buskar med svarta, röda 
och vita vinbär, gula och gröna krusbär. 
T o m persikor och meloner mognade där 
på kalljord. Och i dungen utanför trädgår
den skördade Göranssons rikligt av has
selnötter. Av allt detta kunde mor få eller 
köpa av sin släkting, tant Maria. Och så 



fick vi komma ut och plocka i oss hur 
mycket som helst, då ägarna fyllt sitt vin
terförråd. Jag minns också att vi smakade 
ett underbart krusbärsvin mognat sedan 
flera år." 

Göranssons var mycket släktkära och 
ville gärna samla folk omkring sig. När 
de bjöd till kalas kom ju gästerna seglan
de. De visade med stolthet trädgården för 
gästerna, men efter sällskapet gick en 
trädgårdsarbetare och drog gångarna fina 
igen med kratta. Utefter gångarna låg 
snäckor från Söderhavet. 

Kongoveteranen Elmer 
Göransson 

Kapten Göransson ville ta hand om två 
brorsöner som blivit föräldralösa. Bro
dern Martin hade dottern Edith och söner
na Martin och Elmer. Elmer var född 
1872 på briggen Edith, som då låg i Broo
klyns hamn, där fadern var befälhavare. 
Skutan förliste sedan i en orkan i Västin
dien där båda föräldrarna omkom, men 
barnen räddades. Flickan togs om hand i 
USA. Som S-åring kom Elmer till Sveri
ge, enligt en del uppgifter, tydligen även 
hans bror. Men denne lär ha rymt senare. 
Elmer blev fosterson hos Göransson på 
Hjerterön. Som tonåring gick han till 
sjöss först på "Lord Palmerston" från 
Göteborg och sedan på "Karl Johan" och 
"Karl Fredrik", barkskepp från Fjäll
backa. Han tog styrmans- och kaptensex
amen. 

Under första världskriget for han till 
Belgiska Kongo, där han bl a var flod
båtskapten och inblandad i strider med 
tyskarna. Han stannade 25 år i Kongo och 
hedrades med franska hederslegionen, 
flera andra höga utmärkelser, och till sist 
den mycket ovanliga Afrikas stjärna. Han 
donerade sin etnografiska samling till 
Uddevalla museum. 

Göranssons tyckte om att hålla kontakt 
med alla sina syskonbarn, då de var barn
kära men utan egna barn. När fru Marias 
syster, Dorotea på Dyngön, fick sitt andra 
barn, blev storasyster Carin så svartsjuk 
på sin lillebror att man beslöt, att hon en 
tid skulle. få bo hos sin moster på Hjerte
rön. För att lilla Carin inte skulle vara 
ensamt barn på ön inbjöds också folk
skollärare Stubelius' dotter, Ester, från 
Fjällbacka att vara där som sällskap. 
Dessa två blev sedan vänner för livet. 
Carin, senare gift ordström, hade som 
vuxen plats på posten i Fjällbacka, kalla
des "vackra Carin på posten" och var 
känd för att kunna alla personer i Fjäll 
backa. Om hemmet på Dyngön, Skrålby
hus , har Carins dotter skrivit en levande 
skildring i nr 55 , där det också talas om 
att släktingarna från Smögen och Näver
kärr hade glada träffar, säkert också på 
Hjerterön. Carin dog nästan IOO-årig. 
Tänk, vad hon hade kunnat berätta om 
Hjerterön på Göranssons tid. 

Högreståndsfamiljer . på den tiden bru-

H}erterönfrdn Valön. "Bldberget" ijörgrunden. 

kade ju fotografera sig med alla barn 
omkring sig. Det är rörande att se hur 
Göransson i stället har samlat en skara 
yngre släktingar från Bro och Smögen på 
kortet från ca 1892, sju unga kvinnor och 
två pojkar. I mitten står lilla Ester Stubeli
u och håller kaptenen i handen. De hade 
gärna tagit henne till sig som sin egen. 
Pojken längst till vänster på kortet är den 
bli ande "kongoveteranen" Elmer. 

Hjerterön - ett dockskåp 
är man passerar Hjerterön kan man 

inte undgå att lägga märke till det lilla 
vita badhuset som ligger som ett slott på 
klippan. Här pumpades saltvatten upp och 
värmdes till tångbad. Inne i badhuset hän
ger än idag en fin skiss av huset, under
tecknad Carl Hjort 1895. Denne Hjort 
kom från Broberg i Bro, Göranssons hem
socken. Han var ingenjör och arkitekt och 
hade bl a tjänstgjort vid lantbruksskolan 
på St. Vrem. 

I en bok med titeln "Rutigt och ran
digt" av R. Berlin 1954 hittade jag en 
omistlig och levande minnesbild från 
Valösundet på kapten Göranssons tid. 
Författaren talar om barndomsminnen 
från Valö, där han hälsade på sin morfar, 
kapten Olle Kristiansson och mormor 
Eva. Han berättar så: "Om Hvalön var 
pampigt så var Hjerterön den verkliga och 
tjusiga idyllen. Ägaren, kapten Anders 
Göransson och hans fru Maria, voro båda 
av den gammaldags sirliga typen, förnä
ma i uppträdande och umgängesvanor. Ett 
dockskåp kunde inte vara mera elegant 
och pyntat än fastigheten på Hjerterön. 
Trädgården med blommor, rabatter och 
stora snäckor var en sevärdhet i hela norra 
Bohuslän. Kaptenen var en ungdomens 
vän, och vi rönte många bevis på hans 
välvilja. Fri och obegränsad tillgång till 
bär och frukt, och dessutom disposi
tionsrätt till hans välhållna snipa, jag tror 
den sortens båtar här kallas snäckor. 
Enkelt och behändigt att räcka segel och 
lättskött, om man ville ut på en liten tur 
till Dyngön, Fläskö, Musö, Köttö och 

vilka andra vackra namn öarna begåvats 
med." (Författaren berättar också om den 
livliga verksamheten i magasinen på Valö 
som jag kanske får återkomma till.) 

o Miltopeus skojar 
Angbåtstrafiken hade börjat och förfat

taren till minnesboken som jag nämnde 
brukade komma till Valö med S/S "Göte
borg", där kapten Miltopeus förde befälet 
på Bohuslänska kustens modernaste far
tyg. I Fjällbacka kom ofta folkskollärare 
eR. Stubelius ombord och senare kapten 
P.A. Johansson från Florö. 

Ångbåten stannade mitt i Valösundet 
för att avlämna gods och passagerare. 
Kapten Kristiansson brukade hämta sina 
gäster i sin stora koster med flaggan i 
topp dagen till ära. Den råkade vara i 
jämnhöjd med kommandobryggan på 
"Göteborg" och när Kristianssons gäster 
gick i segelbåten, passade kapten Milto
peus på att spela ett spratt: Han knöt 
segelbåtens flagga i en knut, något som 
Val ö-kaptenen inte märkte förrän "Göte
borg" var långt till vägs. Medan Milto
peus vinkade glatt knöt Kristiansson 
näven. 

"Men när så kapten Göransson, kapten 
Johansson och Stubelius kommit över, var 
laget fulltaligt, fyra goda och glada vän
ner, som trivdes utomordentligt väl till
sammans, både när det gällde att dra en 
spader och att vid en rykande toddy berät
ta små solskenshistorier. Och sådana hade 
Stubelius på lager", säger berättaren. 

Man hade velat ge mycket för att få 
vara med som tyst åhörare till de fyra 
gubbarnas historier. 

Fina seglade efter post 
En gammal släkting till Göranssons har 

meddelat mig i brev att hon träffade 
"moster Maria" som barn. Hon äger ett 
brev från henne till sin mor, där Maria 
skriver: "Det är så skönt att det är öppet 
vatten, då seglar Fina in till Fjällbacka 
efter post. Men om isen lägger sig spän
ner hon hästen för vår lilla släde och far 
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in på det sättet." Tänk ett så värdefullt 
dokument ett sådant gammalt brev är. 

Denna släkting besökte Hjerterön 1920 
då både kaptenen och Maria var döda, 
men allt var ännu oförändrat. Hon minns 
att olika öbor hade sina mjölkdagar. Ett 
par tullare kom från Dyngö och hämtade 
mjölk. 

Maria och Anders Göransson firade sitt 
silverbröllop 1907 med en stor fest på 
Hjerterön. Hela släkten var församlad. 
Det var i början av augusti, månsken och 
vindstilla. Efter en god middag samlade 
de alla på bryggan och några av de yngre 
männen rodde över till Holkholmarna och 
sköt av ett praktfullt fyrverkeri . 

Kapten Göransson dog 1914. På hans 
grav på Fjällbacka kyrkogård lades några 
stora snäckor från Söderhavet. 

När kapten Göransson var död fick 
ingen röra hans båtar utan de drogs upp 
på land vid Fransebacken mitt emot 
Valön och där fick de ligga och multna 
ner. 

Fru Göransson levde kvar på ön till 
1919 och hade som sällskap en brorsdot
ter till Anders Göransson, Alida Viktoria 
Göransson (f 1858) samt tjänarinnan 
Josefina Hansdotter (f 1875). 

Josefina eller "Bad-Fina" flyttade efter 
Göranssons tid in till Fjällbacka där hon 
var baderska på Badhuset och bl a hjälpte 

Badhuset FOTO: Stig Hagenius 

skolbarn att bada i baljor, något som Röda 
Korset hade ordnat. 

Både fru Göransson och Alida Viktoria 
dog underligt nog samma år, Alida Vikto
ria den 30 maj och Maria Göransson den 
18 augusti 1919. I min fars, Carl Nor
borgs dagbok från hans tid som pastor i 
Fjällbacka står det, att han varit ute i sjuk
bud hos fru Göransson den sommaren. 

Inger Rudberg 
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KAPTEN GORANSSONS LOGGBOK 
Kapten Anders Göransson har lämnat 
efter sig en levnadsbeskrivning i form av 
en fantastisk loggbok, där han redovisar 
alla sina resor med segelskutor. Släkten 
känner inte till var originalet finns utan 
har det bara i avskrift. Denna beskriv
ning kunde bli en hel bok, men jag får 
nöja mig med ett par utdrag. 

Vid 11 års ålder lämnade Anders föräl
drahemmet och fick vara hos sin morbror 
i Stensjö vid Åbyfjorden, varför säger han 
inte. Som 17-åring gick han till sjöss som 
kock på en slup, som gick på Vänern. 
Efter ett år kom han på båtar som gick på 
Nord- och Östersjön. 1850-54 arbetade 
han i Emil Gerles handel i Fågelviken på 
Härnäset och gick därefter i navigations
skola i Fiskebäckskil. 

Långresor till Australien 
och Indien 

1855 gjorde han sin första långresa 
från Göteborg till Port Adelaide i Austra
lien, vidare till Madras i Indien och tillba
ka med socker till Liverpool. Detta var 
med kapten Mellander på skeppet Elisa
beth. En annan gång lastades risgryn i 
Madras. 1858 tog han styrmansexamen i 
Göteborg med betyget Berömlig och 
1859 ångbåtsbefälhavarexamen och sjö
kaptensexamen av första klass. Han fort
satte ändå hos kapten Mellander som 2:e 
styrman. De fick en gång orkan utanför 
Mauritius på Afrikas ostkust, där man 
miste 200 tunnor tjära, "fick skeppet sön
derbråkat" och måste segla med barlast 
till Göteborg. Efter detta skildes han från 
sin "gamle kapten Mellander". 

Mellan resorna på vintrarna bodde 
Göransson ofta hemma på Näverkärr, där 
Maria fanns och de var länge fästefolk . 

På en resa från Devonport- till Gävle 
1865 drev skeppet ur kursen i stark tjocka 
och strandade på Jyllands västkust som 
vrak. "Det var sorgliga dagar för mig den 
tiden, som aldrig glömmes", skriver han. 

Gula febern i Rio 
1866 tog Göransson emot en nybyggd 

skonert och gick med den från Cardiff till 
Brasilien, vilket tog 45 dagar. Med 
samma skepp lastade han en gång vin till 
Petersburg. 1870 låg han i Rio och sökte 
frakt. Men han och hela besättningen blev 
sjuka i gula febern och fick läggas in på 
sjukhus. är han sedan kom med last av 
kaffe till Baltimore hade fransk-tyska kri
get brutit ut 1870. Här reste han på järn-

äg och hälsade på sin bror Martin i New 
York, som han inte sett på Il år och 
"glädjen var stor". 

1873 köpte han del i barken Maria och 
gjorde många resor med henne. Men i 
januari 1882 "överlämnade jag skeppet 
Maria till min styrman Jemy Stenström". 

" 1882 i februari köpte jag Hjerterön av 
kapten Bruse och tog emot det 25 mars 
samma år, flyttade dit i april. Den 10 juli 
ringförlovade jag mig med Maria och 29 
augusti stod vårt bröllop på Näverkärr. 
Sedan har jag tillbringat mina bästa och 
lyckligaste dagar af min lefnad sedan jag 
kom hit till Hjerterön", slutar kaptenen 
sin loggbok. 

Inger Rudberg 

Tag väl vara på fritiden ... 
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FFF:s krabbfiske 
Årets ' krabbfisketävling gick av stapeln 
den 9 juli. Efter en hel vecka med tryck
ande värme, bad och båtturer var det 
många som tycktes uppskatta omväxling
en med att sitta efter sterimalen och bryg
gorna vid Torget utrustade med meta och 
hink. Det var lika många tävlanden i år 
som i fjol, hela 66 stycken, varav en hel 
del "veteraner" sedan 1989. 

Några droppar regn blev det men det 
verkade inte ha någon negativ inverkan 
på fisket. Vi hann även med prisutdel
ningen på dansbryggan precis före him
meln öppnade sig och vattnet forsade ner 
för Galärbacken. 

Årets segrare i klassen upp till 9 år 
blev Peter Sandgren med 22 krabbor. 
Dagens storfiskare, med 39 krabbor, blev 
Fredrik Landin i klassen 10 till 14 år. I 
klassen "barn med vuxen och vuxna" 
blev det delad första plats för Cecilia Har
tung och Britta Welander med 26 krabbor 
var. 

Tack vare generösa gåvor från nästan 
alla näringsidkare i Fjällbacka kunde alla . 
deltagare även denna gäng välja var sitt 
pris. I åT vill jag rikta ett speciellt tack till 
Monica Holmberg för den fina tavlan som 
blev en värdefull och uppskattad vinst för 
Karin Du Rietz. 

Tack till Annett och Wimar Axelsson 
för fin hjälp, till P-Å Hallberg som till
sammans med Maj Gustafson utförde det 
farliga och ansvarsfulla arbetet med upp
räkningen av krabborna. Totalt 781 krab
bor fiskades upp och fick återgå till sitt 
våta element efter uppräkningen. 

Tack också till Lennart Svensson och 
Eje Borre för lån och skötsel av startka
non samt Föreningsbanken som ordnade 
nummerlappar. Slutligen tusen tack till 
våra underbara sponsorer som gjorde 
dagen till en fest. 

Kanske ses vi till ett nytt krabbfiske 
nästa sommar men just nu vill jag önska 
alla fiskare, stora som små, en riktigt God 
Jul. 

Lisbeth Jöranli 

Lasse Lundberg FFF:s ord
förande 1985 till 1991 

Lasse i/arten. 

Efter sex är som ordförande i FFF 
beslöt sig Lasse för att avsäga sig ordför
andeskapet, pga tidsbrist. Somrarna har 
blivit allt mer hektiska för honom och 
engagemanget i Sälen har tagit allt större 
del av vinterhalvåret i anspråk. Vi som är 
kvar i styrelsen beklagar detta. Lasses tid 
som ordförande har varit en av de mest 

dynamiska i föreningens historia. Inte 
sedan 50-talet har så mycket hänt på så 
kort tid, vilket bevisas bl a genom att 
antalet medlemmar ökat från 400 till 700. 
Jag hade i början svårt att tänka mig 
Lasse som ordförande i FFF, jag hade 
bara träffat honom i seglings- eller fest
sammanhang. Men vi blir alla äldre och 
får andra intressen. Lasses äkta känsla för 
Fjällbacka gav han många bevis på. Det 
första han ville satsa på, om han blev 
vald, var Fjällbackabladet, som han ansåg 
vara unikt. Och så blev det. Själv blev 
han som vi alla vet en flitig skribent i 
detta blad, och genom sitt stora kontakt
nät engagerade han även andra skribenter, 
ibland professionella sådana. Samtidigt 
var vi rörande överens om att tidningen 
inte fick bli professionell. Alla måste vara 
välkomna med sina bidrag. 

Han engagerade sig särskilt i Ingrid 
Bergmans torg och skaffade en stensockel 
åt statyn, uthuggen ur ett granitblock från 
Dannholmen. Trafiken till lands och till 
sjöss, var en annan av hjärtefrågorna, tills 
de slutligen löstes. 

Bryggdansen har varit hans stora 
intresse. Genom sina kontakter i artist
väriden engagerade han goda musiker till 
överkomligt pris. Danserna har varit väl
besökta, men jag saknar ungdomarna. 

Sammanträdena kännetecknades av 
effektivitet och beslutsamhet, och arbetet 
gick raskt undan, och eftersom ingen av 
oss var intresserad av långdragna diskus
sioner om småsaker, lade vi hellre ned 
förslag som inte fick gehör. Tiden med 
Lasse som ordförande har varit händelse
rik. 

Anders Järund. 

2J~~[1D[NJ[QJ 
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FRANKOMMUN 
OCH LANDSTING 
• En undersökning, som presenterades i 

TV, visade att Tanums kommun har 
bland de lägsta kostnaderna per 
skolelev i landet. I och med att kom
munen beslutat att bygga alla de tre 
nya skolorna (högstadierna i Tanum 
och Hamburgsund och låg- och mel
lanstadieskolan i Fjällbacka) kommer 
kostnaderna per elev att ligga över 
genomsnittet i landet. 

• Kommunen anser sig inte kunna för
bjuda försäljningen av fisk från en 
fiskebåt vid Planama. I och med detta 
anser fiskaffärens ägare Erik Hansson, 
att han inte klarar att fortsätta driva 
affären året runt. Fiskaffären upphör 
därför till nyår. 

• Kommunen anser sig kunna sänka 
slamsugningsavgifterna för trekam
marbrunnar och slutna tankar med ca 
200 kr genom att välja en annan entre
prenör. 

• Kommunen kräver staten på 3,6 miljo
ner kronor för uteblivna flyktingar. 
Bostadsstiftelsen, som byggde bostä
der för att kunna ta emot flyktingar, 
står nu med tomma lägenheter. 

• Förslaget till olika reningsverk för 
mindre samhällen längs Tanumskus
ten till en kostnad av 31 miljoner kr, 
ansågs orimligt dyrt, då endast 700 
människor bor i dessa samhällen året 
runt. Förslaget remitterades till teknis
ka nämnden. 

• Saugsbrugsföreningen i Halden har 
påbörjat byggandet av det nya 
reningsverket och renoveringen av det 
gamla till en kostnad av totalt 200 mil
joner norska kronor. 

• Arbetslösheten i kommunen är nu tio 
procent eller ca 600 personer. Volvo 
har i år sagt upp 63 anställda och vars
lat om uppsägningar av ytterligare 
120. 

Anders Järund 

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

Läs FjällbackaBladet 

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525·319 77 
FJÄL.L.BACKA 

Jag hälsar Dig välkommen till min hudvårdssalong där jag 
utför 

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

FRANS- och ÖGONBRYNSFÄRGNING - ÖRONHÄLTAGNING - MANIKYR 

Monica Holmbergs Hudvård 
(20 år i branschen) 

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

. 

God Juloch Gott Nytt Ar! 

Välkommen till Ditt Apotek 
Huvudentren Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 8.30-12.30 13.30-18.00 

Tisdag-Fredag 8.30-12.30 13.30-17.00 

Tel. 0525/310 04 

m~~--·· JU. • ~t/"S . Ort.,ser.,tee 
"Rlt' Motorer och . kM' tillbehör 

EVln'l!!JI~E ~L,yrimil 

FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 
VINTERFÖRVARING - DYKARBETE 

N. Hamngatan 10, Fjällbacka,Tel. 0525-31033 

NYA BADIS 
RESTAURANG och BAR 

DISKOTEK och LEVANDE MUSIK 
ÖPPET 15 JUNI TILL 15 AUGUSTI 

Övrig tid mot beställning 

Välkomna! BORDSBESTÄLLNING TEL. 31208 
Fullständiga rättigheter 

Giinter och Lars-Erik 
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Pär Lagerkvist och Fjällbacka 
I en artikel med titeln "Pär Lagerkvist i 

Fjällbacka" (Fjäll backa Bladet juni 1991) 
berör Ingrid Borgström det förhållandet, 
att Bohuslän blev för smålänningen Pär 
Lagerkvist hans landskap. Själv formule
rade han sitt förhållande till Bohuslän på 
följande sätt: "Mitt hjärta tillhör Bohus
län. Inget annat svenskt landskap - utom 
min hembygd - har gripit mig som detta. 
Jag har kommit att älska det." 

Började hans kärlek till Bohuslän, när 
han första gången kom dit sommaren 
1915 och bodde i Fjällbacka? Vi vet det 
inte. Över huvud taget finns få uppgifter 
om hans sommarveckor i Fjällbacka. 
Ingrid Schöier skriver i sin biografi över 
Pär Lagerkvist: "På sommaren (1915), 
åtminstone den 14 juli-7 augusti, var han 
i Bohuslänska Fjällbacka." Jag förmodar, 
att "åtminstone" innebär den tid hon kun
nat belägga utifrån det källmaterial, hon 
haft tillgång till. Pär Lagerkvist kan ha 
tillbringat längre tid där, något jag tror I 
var sannolikt. Från min mor, Helena 
Benettsson, dotter till Johan på Huwen i 
Mörhult och hans hustru Mjölnarns Anna 
(faster till Johan Mjölner), har jag en del 
uppgifter om Pär Lagerkvists vistelse i 
Fjällbacka sommaren 1915. 

Pär Lagerkvist bodde i "stövvaa" i det 
hus, som i gamla mantalslängder hade 
beteckningen Mörhult nr l *). Från fön
stren i kammaren hade han i öster utsikt 
mot Mörhultsberget med sin fotkrans av 
stenmal, som gick över i ett bronsålders
röse vid Hamnebacken, en utmark för 
Öds mål Innegård. På Hamnebacken hade 
Mörhults fiskare sin repslagarbana. Mot 
söder och sydväst hade han utsikt mot 
fjorden mellan Kråkholmen, Valön och 
Köttöarna. Huwen sluttar brant ner mot 
sjöstranden med bryggor, båtar och sjöbo
dar. Träd var det ont om. Vid husen på 
Huwen fanns s k "glashawar" med några 
äppelträd och körsbärsträd, ett par oxlar, 
några syrenbuskar och en och annan 
blomrabatt. På backarna invid husen 
fanns små potatisåkrar. Berg, klippor och 
hav dominerade. Det rum, Pär Lagerkvist 
hyrde, lämnade han ytterst sällan. Det var 
hans värld under fjällbackavistelsen. 

Vilka människor träffade Pär Lager
kvist på Huwen? Där var hans värdinna, 
Beata, änka efter Carl Johannisson. Som 
fiskaränka hade hon det fattigt och fick en 
blygsam inkomst på att 'ta emot sommar
gäster. I grannhuset, Mörhult nr l 1/2, 
bodde hennes svåger, Johan på Huwen, 
som var änkeman, och i huset närmast 
bronsåldersröset, Adolf, bror till Carl och 
Johan, och hans hustru Johanna, kallad 
Hanna, syster till Beata. Av dessa kände 
jag Johan, min morfar, och Hanna, Sko 
Johns farmor, väl. Beata flyttade i början 
av 1920-talet till Göteborg , där jag träffa
de henne några gånger. Dessa tre, Beata, 
Johan och Hanna, hade sin trygghet i en 
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gammalkyrklig fromhet, som fått sin sär
skilda prägel av den schartauanska väck
elsen och det element, som gav dem deras 
bärgning: havet. Det är viktigt, anser jag, 
att ha klart för sig, att schartauanismen 
inte är en enhetligt företeelse. Flertalet 
uppfattar schartauanismen så som den har 
presenterats av präster, som varit mer 
eller mindre representativa för denna 
fromhetsriktning. Det fanns också bland 
fiskarbefolkningen en folklig fromhets
typ, som inte bara fick sin näring från 
Schartau utan också från den gamla 
psalmboken, den karolinska psalmboken 
av 1695, Swebelius katekes, Arndts post
illa och Bibeln. Dessa lästes, fromhetsty
pen var en kärv, osentimental läsarfrom
het. I många av mina släktingars andakts
böcker var på försättsbladet denna bön 
nertecknad: 

"Gud Lär mig denna Boken Rätt 
Läsa och förstå att jag Ett Guds 
Barn Blifwa må amen." 

Jag skulle tro, att Pär Lagerkvist upp
levde, vad jag själv många söndagskvällar 
sommartid fick vara med om. Min morfar 
satt vid köksbänken med fönstret öppet 
mot backen mellan sitt hus och Beatas 
hus. Med hög och klar röst läste han sin 
Bibel, ett kapitel ur postillan, bad och 
sjöng psalmer. Hans röst nådde ut över 
Huwen, han "sjöng över kullarna ut". 

Det skulle inte förvåna mig, om Pär 
Lagerkvist tyckte, att han hade kommit 
både rätt och fel; rätt därför att han 
påmindes om föräldrahemmet och den 
fromhet, som rådde där, den som han 
några år senare beskriver i dikten "Nu 
vänder mor sitt bibel blad" - fel därför att 
han brutit upp från sin barndoms värld 
och var inne i brottning med sig själv, en 
omprövningens tid, som innebar stor 
vånda och ångest. Han var med den tidens 
terminologi en fritänkare. 

Sommaren 1915 bör det ha funnits rätt 
många ungdomar i de tre husen på 
Huwen. Vilka vet jag inte med säkerhet -
med ett undantag. Min mor. Hon befann 
sig i Mörhult på sommarferie från sin 
lärartjänst vid Kyrkskolan i Söderbärke 
(södra Dalarna). Eftersom hon lämnade 
Mörhult den 22 juli för att delta i kurser 
vid Nääs Slöjdlärarseminarium i Floda, 
anser jag det troligt, att Pär Lagerkvist 
kom till Mörhult före .den 14 juli. Det 
intryck jag fick, när hon berättade om 
honom, var att hon hade iakttagit honom 
under några veckor. 

Min mor visste, att Pär Lagerkvist var 
en av de unga omdiskuterade författarna. 
I Söderbärke tillhörde hon den kyrkliga 
ungdomskretsen, som var starkt engage
rad i den s k korstågsrörelsen, även kallad 
ungkyrkligheten. Här fördes en livlig 
debatt i religiösa och kulturella frågor. En 

av ledarna för rörelsen var Manfred 
Björkquist, som min mor hade träffat vid 
några av de konferenser, som ungkyrklig
heten anordnat. Debatten fördes bl a med 
företrädare för socialismen och Pär 
Lagerkvist var vid denna tid uttalad socia
list. När min mor fick veta, att hennes fas
ter hade Pär Lagerkvist som sommargäst, 
hoppades hon på givande samtal med 
honom. Men därav blev intet. Pär Lager
kvist vägrade att umgås med min mor. 
Han stängde sig inne på sitt rum, där han 
läste och skrev. Hon kallade honom "Ens
lingen på Johannis-skäret". Inte heller 
badade han tillsammans med ungdomarna 
i Mörhult. "Ibland stod han, iförd student
mössa, utanför faster Beatas hus och såg 
på oss, när vi badade nere vid bryggorna. 
En enda gång visade han intresse för 
andra människor. Det var när en av oss 
höll på att drunkna. Då kom han ut ur sitt 
skal. Vi tyckte han var egendomlig. Han 
drog ner rullgardinerna mitt på dagen och 
satt i mörkret i sitt rum." Så berättade min 
mor. 
"Jag famlar kring i detta dunkla rum" 
skrev Pär Lagerkvist i inledningdikten i 
diktsamlingen "Ångest", som kom ut 
1916. Bakom ensamhetsupplevelsen lura
de ångesten. 

" Ångest, ångest är min arvedel, 
min strupes sår, 
mitt hjärtas skri i världen." 

Kanske var "detta dunkla rum" det rum 
han hyrde av Beata Johannisson på 
Huwen i Mörhult. Kanske brottades han 
där med sin personliga ångest och krigs
ångesten, som blivit levande för honom 
under en resa till Tyskland och Berlin 
under våren 1915. Kanske var det här 
som "Ångest" förbereddes, den diktsam
ling, som blev det mest expressiva 
uttrycket för krigsgenerationens andliga 
vånda. Om väggarna i "stövvaa" på Mör
hult nr l kunde viska, skulle vi veta, vad 
Pär Lagerkvist kämpade med där några 
sommardagar 1915 och varför han inte 
återvände till Fjällbacka - men väggarna 
tig,er. Kanske ligger svaret i dessa rader ur 
"Angest" : Ensliga berg, 
" Det är så tomt grova, blå, 
Det är så stort tiga i rymden 
för den som är allena. den rena." 

Det Bohuslän, som Pär Lagerkvist kom 
att älska, låg längre söderut: Fiskebäck
skil , Rönnäng , Tjörnehuvud. Där kunde 
han bekänna om Bohuslän: 

" Gott är att lägga sin hand på dig , 
känna det händelselösa 
i det som sker i ett ängslande nu. 
Du kan min själ förlösa." 

Holger Benettsson 

*) Nuvarande adress:Badgatan 2 



Fjällbacka-Valsen 
Ord af Artur Fogelberg, okänd 
Melodi af Johan Bergman, född i Fjällbacka 1881 

För mig hem,jör mig hem till 
mitt Bohuslän, detta stolta land. 
Där böljorna slå emot strand. 
För mig hem till den skumbekransade 
hvita sand. 

Refräng: 
Bohusläns pojkar och flickor nu 
alla sjunga och tralla 
tralla lalla lalla lalla lallaiallala 
Fjällbackavalsens toner er kalla. 
här skall vifå en sväng 
i flygande fläng . 

För mig ut,jör mig ut på den mörkblå våg 
till det gråa skär. 
Hör de skummande bränningar där, 
För mig ut,jör till hafvet alltid min längtan är. 
Refräng 

Kom och se hvilket praktfullt färgspel, 
här som du skåda får, 
när solen i purpur nedgår 
bakom klipporna hvilka här 
liksom jättar står. 
Refräng 

HfJilken storslagen syn, se ett upprört hat 
Det är stormens slav. 
Ja, där många har funnit sin graf 
i de främmande vågorna, som ingen 
förskoning gaj. 
Refräng 

Det är tyst på den glittrande fjärden, 
där ingen friden stör, 
bara böljornas plask emot för 
och en klatsch utafvinden uti seglen 
man hör. 
Refräng 

Fiskaren sitter här i sin snäcka, 
lugn och glad och morsk. 
Dörjar makrill och skädda och torsk. 
Drager sen så förnöjd ur sin pipa 
bloss på bloss. 
Refräng 

Jag vill dö, jag vill dö i mitt Bohuslän, 
mina drömmars land. 
Mig binder de käraste band 
vid min skumbekransade 
perlhvita sand. 
Refräng 

Om någon känner till melodin och kan ge oss noterna, är vi tacksamma. Redaktionen 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

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

SVERIGES REDOVISNINGsKONSUlTERS FÖRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

På Bohus Ekonomi kan vi hjälpa Dig och Ditt företag med alla 
admistrativa frågor. 
Vi använder avancerad teknisk utrustning och kan på det sättet ge 
våra kunder en snabb och effektiv service . 
Vi samarbetar med auktoriserade revisorer och advokat. 
Kontakta oss på telefon 0525-291 30 för vidare information 

Dingle 
Blomster & 

Presentaffar 
0524/402 19 

Paula 's 
Skinnatelje 

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

Gynna våra 
annonsörer 
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Evas Bageri och Speceriaffär 
N u tidshistoria 

De flesta som bor eller för längre eller 
kortare tid bott i Fjällbacka har säkert 
varit inne hos Evas, denna moderna livs
medelsbutik, med 650 kvm totalyta och 
ca 15 anställda vintertid och uppåt 50 
under juli månad. 

Men de flesta besökande tänker nog 
inte på vilken slingrande väg, som fört 
Eva fram till detta framgångsrika företag . 
Det började i Hällevadsholm 1935 med 
bageri tillsammans med två syskon, 
Helmy och Einar. Ett par år senare blev 
det bageri i Kämpersvik. 1938 flyttade 
Eva till Fjällbacka, där hon till att börja 
med hyrde Klippans bageri och cafe i 
Långbacken. Det var en trång och obe
kväm lokal med bageri i första våningen 
och cafe en trappa upp och lagerlokal två 
trappor upp bakom huset under berget. 
Dit skulle mjölsäckarna på 100 kg upp, 
ofta burna av Eva ensam. - Men affärerna 
gick bra och snart blev det aktuellt med 
större lokaler. 

I augusti 1942 köpte Eva huset vid 
gamla busstationen, överst i Långbacken. 
Det skulle föra för långt att beskriva alla 
de ombyggnader som skett sedan överta
gandet. I första våningen har det varit 
manufakturaffär, barnekipering, cafe, spe
ceriaffär och bageri. För närvarande upp
tas största delen av denna våning av bage
riet, en mindre del är kontor och utläm
ning för Vin- och Spritcentralen. I andra 
våningen fanns i många år caferörelsen, 
numera är det bostads- och personalut
rymmen. 

Bara två senare, 1944, hände det stora 
saker igen för Eva. Dels gifte hon sig med 
Yngve och dels köpte hon Gröna Lids 
pensionat. 

Som bevis på Evas ovanliga framsynt
het och affärssinne kan jag inte låta bli att 
publicera en liten trevlig broschyr, som 
hon lät trycka upp i mitten av 40-talet. 

Dessa mazariner blev "världsberömda" 
över hela Sverige. 

Gröna Lid såldes 1950 till Ella och 
Sven Persson. Ella hade då några år varit 
anställd hos Evas. 

I broschyren stod det också om träd
gårdsservering. Denna var ett populärt 
inslag i samhällsbilden. Se foto med Fal
kens drängstuga och ladugård i bakgrun
den. 

Nästa stora lyft blev köpet av delar av 
Falketomten och utbyggnaden av de tre 
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Eva 

första skeppen av den blivande snabb
köpsbutiken. Ritningarna utfördes av 
arkitekt Rune HelIgren, mångårig som
margäst i samhället. Tillbygget pågick 
under åren -64, -65 och två år senare 
byggdes ytterligare två skepp. Färdigstäl
landet av byggnaderna i nuvarande skick 
gjordes åren -83 och -84. 

Som ett led i den enastående utveck
lingen som företaget har haft kan också 
nämnas övertagandet av handelsrättighe
terna från Olle Wahlberg år 1958 och från 
Bräcks Charkuteri (Håkan och Alrik) år 
1961. 

Eva har dessutom under många år varit 
ledamot i Socialnämnden, först i munici
palnämnden, sedan i kommunerna Kville 
och Tanum. Ytterligare bevis på hennes 
ovanliga arbetskapacitet kan nämnas: 
Hon var under många år försäkringsagent, 
hade under några år kiosken på camping
platsen. Varje höst och vår under 40 år 
har hon tillsammans med familjen serve
rat ärter, kaffe och smörgås på marknaden 
i Rabbalshede. - Under kriget körde hon 
taxi. 

Det är alltså 56 år sedan Eva startade i 
Hällevadsholm, så förmodligen borde hon 
vara pensionär för länge sedan, men hon 
"hänger med" än. - naturligtvis har Eva 
haft ovärderlig hjälp av sina nännaste, 
först systern Helrny, sedan av maken 
Yngve och barnen Bodil och Bertil. Dess
utom har hon förmågan att skaffa goda 
medarbetare. - Fortfarande går hon upp 
tidigt på morgonen, d.v.s. halv fem . Då 
gör hon sådant, som hon inte hinner med 
under dagen, t.ex . tvätt, grillning, fram
plockning. "Under dagen är det ju bara 
folk som 'rycker' i en". - Men en timmes 
middagslur håller hon styvt på. 

En så aktiv människa kan inte pensio
nera sig, det är tydligt. Hoppas att hon 
kan hålla på många år än önskar 

Bo Reichenherg 

Falkens drängstuga 

Tack för i sommar 
och God Helg Ingela o Lasse 

BATSKOPllf , 
CArl BRYGGAlf 

0525/31040 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 51 

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

RUNESt.! 1 . _ ~ i~) 
<~)I9) 1K. 

Grebbestad 

0525·'08 82 
Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 

Tidsbeställning 
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FJALLBACKA FISKELAGE 
Har ni egentligen tänkt ordentligt på 
hur unik och säregen bebyggelsen i 
gamla Fjällbacka fiskeläge är? Den 
som ser det varje dag eller sommar blir 
nog "hemmablind" och förstår inte till 
fullo vilket enastående kulturarv vi har 
att förvalta. I den säregna koncentrera
de bebyggelsen är varje hus en omistlig 
del av helheten, liksom en pärla i ett 
smycke. 

De bohuslänska fiskelägena eller kust
samhällena, och Fjällbacka i synnerhet, är 
en bebyggelsetyp som knappast finns 
någon annanstans i Sverige. Detta måste 
varje husägare med kulturansvar tänka 
på. 
En bra hjälp har man i den rapport som 
utfördes sommaren 1990 av Bohusläns 
museum på uppdrag av Tanums kommun. 
Det är en omsorgsfull inventering av 
varje hus i det gamla Fjällbacka. Det var 
antikvarierna Lars Rydbom och Tomas 
Brandt som gick från hus till hus och 
antecknade plan, fasadfärg, ålder osv. 
Före undersökningen hade varje husägare 
fått ett frågeformulär, där man skulle fylla 
i det man visste om husets historia. 

De två antikvarierna har gått så nog
grant till väga som det är möjligt och 
rannsakat gamla kartor och alla tillgängli
ga arkiv, inte minst K ville hembygdsar
kivs värdefulla samling. Man kan bara 
beklaga att varken Johan Mjölner, Arne 
Fredlund eller Arndt Berggren, som nu 
alla är döda, kunde hjälpa till med sitt 
stora kunnande om hus och personer. 

Man byggde fritt och tätt 
Först får vi en förklaring till hur de 

bohuslänska fiskelägena uppkommit. Till 
skillnad från Östersjökusten har fisket på 
Västkusten varit fritt. Fiskare har därför 
kunnat bygga sigett hus vid stranden, var 
de ville, på mark som inte var duglig till 
jordbruk. Det begränsade utrymmet gjor
de att husen kom att ligga så tätt. Man 
behövde inte heller avgränsa någon tomt. 
eftersom huset stod på ofri grund. 

Fjällbacka fiskeläge kom att ligga på 
ägor som hörde till gårdarna Ödsmål och 
Lersten. Gränsen gick nedanför Ved de
berget, där strandremsan var som smalast. 
Gatunätet utvecklades genom att folk tog 
sig stigar där der pas ade mellan husen. 
Dessa förhållanden gällde i stora drag 
fram till 19r . 

Det Fjällbacka \i ser idag har i stort 
sett fått sin form undcr en lOO-årsperiod 
1840-1940 med en -r för ny-
och ombYlkonade- 10. Hu en 
utefter Fram ~ 191 
byggdes ju helt n, _ ~:.. 
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Sillperioder och fraktskutor 
Bohuslänsk fiskelägesbebyggelse hör 

ihop med sillperioderna, då många män
niskor drogs till kusten. När sillen tog slut 
minskade befolkningen igen, men en del 
stannade kvar. Den äldsta källuppgiften 
om Fjällbackas befolkning är från början 
av 1600-talet med några få strandsittare 
som kanske stannat kvar sedan 1500-
talets sillperiod. På den första kartan från 
1673 finns sex hus och 1694 står 22 hus 
angivna belägna på Oxnäs och Framstran
den. Också på Mörhult fanns då ett par 
hus. 

Efter 1700-talets sillperiod har bebyg
gelsen vuxit till två husrader utefter stran
den vid Backen. När sillen slutade 1809 
sjönk invånarantalet igen, men 1830 
bodde ändå ca 330 personer här och efter 
1832, då fraktfarten blev fri, steg befolk
ningen igen. 

Under nästa sillperiod från 1877 ble\' 
Fjällbacka ett av de största i Sverige med 
875 invånare och då var Fjällbacka oc~ 
hemmahamn för fraktskutorna som e~ -
de på världshaven. 

Välståndet steg och större och p -, 
re hus byggdes, gärna med exrra . 
der i lövsågerier. 

Ryggåsstugor-dubbelh 
kammarhus-kapte 

De äldsta husen var 
kök och "stöva", från hö ~ 
gor, alltså utan innertak.. F
förvaringsutrymmen lade:: ::"" 
innertak så att man fi 

dessa om till verkliga 
stod dubbelhusel. 

Snart byggde mång_ ~ 
början. Så gjorde 
lamde inreda ett rum 

Stora dubbelhus 
ba 

ning. en - . -tj:illl~b.?O'~ 
liten hall går eD l. -

rum. Köket med _ ' spi mur lig
ger i mitten a\' h -~L. På ena idan om 
köket ligger ~1'ierlig err ga,'elrum och 
på andra ändan ofta en liten hall med upp
gång till vinden. Där - - ett inrett vinds
rum på gaveln och i Ö\'rigr en oinredd 
vind. Sådana hus 'öpre om fardiga tim
mer tommar från Lur eller Bullarert. 

fars. 

som för rätt g 
baksidan. 

Husen från 1920-.3 
vidareutveckling av 
sekelskiftet med två rum oc 
i bottenvåningen och en rra 
andra våningen, som nu är en me:- -
grerad del av huset. Husen rar nu en w~ 
högre takvinkel. Under 1930- ill-13.le:: ::~ 
man påverkan av funkIioruilisQe'D.. 

MörhnIt-

~;,-..... c:;:.. rypen för det lilla 
- -...:sen inte ligger så 

::jälva Fjällbacka. I Säl
~ på rad utefter vattnet och 

- en väg ner till vattnet. Detta 
~ fi kelägestyper. 

~. Oxnäs ligger på en bergknal
- -",hus har trädgård här. Här ser 

- ~ -t typiskt att den fria marken mel-
- - ....::~n ägdes av ingen men begagnades 

- a. Tomterna har senare markerats 
-Iaket eller annat. någo - också 

- er i vissa delar a\' F~a.... 

:':'GllJla kvarteren på Frams 
~'TIgre bebyggelsebild me 
och regelbundet placeI'llik 
jande nummer skall red 
är utformade i detaljer. ' ~ 
och färger.) 

Rin 
Tel: 052--



Nu har vi öppnat! 

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! 
;(-

l! Dala Trähus le • ~OREVlKEN AB • 
Tel 0525-320 60 0525-320 50 

Varför slösa egen dyrbar 
tid 

- när du i ett slag kan få 
hjälp av oss 

John Granqvist Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/320 30 

God Jul 
och 

Gott Nytt År! 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

. Systembolagets ombud 

Tel. 0525/310 14,31252 

Välkommen till 

,JJtu,aacJta~ 
JtULÖIU as 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSA,KER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

Vi ber att få tacka våra 
kunder för i sommar 

samt önska en trivsam 
jul- och nyårshelg 

Janne & Lim 
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Segelsällskapet 
Norderviken 50 år 
Det är nu 50 år sedan SSN, Segelsällska
pet Norderviken bildades den 14 septem
ber 1941 vid ett allmänt möte på Gröna 
Lid. Att ett västkustsamhälle som Fjäll
backa har ett eget segelsällskap, är alls 
inte självklart, och att det är så gammalt 
som vårt är ovanligt. 

40-talet Allmogebåtar Utlottningsbåt 
Hur kom det sig då att just Fjällbacka 

fick ett eget segelsällskap? Arne Fredlund 
berättar: "1 augusti 1941 hade Andra 
Världskriget pågått i två år, och något slut 
på kriget kunde inte skönjas. Allmogebå
tarna, som under 1930-talet fått motorer 
inmonterade, började pga oljeknappheten 
åter använda segel. I Fjällbacka skärgård 
hade under sommaren som vanligt hållits 
två kappseglingar. Vid den sista av dessa 
väcktes tanken att bilda ett segelsällskap 
med uppgift att, förutom att anordna 
kappseglingar, även utöka antalet seglan
de farkoster." 

Av detta framgår att kappsegling inte 
var något nytt i Fjällbacka. Sådana hade 
arrangerats av Badortsföreningen på 
Badortens dag sedan 1923. I grannorten i 
norr, Grebbestad, fanns redan ett segel
sällskap med det pampiga namnet Bohus
läns Jaktklubb. Att det hette så berodde 
på att klubben från början var en förening 
med flera lokalklubbar längs Bohuskus
ten, men de övriga upphörde och kvar 
blev bara den i Grebbestad. Det nya säll
skapet måste förstås ha ett lika förnämligt 
namn. Det utlystes en pristävling om vem 
som kunde finna på det bästa namnet för 
det nya sällskapet. Fyra förslag inkom: 
Väderöfjordens segelklubb, Norra Bohus
läns seglarklubb, Seglarklubben Kryss 
och Seglarklubben Nolhottama. Inget av 
dessa namn antogs , istället beslöt man att 
kalla sig Segelsällskapet Norderviken. 
Ingen kom på tanken att man kunde heta 
något så trivialt som Fjällbacka Segelsäll
skap. Norderviken lär har varit holländ
ska sjöfarares namn på den naturliga 
hamnen mellan Vedholmen och Hamn
holmen. De lär ha haft en annan hamn 
söderut med namnet Sunnerviken. Nord
erviken är därför ett vackert namn på ett 
segelsällskap i Fjällbacka. 

Det nya segelsällskapet tog sig genast 
an uppgiften att anskaffa en sällskapets 
mönsterbåt. Det blev en allmogebåt av s k 
roddbåtstyp, som man gav namnet Fjäll
backakoster. Båten skulle lottas ut i ett 
stort lotteri på ett tusen lotter. Varje lott 
kostade 2 kronor, båten kostade 600 kr att 
bygga hos båtbyggare Asp i Hamburg
sund, ritningarna till båten kostade 100 
kr, och seglen kostade 225 kr. Hur myck
et lotteriet inbringade detta år framgår 
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Första utlottaren i målföre en roddbåt med 
"smacka". 

inte av protokollen, men år 1948 såldes 
alla lotter. Båtarna var populära. För att 
främja segelsporten i Fjällbacka, ålade 
man vinnaren att deltaga i tre seglingar 
under tre på varandra följande år. Tyvärr 
vanns första utlottningsbåten aven herr 
Granfelt från Stockholm, som ville ta 
båten till ostkusten och inte kunde uppfyl
la kravet. 

Att kappsegla med allmogebåtar var 
inte alldeles självklart. Tage Reichenberg, 
som hade erfarenheter från Grebbestad, 
tyckte inte detta gick an, men fick inget 
medhåll. Snart uppstod vissa problem i 
Fjällbackakosterklassen: 

Utlottningsbåtarna utrustades med den 
moderna Berrnudasriggen (trekantiga 
segel) medan de gamla allmogebåtarna 
hade spririgg s k "smacka" med topp e
gel. Bermudasriggen var betydligt nab
bare. och 1948 delades . 'roddbåtarna" in i 
två klasser. 

tlottnin!!sbåten blev framgång rik. 
1946 utlott~es två båtar. 19 -_ ansåg man 
anskaffning pri et för Fjällbackako tern 
ble för högt och 19-2 och 19 -3 byggdes 
istället en 10 hm .. näcka" . YIellan åren 
1954 och 1956 byggdes åter 15 kvm fj äJl 
backakostrar, men 1957 blev det åter för 
dyrt och man byggde de tre sista åren 10 
kvm snäckor. Den sista utlottaren bygg
des 1959, men blev aldrig utlottad utan 
såldes året därpå. De senare båtarna under 
40-talet byggdes av Gustav Johansson i 
Kongsviken, medan under 50-talet var 
Viggo Olausson i Fjällbacka båtbyggaren. 
I styrelsen och nämnder under 40- och 
50-talen fanns bl a John H "Joel" Johans
son, Sylve Arvidsson, Helge Holmberg, 
Bertil Arvidsson, Göte Eliasson, Tage 
Reichenberg, Axel Pålsson, Erland 
Järund, Folke Carlsson, Lennart Svens
son, Eric Grankvist, Carl och Evert Wald
ner, David Setterlind och Arne Fredlund. 

SO-60-talet Entypsbåtar 
Under slutet av 50- och början av 60-

talen , började de klassade entypsbåtarna 
dominera kappseglings banorna runt om i 
Sverige och i världen: Långedragsjullar 
22, 18, 14 och 10 kvm, stjärnbåtar, Troll
ungar, Andungar, GKSS-ekor, Blekingee
kor och allt vad de hette. Den mest popu
lära och den som sist konkurrerades ut av 
plastbåtarna var den Nordiska Folkbåten. 
Sådana kunde beställ as på Janssons båt
varv. Allmogebåtarna förlorade i popula
ritet och försågs med inombordsmotorer. 
De sista entusiasterna var bl a George 
Aronsson och Evert Waldner i Snäcke
klassen och Ragnar Fjällström och Arne 
Fredlund med sina Fjällbackakostrar. Vi 
pojkar lyssnade gärna på de gamles 
utläggningar om dagen seglingar. Sedan 
gammalt anordnade två eglingar varje 
år: En vid Badorten dag och en vid Idrot
tens da!!. Det var en fe tstämning vid 
de a eglingar. om jag tror dagens ung
domar har svårt att för tå. Fjällbackafjor
den "ar full av segel och skotten small. 
Och fler segel blev det för varje år. Alla 
e!!lade i sin klass, och klasserna var 

mänga. Seglade man ensam i klassen var 
man garanterad pris. Prisutdelningen för
siggick på festplatsen vid Planama. Alla 
vinnare, andrapristagare och ibland tred
jepristagare lästes upp med tider, fick 
komma fram och hämta pris , skakade 
hand med uppläsaren , seglingsnämndens 
ordförande och prisutdelande dam. Publi
ken lyssnade uppmärksamt och applåde
rade livligt. Hela ceremonin kunde ta en 
timme. Undra på att vi pojkar ville börja 
segla (att flickor kunde segla hade man 
inte kommit på än). Jag har fortfarande 
kvar en liten tennbuckla med ingraverat: 
SSN tredje pris. Under denna tid bestod 
styrelsen av bl a Uno Nordberg, Georg 
Aronsson , Manne Fransson, Arne Holm
berg, Bengt Kahlman , Karl Emil och 
Linus Bohlin. 
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60-70-talet Plywoodjollar 

Under slutet av 60-talet och början av 
70-talet gjorde den lätta plywoodjollen 
sitt intåg på seglingsarenorna. I Sverige 
dominerade OK-jollen och nybörjarbåten 
Optimist jollen. I Fjällbacka kom två helt 
andra båtar att dominera, nämligen D
kanoten och Mirrorjollen. Först på scen 
var D-kanoten, så jag börjar med den. 
Två ynglingar Roger Carlsson och Pelle 
Franzen hade fått tag i underliga ply
wooodlådor från Göteborg, som gick 
under namnet D-kanot. Den var ganska 
lång och rymlig och hade rundad akter, 
centerbord och en blyköl strax under köl
plankan. Det visade sig vara en snabbseg
lad båt med goda sjöegenskaper. Dessut
om gick det att övernatta i den om man 
inte hade för stora pretentioner. Ännu 
snabbare blev den E-kanot, som Sture 
Kahlman gjorde om till D-kanot. Fler 
ungdomar skaffade sig D-kanoter, och till 
sist fanns det nio kanoter i Fjällbacka. Vi 
kanotseglare hade bildat en liten klubb 
som vi kallade D-klubben, och försökte 
att entusiasmera ungdomar i andra segel
sällskap att skaffa D-kanot, från Ström
stad till Göteborg genom att deltaga i 
andra sällskaps regattor, men utan att 
lyckas. Båtar är dyrt och en liten lokal 
företeelse satsar man inte på. 

Att Mirrorjollen kom att dominera i 
Fjällbacka berodde på, att Bo Reichen
berg med sitt företag Arbocobåt hade bli
vit huvudagent i Sverige för denna engel
ska jolle. Den hade ritats av den kände 
seglaren Jack Holt och lanserats av tid
ningen Daily Mirror, därav namnet på jol
len. Den var av plywood, var billig i pris 
och lätt att bygga själv, den fanns att köpa 

Mirrorjolle 

D-knnoter, Stefan Strömberg och Alf Jonasson. 

i byggsats. Plywoodskivorna syddes ihop 
med ståltråd och skarvarna täcktes med 
glasfiberväv och plast. Riggen består av 
ett gaffelriggat storsegel och fock. Båten 
seglas därför av två man, vilket gör båten 
lite mer social än enmansbåtar. Båten slog 
först igenom i Borås, medan introduktio
nen i Fjällbacka gick lite trögt. Det var 
först sedan Lasse Lundberg började 
använda båten på sin seglarskola, som 
försäljningen här tog fart. Båten blev 
mycket populär och seglades av de flesta 
juniorer. En kappsegling deltog 34 mir
rorjollar, vilket är det största antal båtar 
som ställt upp i en enda klass på en SSN
regatta. Populariteten blev förstås inte 
mindre av att Lasses seglarskola ordnade 
en eskadersegling till Norge och att det 
varje år anordnades en Mirrorsegling 
"Dannhornen Runt" med Lasse Schmidt 
och Ingrid Bergman som värdpar. Att 
mirrorjollen var en världsklassbåt kunde 
man förstå av de höga numren båtarna bar 
i sina röda segel. I och med Mirrorn bör
jade också flickor intressera sig för 'seg
ling och kappsegling. Det låg förstås 
tiden, men Mirrorn gjorde säkert sitt till. 

1969-70 Omorganisation 
Tills nu hade medlemmarna i ' SSN 

huvudsakligen varit fjällbackabor. Men 
medlemstalet var nu i sjunkande samti
digt som antalet deltagare vid kappseg
lingarna var större än någonsin. Det var 
mest sommargäster som seglade och 
dessa tillhörde andra segelsällskap eller 
inget segelsällskap alls. Vi i D-dubben 
tyckte att vi borde ändra på detta.Som
margästerna borde kunna göra lite nytta 
också, inte bara segla.1969 valdes 0-
dubbmedlemmarna in i styrelsen , tillsam
mans med Olle Olausson, folkbåtseglare 
och Bengt Kahlman för seglingsnämn
den, medan den gamla seglingsnämnden 

fortsatte som tidigare. För att sommargäs
ter skulle kunna deltaga måste årsmötet 
förläggas till sommaren. 

Under 1969 och 1970 togs många 
beslut, som kom att ändra inriktningen för 
SSN. Till att börja med gick vi med i 
Svenska Seglarförbundet och Fjällbacka 
blev en prick på den svenska seglarkartan 
(eller skall det heta kortet), en prick som 
skulle bli observerad av den svenska seg
lareliten under 70-talet. Medlems talet höj, 
des kraftigt genom en värvningskampanj. 
Hamburgsundsseglarna protesterade mot 
att tillhöra ett segelsällskap med hemort i 
Fjällbacka. Kanske blev detta början till 
Stora Stenars Segelsällskap. D-dubben 
hade tidigare haft träningsseglingar en 
gång i veckan hela sommaren. Nu öppna
des denna för alla seglare. Intresset var 
stort och Mörhultskäften (vattnet utanför 
Mörhult där D-dubben höll till i Franzens 
sjöbod) fylldes av segel. Man bildade 
också en juniorkommitte, som särskilt 
skulle ägna sig åt juniorerna under trä
ningsseglingarna. De flesta juniorer segla
de antingen Mirror eller optimist. Kapp
seglingen förändrades också. Man hade 
börjat att tröttna på den gamla Grötskärs
banan, och man ville nu kunna variera 
banorna lättare alltefter vindarna. Tidiga
re hade man haft fyra banor att välja mel
lan, av vilka Grötskärsbanan (gul signal
flagg) mestadels var den lämpliga, någon 
gång seglades även Kyrkogårdsbanan (blå 
flagg). Efter mönster från andra segelsäll
skap införde man nu rundningsmärken, 
som ges fem minuter före- start på en stor 
tavla. , Omkring 1969 försvann Idrottens 
dag, och slogs ihop med Badortens dag. 
Man beslöt nu att i samband med augusti
regattan anordna en seglarbal för alla seg
lare med respektive, där givetvis prisut
delningen hölls. Festen blev mycket väl-
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besökt och fick andra året flyttas från 
Stora Hotellet till Badrestauranten. 1969 
anordnades en distanskappsegling. Den 
gick detta första år till· Grebbestad, som 
hade kappsegling dagen därpå, via Sotens 
Svartskär utanför Hamburgsund. Detta 
blev början till "Väderöarna Runt" seg
lingarna, som med tiden utvecklats till 
Nordbohusläns motsvarighet till "Tjörn 
Runt". Det första SSN-bladet utkom 
1969. 

70-talet SSN större än någonsin 
70-talet kom att bli SSN:s storhetstid. 

Aldrig har det funnits så många seglare i 
Fjällbacka som nu, aldrig har det arrange
rats så många seglingar som nu och aldrig 
med så mycken ungdomlig entusiasm. 
Seglingen var på frammarsch i hela Sve
rige, men i Fjällbacka mer än någon 
annan stans. Arne Fredlund skriver: 
"Intresset för seglingen blev allt mindre 
och det befarades att sporten skulle dö ut. 
I år 1973 vimlar det av större och mindre 
båtar, med vilka man ibland flera gånger i 
veckan bedriver kappsegling. Kan man 
göra annat än fröjda sig över allt detta.". 
Orsaken till framgången låg förstås i 
SSN:s tidigare historia. Man ville nu gå 
vidare, och försöka få fram seglare som 
kunde hävda sig nationellt och eventuellt 
internationellt. Som modell hade man 
Marstrands segelsällskap, som var litet 
men som hade flera stora seglare. Hem
ligheten trodde man låg i att satsa på en 
båttyp. Medaljens baksida hade man ännu 
inte insett. Antalet seglingar var många. 
Vad sägs om t ex 1976 års seglingspro
gram: 4/7 Klubbrnästerskap, 10/7 Väder
öarna Runt, 11/7 Högsommarregatta, 
26/7 -1/8 SM i Trissjolle, 7/8 Augustire
gatta, 14-15/8 DM för OK-jollar (saga
cup), 7/6-16/8 träningsseglingar varje 
måndag och juniorseglingar varje torsdag. 
Det arrangerades under 70-talet inte min
dre än tre SM: Solingen 73, Trissjolle 76 
och H-båt 79. Därtill kom DM i Triss , 
Mirror och Laser kombinerat 78 och DM 
i Optimist samma år, DM i OK 76, Hum
merrace för Laser 78 och 79 och Snipe 
Cup 81 och 82. (Har jag fått med allt 
tro?) 

Den största succen var Soling SM 73 . 
Trots hårt väder, som omöjliggjorde start 
de två första dagarna, genomfördes SM:et 
till elitseglarnas belåtenhet. Kringarrang
emangen var också uppskattade med 
avslutande seglarfest på Badis. Själva 
seglingen gick av stapeln på Väderöfjor
den, men seglarna tackade värdarna med 
en uppvisningssegling på Fjällbackafjor
den. SSN blev härmed känt i seglarkret
sar. 

Plastbåten 
Under 70-talet inträder plaståldern. 

Trä- och plywoodbåtarna ersätts efter 
hand av båtar i plast. OK och Optimist 
klarar sig genom att de börjar byggas i 
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Berit Strömberg värvar 1970 

det nya materialet, och Mirror klarar sig 
genom sin geniala enkelhet ända till 
1983. Nya båttyper, där man utnyttjat 
plastens formbarhet, såg dagens ljus . 
Först kom Trissjollen, en bra nybörjarbåt, 
som blev mycket populär och höll sin 
ställning under hela 70-talet ända till 
1983. 1974 kom Lasern till Fjällbacka, en 
supersnabb enmansbåt, som fortfarande 
seglas. Andra båttyper kom och försvann. 
Några 505:or fanns också och lyckade 
bra på de nationella kappseglingsbanorna. 
E-jollen fi ck ingen större upp lutning 

A S ,<,,,,, 
,r~ ":" 

förrän Optimist-seglarna nån 1- -års
strecket i slutet av 70- bör'aD ay O-talet. 

Kölbåtarna ble,· under den här tiden 
allt större och up e i alla möj liga 
former. Den. om i r: '.-re så tora och 
ståtliga folkbåreIL -;:g - som en dinge i 
jämförel e med ~.:: - _ -. exemplaren . De 
flesta ly - - egna klasser, 

ill~5.:!.:::::!lT..~- efter s k handi
gjorde H-båtar, 

:or. som det fanns 
xi - 70:or lyckades 

_~- 19- 7. 
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FJÄLLBACKAS ELIT SEGLANDE JUNIORER 
Att ha ungdomar som tävlar i nationel

la eller internationella sammanhang är 
något som engagerar hela familjen oav
sett vilken sportgren det handlar om. Seg
ling engagerar mer än de flesta grenar. 
Båten måste transporteras till tävlingarna, 
seglingarna tar tid och i allmänhet seglar 
man flera gånger. Ungefär varannan helg 
blir en tävlingshelg. Det blir ofta att 
familjen är fullt sysselsatt från fredag till 
måndag. Tävlingarna kan hållas var som 
helst i Sverige eller i Europa. Därtill 
kommer träningsläger på t ex påsk- eller 
sommarlov. Seglingen är också dyr, en ny 
E-jolle kostar ca 40.000 kronor och en ny 
optimist går på 20.000 kronor. Ett nytt 
segel kostar 4.500 kronor. Vill man hänga 
med i toppen får man byta segel minst en 
gång om året, och byta båt en gång om 
året. Andrahandsvärdet är bäst då, så det 
blir i längden billigast. Det är dyrt, men å 
andra sidan hinner man inte med att spen
dera pengar på några andra nöjen. Utö
varna intygar att det är väl värt pengarna, 
mödan och husvagnscampandet. Man 
träffar mån.ga trevliga människor med 
samma intressen, som återkommer på de 
olika tävlingsbanorna. 

I Fjällbacka finns två seglarfamiljer, 
Torstensson och Franzen. Hos Torstens
sons är det Joakim, 17 år och Johan, IS år 
som seglar, medan pappa Rune och 
mamma Kerstin står för uppbackningen. 
Joakim seglar E-jolle för andra året och 
J ohan seglar Optimist för sista året, efter 
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fy lida 16 år måste man byta till annan båt. 
Johan skulle väl egentligen gjort sin bästa 
säsong i år då han var äldst i klassen, men 
en sjukdom i början av året, gjorde att 
han inte kom igång ordentligt i början och 
kunde sedan inte komma ikapp. 

Konkurrensen är stenhård. Joakim var 
nära att kvala in till VM i år, men kom på 
16:e plats och endast 15 fick följa med till 
VM. 

Veronica Franzen seglade EM i 
Spanien i år och kom 6:a. I sista segling-

Veronicafår pris i Spanien. 

en bröt hon masten annars hade hon blivit 
:a. Hon har seglat E-jolle i fyra år. Det 

bästa resultatet i övrigt är 2:a i junior NM 
i Bergen 19 9. Hon har gått på seglar
gymnasie i Le och tränats av lands· 
lagsträna:re. J - Il heter hennes tränare 
Per Ande H:li!be::-g i Cdde\·alla. (Som 
också komm -... Han har följt 
Veronica i en och ännu 
bara egJade . ~ . ~g:rr. Inte ens 
på den nivå. _ =~.: ~ ; får 
man några törre _ .Je -
bli ett mindre bidra~ . 
tävlingsdressar. Gt~ ,.,,_~_ 
mamma Monas helhF 
ingen segling. Och utan - .-. 
troligtvis inte funnits nå 
ungdomar alls från Fj ällb;cka. 

Ytterligare en seglarfarnilj måsre - _~ 

nämna: familjen Engström i Götebo~ 
Ungdomarna Erik 22 år och Agneta _O år 
klarar sig numera själva utan så mycket 
hjälp av far och mor, Nils-Örjan och 
Ingrid. De, liksom deras kamrater bosatta 
i Fjällbacka, lärde sig segla på SSN:s trä
ningsseglingar och regattor, innan de som 
juniorer började tävla på nationella och 
internationella tävlingsbanor. Det har gått 
mycket bra för dem. Erik började som 
gast åt Christer Bergström från Göteborg i 
505 , och blev så småningom världsmästa
re. 19 år gammal ställde han upp i Grand 
Prix i Frankrike för Laser och blev till sin 
egen förvåning 2:a, blev uttagen till VM i 
New York och blev bäste svensk på 28 :e 
plats. I år har han seglat Soling ( en olym
pisk kölbåt) men ännu inte hunnit skörda 
några riktigt stora lagrar, men vi tvivlar 
inte på att vi får höra talas om honom i 
olympiska sammanhang. Agneta har seg· 
lat E-jolle (olympisk båt för damer) sedan 
hon blev 16 år. Sin bästa säsong gjorde 
hon i fjol , 1990, då hon blev svensk och 
nordisk mästarinna och l:a på den euro
peiska Olympic Spring Regattan i Dan
mark. I år har det gått ärnre. Hon har gått 
ut fyraårigt tekni kt gymnasium. och ä~en 
skolan må te ju få ta lite tid. Hon blev 
"bara·· 21:a på _ l i Bra ilien. 

Anders Järund 

ALLT I MODERN HÄRVÄRD 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Brith & Nisse 
0525/311 25 

VÄLKOMNA! 
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fyllda 16 år rriåste man byta till annan båt. 
Johan skulle väl egentligen gjort sin bästa 
säsong i år då han var äldst i klassen, men 
en sjukdom i början av året, gjorde att 
han inte kom igång ordentligt i början och 
kunde sedan inte komma ikapp. 

Konkurrensen är stenhård. Joakim var 
nära att kvala in till VM i år, men kom på 
16:e plats och endast 15 fick följa med till 
VM. 

Veronica Franzen seglade EM i 
Spanien i år och kom 6:a. I sista segling-

Veronicafår pris i Spanien. 

en bröt hon masten annars hade hon blivit 
3:a.. Hon har eglat E-jolle i fyra år. Det 
bästa resultatet i övrigt är 2:a i junior NM 
i Bergen 19 9. Hon har gått på seglar
gymnasier i Lerum och tränats av lands
lag tränare. J - n berer hennes tränare 
Per Ande H be:g i Cddevalla.. (Som 
också kommer - - _ -. Han har följt 
Veronica edan _ ;iten och ännu 
bara seglade på - _ -:.:: .::~- ~,,-:.rr. Ime ens 
på den nivå. som· - _ .:::.." ~ . rår 
man några större -. .":;:- De -
bli ett mindre bid.rcu! -
tävlingsdressar. t~ 
mamma Monas helhjärtade .:: - - -
ingen segling. Och utan 
troligtvis inte funnits nå.gra eJ.j-,-:><-~,,:-~..o...:t: 

ungdomar alls från Fjällbacka. -
Ytterligare en seglarfamilj måste ~a~ 

nämna: familjen Engström i Görebon!. 
Ungdomarna Erik 22 år och Agneta - O år 
klarar sig numera själva utan så mycket 
hjälp av far och mor, Nils-Örjan · och 
Ingrid. De, liksom deras kamrater bosatta 
i Fjällbacka, lärde sig segla på SSN:s trä
ningsseglingar och regattor, innan de som 
juniorer började tävla på nationella och 
internationella tävlingsbanor. Det har gått 
mycket bra för dem. Erik började som 
gast åt Christer Bergström från Göteborg i 
505 , och blev så småningom världsmästa
re. 19 år gammal ställde han upp i Grand 
Prix i Frankrike för Laser och blev till sin 
egen förvåning 2:a, blev uttagen till VM i 
New York och blev bäste svensk på 28 :e 
plats. I år har han seglat Soling ( en olym
pisk kölbåt) men ännu inte hunnit skörda 
några riktigt stora lagrar, men vi tvivlar 
inte på att vi får höra talas om honom i 
olympiska sammanhang. Agneta har seg
lat E-jolle (olympisk båt för damer) sedan 
hon blev 16 år. Sin bästa säsong gjorde 
hon i fjol , 1990, då hon blev svensk och 
nordisk mästarinna och 1:a på den euro
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ut fyraårigt tekniskt gymnasium. och ä~·en 
skolan måste ju få ta lite tid. Hon ble,
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Bokföringsuppdrag, Bokslut, 
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Om von Saltzas tavla 

C.F. von Saltza tillhörde en tysk adlig 
släkt, där en förfader tjänade under Gus
tav II Adolf i 30-åriga kriget. Konstnären 
målade motivet som helt ung, 24 år, då 
han var i Fjällbacka som badgäst. 

Året förut hade Alfred Wahlbergs tavla 
"Fjällbacka i månsken" gjort succe på 
Parisutställningen. 

Hösten 1880 hade von Saltza avbrutit 
studierna vid Konstakademien i Stock
holm och i sällskap med kamraten Karl 
Nordström från Tjörn gett sig av utom
lands för att utbilda sig vidare i Bryssel 
och Paris. Han återkom rätt snart till 
Stockholm och var en av de ledande 
bland de s k "opponenterna", som ville ha 
en annorlunda undervisning vid Akade
mien och senare bildade Konstnärsför
bundet, där alla våra stora 90-talskonstnä
rer var medlemmar. 

1891 emigrerade von Saltza till USA. 
Hans fru, Wilhelmina Hemiette Stoopen
dahl , kom liksom han själv från en släkt 
med många konstnärer. 

Före sin avresa till USA hade han bl a 
medarbetat som tecknare i Ny Illustrerad 
Tidning, där detta Fjällbacka-motiv också 
finns. 

I USA var han först ledare för en 
målarskola i S:t Louis och från 1899 till 
sin död för målarskolor i New York. Där 
målade han porträtt av kända personer. 

Ett försvunnet Fjällbacka 
m 19 av Fjällbacka-Bladet finns en 

beskrivning av ägarna till tavlans sjöbo
dar och magasin, som alla är försvunna 
idag. Uppgifterna har lämnats av Johan 
Mjölner och Sverker Stubelius. Listan 
upptar 19 st hus, men några kan man bara 
skymta på tavlan eller inte se alls. 

12 st av dem revs vid olika tillfällen 
1883-1959. Det sista var konsul Backe
lins stora magasin med valvgången vid 
ångbåtsbryggan, medan 4 st brann ner 
1928. 
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Konstnären har stått på ett berg eller en 
stenkaj som kallades "Salteritomten", 2 m 
norr om magasinet som tillhörde Gamla 
Telegrafhuset, där senare Berggrens bygg
de sin sjöbod. 

J ag återger här listan från m 19 i sin 
helhet, även om man inte ser alla husen. 
Den är ju ändå en värdefull dokumenta
tion. 

Nr 1 från höger: "Salteriboden", byggd 
på 1780-talet, ägare fiskare Anders Dor
the (1826-1912), riven 1916. 

Nr 2: Sjöbod, byggd på 1850-ta1et, 
ägare Anders Dorthe, brann 1928. 

Nr 3: Magasin , byggt ca 1804, ägare 
bodbetjänten Lars Johansson (1827-
1897), rivet ca 1800. 

Nr 4: Magasin, byggt på 1840-talet, 
ägare handlande Gustaf Andersson (1815-
1900), brann 1928. 

Nr 5: Magasin, äldsta delen från 1700-
talet, ägare änkefru Amalia Åhman-Caro
lus son (1809-1893), rivet 1883. 

'Nr 6: Magasin, byggt omkring 1860, 
ägare handlande Hans Magnusson (1831-
1892), rivet ca 1910. 

Nr 7: Magasin, byggt på 1870-talet, 
ägfre bageriidkerskan mamsell Filippa 
Lindroth, (1832-1902), brann 1928. 

Nr 8 (synd delvis): Magasin, byggt på 
I 860-talet, ägare skeppare Andreas Åker
ström (1820-1906), brann 1928. 

Nr 9: Sjöbod, byggd 1732, ägare snick
aren Olof Olsson-Kajs (1822-1905), riven 
1933. 

Nr 10: Sjöbod, byggd i slutet av 1700-
talet, ägare handelsidkerskan Amalia Ols
son-Torpe (1833-1910) , riven 1925. 

Nr 11 : Handelshus, vars äldsta del var 
från 1700-talet, tillbyggt ca 1850, ägare 
fanjunkare Olof Widgren (1822-1912). 

Nr 12: Sjöbod, byggd på 1850-talet, 
ägare skeppare Christian Sanne (1812-
1887), riven ca 1949. 

Nr 13 : Sjöbod, byggd på 1870-talet, 
ägare fiskare Lars Johansson (1825-
1886), riven på 1930-talet. 

Nr 14: Sjöbod, byggd på 1870-talet, 
ägare fiskare Andreas Andreasson (1826-
1912), riven på 1940-talet. 

Nr 15: Sjöbod, byggd 1876, ägare 
skeppare August Backman (1833-1902), 
riven ca 1933. 

Nr 16: Hus på Hällesporten, byggt på 
1830-talet, ägare sjöman Hemik Antons
son (1847-1889). rivet ca 1933. 

Nr 17. Handelshus, byggt 1860, ägare 
handlande Han Magnusson (1831-1892), 
rivet ca 1935. Det var här som Oscar II 
gick in och skrev sitt namn på ett papper 
vid besöket i dåvarande Ravneklåvan, 
därefter enligt kungen ön kan kallad 
Kungsklyftan, sommaren 1887. 

Nr 18: Hus, byggt 1854. ägare hand
lande Christian Bräck (1829-1901). tår 
kvar i oförändrat skick. 

Nr 19 (syns delvis): Magasin, byggt 
1844, ägare konsul Mathias Backelin 
(1819-1888), rivet 1959. 

Av den här förteckningen ser man att 
flera sjöbodar och magasin revs på 
1930-40-talen. Ingen tänkte då på det 
kulturhistoriska värdet för hela sam
hällsbilden. Fortfarande står de två 
äldsta sjöbodarna, Telegrafhusets och 
Alene, utan åtgärd efter flera års byrå
kratiskt krångel. När skall något ske? 

. Gåva av Per Nyström 
Tavlan skänktes av landshövding Per 

Nyström till Fjällbacka samhälle den 12 
juni 1965 och hänger nu på Åldersro. 

Den har naturligtvis först och främst ett 
mycket stort kulturhistoriskt värde genom 
att den visar ett försvunnet Fjällbacka. 

Som konstverk är tavlan levande och 
frisk i färgen, och den har en fin komposi
tion med vatten, bodar och Veddeberg. 

I nr 19 fanns tavlan avbildad i svart
vitt. Nu är vi glada att kunna visa den i 
färg. 

Inger Rudberg 

o 

GYNNA VARA 
ANNONSÖRER 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 



Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

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

• Försäljning och inläggning av I.: ~~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVARME - KÖKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 - 87 08 49 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 

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

Välkomna! • • 

Ett köpmanshus 
i skärgården 

Emilie Flygare-Carlen skrev boken 
1860-61. Det är nästan 30 år före Strind
bergs Hemsöborna. Medan Strindberg är 
fullblodsnaturalist dvs utan romantiska 
övertoner står Emilie Flygare-Carlen fort
farande på gränsen mellan romantik och 
realism. Hennes språk är väl omständligt 
och personernas tal behäftat med för 
mycket sentimentalitet för en nutida läsa
re. Under sommaren har jag idogt kämpat 
igenom romanens tre delar för att kunna 
jämföra filmen från 1972-73 och origina
let. Filmens figurer har hjälpt mig att se 
romanfigurerna levande framför mig. 
Visst är de levande och friska också i 
boken. Men när jag läser boken, saknar 
jag en klart realistisk landskapsmiljö med 
platser rätt geografiskt placerade. Vår 
goda Emilie har tagit sig friheter och kas
tat ut namnen litet på måfå. 

Författarinnans styrka ligger i skild
ringen av folktyperna, men i miljö- och 
naturskildring tycker jag hon är svagare. 
Men säkert är det så, att hon och hennes 
samtida läsare faktiskt inte såg på naturen 
på samma poetiska sätt som vi kan kosta 
på oss. För dem var naturen mera bister 
verklighet. Man uppskattade mer det 
"täcka" och lummiga medan vi fascineras 
av det vilda och orörda. 

K vinnoprotest 
Jag går inte här igenom bokens hand

ling, eftersom de flesta av våra läsare väl 
sett filmen. Men det slog mig, när jag 
läste boken på nytt, att den egentligen är 
en rätt öppen kvinnoprotest mot mans
auktoriteten. Det är kvinnorna som är 
starka och som med lilit och tålamod får 
männen dit de vill till slut. 

Framför allt är det de tre unga kvinnor
na: Majken, Emilia och Torborg som 
utgör ett starkt kvinnotriumvirat. Genom 
deras samtal belyses och värderas det som 
händer. 

Filmen - ett mästerverk 
Filminspelningen av romanens stoff 

skedde delvis på Florö sommaren 1972. I 
början av 1973 sändes den i sex avsnitt i 
gamla TV 1. Olle Mattsson skrev filmma
nus och Åke Falck med rötter i Fjällbacka 
regisserade. Han dog bara I 1/2 år senare'. 
r Fjällbacka-Bladet nr 33 finns en bra 
redogörelse för hur det gick till vid film
inspelningen. Många fjällbackabor med
verkade som statister. r samma nummer 
finns också ett intressant referat av ett 
föredrag som Åke Falck höll vid Vuxen
skolans upptaktsmöte i Fjällbacka hösten 
1972, där Arne Fredlund hälsade välkom
men. 

forts. sid 30 
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Turistsäsongen 1991 
På något vis hade man fått klart för sig 

att turistsäsongen 1991 skulle bli den 
sämsta säsongen i modem tid. 

Momsökningen på krog och turistser
vice, de. varslade sämre tiderna med min
dre i plånboken för gemene man, skulle 
slå undan benen på en, pga den korta 
säsongen för svensk sommarturism redan 
hårt prövade näringen. Blev det så? 

Fick alla dom som gnälle och ojade sig 
rätt, eller lade man på ett kol extra för att 
mota Olle i grind och vända på steken? 

När Fjällbackabladets representant 
gick runt i samhället och via telefonin
tervjuer i andra orter, fick fram en bild 
över situationen, visade det sig att det gått 
ganska bra för Fjällbacka trots allt. 

Viss restaurangnäring har gått sämre 
och viss har gått bättre, vilket onekligen 
är märkligt. Vad som inte verkar konstigt 
tycks vara att diskotekflugan verkar att ha 
blivit en smula vingklippt. Att betala mel
lan 50 och 100 kr för att gå in på en res
taurang och dansa till diskotek, verkar 
inte vara något man prioriterar när plån
boken inte mår så där jättebra. 

Visst är vädret viktigt för att turistnä-
ringen skall fungera. . 

Om man betraktar livsmedelsbran
schen i Fjällbacka så visar det sig att det 
tappades mycket i omsättning under för
sommaren. 

Så den l juli kom , det fina vädret. 
Bums gick siffrorna upp och blev i vissa 
lägen rekordartade, men det är ju tyvärr 
så att det 'som man förlorat är nästan 
omöjligt att ta igen, därtill är säsongen för 
kort. 

Den nya gästhamnen i Fjällbacka 
ökade och den nya bryggan i centrum 
drog nya flanörer till samhället. 

Fjällbackas fokusering i radio under 

Foto detta uppslag: HANSSCHUB 
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" .... ~~~~ sommaren, med 4 Torsdagsapparater och 
"-, . .. ,>< 4 onsdagar med bryggdans har givetvis 

också givit en viss effekt. 
Vad man kan tycka märkligt var, att när 

det blev ökad moms på restaurangerna så 
sänkte krögarna priserna. 

Det började surras om EG priser lite 
här och var ocb plötsligt blev det billigare 
på krogen. 

ad kommer att bända nu när de nya 
krafterna i regeringen skall sänka den 
moms som n ligen böjde ? 

Det flllll i Fjällbacka handlare som 
sommaren 1991 hade in bästa äsong 
någonsin. Det är onekligen ~ ädjande i en 
tid med mungiporna neråt. 

Vårt samhälle har en trogen ommar
publik, vars största tillgångar är kärgår
den, serviceutbudet och inte minst Fjäll
backa golfbana, men utan vår Herres bi-

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

forts nästa sida 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 



Och hela Sverige 
sjöng med 
Bryggdansen på Fjällbacka brygga, sam
hällets äldsta tradition, vilken under de 
senaste åren, under "Gomorron mäster" 
Kurt Eric Holmqvists ledning, fått en 
renässans, gick under sommarens juli
onsdagar på eterns vågor landet runt. 

I kojor och kanske också slott sjöngs 
det med till toner aven herrans massa 
dragspelsmusik. 

Kostervalsen, Kom lelle vän ska vi 
segla, Maj på Malö, Fjällbacka skärgård 
och mycket mer bars på sångens vingar ut 
över fjorden, aven talrik och synnerligen 
sångvillig publik. 

Radiomannen och Fjällbackavännen 
Janne Ellerås smilade frejdigt när han 
manade sina trupper till stordåd. 

I runda tal en miljon radiolyssnare satt 
hemma vid apparaterna eller tog en 
svängom med kärestan i vardagsrummet 
ute i landet. En sak fick svenska folket 
klart för sig och det var att det är trevligt i 
Fjällbacka, det lär det knappast råda 
någon tvekan om. Det var säkert närmare 
tusentalet sommarfirare som sökte sig till 
bryggan på onsdagskvällen mellan 21.00 
och 23.00. 

Där sjöng man med så att det rungade i 
Vetteberget, för att sedan raskt ge sig av 
hem och lyssna på sig själv i P3 mellan 
23.15 och 24.00. 

forts från sidan 28 
stånd med lite blå himmel och lite höjd på 
kvicksilvret i termometrarna, står vi oss 
lite slätt. 

Då gör alla de som gärna vill vara i 
Fjällbacka samma sak någon annan stans 
där vädret är bättre. Så enkelt är det nog. 

En sak vet vi dock. En bra sommar följs 
alltid av ett ökat intresse från turister. Och 
visst var sommaren 199 1 bra. 
Det manar gott för 1992. 

Lasse Lundberg 

Jan Ellert'is, Kurt Erik Ho"lmqvist (bakom dragspelet), Lasse och orkestern. 

Då serverade Sverige Radio en oredige
rad bandning av kvällen med skratt och 
sång och en och annan duktig solist som 
framförde något kärt örhänge. 

Och nog var programmet omtyckt. Det 
doftade tjära och soltorkad tång lång väg 
och kanske en och annan lyssnare lade 
namnet Fjällbacka på minnet, om det nu 
inte fanns där förut. 

Foto på denna sida: RANS seRVB 

Det är roligt att Föreningen för Fjäll
backa kan sprida en sådan propaganda för 
Fjällbacka som sommarort och det är 
också roligt att en sådan gammal fin tradi
tion som bryggdansen, vilken snart går 
mot sina hundratalet år, kan få sprida 
glädje till människor ute i vårt avlånga 
land. 

Det skall vi tacka Sveriges Radio för. 
Lasse Lundberg 

re I. 0525-320 ;1
0 

B"I 010-8707 
, 25-32247 

Fax 05 duk.ter från 
\ vår butik. hittar du pro 

~ 
Husqvarna 
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Varma sköna morgontofflor i skinn, 
svensktillverkade. 

n.amläderstövlar, svensk
t'll/verkade 

~~~~t~~~:1 bruna helt varmtodrade 

Förr 799:-
NU 449:-

Herrstövlar, äkta läder 
v~rmtodrade storl 39-45 
Forr 699:- NU 459:-

Herr-boots, skinn 
svarta, storl 40-45 NU 289:-

Kängor, varmtodrad~ 
m. kardborrfäste NU l 89:-
Boots, varmfodrade 
m. kardborrfäste NU 258:-

~"uL 
Detta och mycket annat fInner Ni hos 

SKOR och LÄDER 
FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/312 50 
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.. 
OKADE RESURSER 

MUNK-REKLAM AB har fr o m 9 januari 1991 övertagit gamla ärevör
diga Schewenius Tryckeri i Munkedal, som vi ämnar driva vidare under 
namnet Munk-Reklam AB. 

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

Vi fotosätter, monterar och trycker i en- och tvåfärgspressar samt 
"snabbtrycksmaskin", allt från enkla enfärgstryck och blanketter till 
fyrfärgstryck och böcker. 

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

IllIJ~1 '1 
REKLAMAB 

BRUKSVÄGEN 8 
455 33 MUNKEDAL 

TELEFON 0524-12119, 10077 
FAX 0524-123 11 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

KONSTRUKTION, SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

~~~~~~~~~~~~~ 
~ FJALLBACKAS ~ 
t LUCIA 1991 t 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Till Lucia för året valdes Petra ~ 
~ Brink. ~ 
~ Petra, som är elev i Tanums- ~ 
~ skolan var Luciakandidat N:o 5 \4 ... 

och kröntes i samband med 
~ Fjällbacka IK:s Damsektions \t 
~ traditionella Jul- och Luciafest ~ 
~ på Badis i Fjällbacka den 15 ~ 
~ december. ~ 
\4 FjällbackaBladet ber att få \4 

,. gratulera. ,. 
~ ~ 

~~~~~~~~~~~~~ 
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Kärleksförklaring till Bohuslän 
När jag nu studerat filmen , koncentre

rad på ett par dar (välvilligt videoinspelad 
och utlånad till Lund av Inger Aronsson) 
blir jag helt tagen av denna kärleksförkla
ring till vårt Bohuslän. Vilken miljö och 
vilket stoff att göra ett mästerverk av!Det 
har blivit ett bohuslänskt motstycke till 
Hemsöboma och sannare. 

Författare och regissör har knådat om 
och koncentrerat bokens handling till ett 
eget konstverk. Alla karaktärerna är 
underbart utmejslade och spelade. Kanske 
med undantag av Ulf Brunnbergs Åke 
Hjelm, som nog verkar alltför trögt heder
lig i jämförelse med den förföriske Holt 
(Toralv Maurstad) , vars onda charm Emi
lia inte är helt opåverkad av. I boken får 
han försvinna för att bli en bättre männis
ka efter alla sina brott, medan han i fil
men halvt frivilligt själv går, halvt drivs i 
sjön att drunkna. 

Filmen spelades in på Florö som får 
ersätta Gerlesborg. Men hästskjutsarna på 
Florö verkar litet lustiga. Tanums tings
hus utnyttjas fint. Svenneby gamla kyrka 
och kyrkogård läggs i filmen vid stranden 
- med konstnärlig frihet. 

Inger Rudherg 



Resultat från Centrumloppen i Fjällbacka under 1991 
Med stor spänning såg vi fyra som höll 
trådarna fram mot första loppet som 

skulle gå torsdag 9 maj (Kristi Himmels
färdsdag) allt skulle klaffa, inget fick gå 
snett. 

Första start kl 11.00 2,5 km. Här går 
banan bara på idrottsplatsen medan star
terna i de andra loppen 5,3 km och 10,3 
km går ett van' genom samhället. 

Deltagarantalet. 75 st, gladde oss 
mycket och många fjällbackabor var med. 
Här är namnen på de tre första i mål i 
varje klass och tiden. 
10,6 km Herrar l. Christer Forsström, 
Ström tad 36.20 
2. Jörgen Karlsson, Fjällbacka 38.46 
3. Tommy Andersson, Tanum 40.01 
10,6 km Damer l . Maja Hansson, Dingle 
45.07 
2. Nancy Bjerring, Fjällbacka 56.40 
3. Lisbeth Svedberg, Tanum 59.35 
5,3 km Herrar l. Robert Gren , Dingle 
22.05 
2. Tord Karlqvist, Fjällbacka 24.04 
3. Magnus Karlsson, KviIle 24.14 
5,3 km Damer l. Monica Karlsson, 
Tanum 24.52 
2. Britt Karlsson, Tanum 26.29 
3. Mariana Vikström. Dingle 27.43 
2,5 km Pojkar l. Jonas Billberg, Fjäll
backa 10.58 
2. Jonny Arvidsson , Kungshamn 11.01 
3. Anders Billberg, Fjällbacka 12.01 
2,5 km Flickor l. Anette Stenman, 
Kungshamn 11.22 
2. Therese Arvidsson, Kungshamn 1l.24 
3. Anna Lindström, Fjällbacka 14.25 

Allt fungerade skapligt och vi lärde oss 
aven del misstag vi gjort. 

Nästa Centrumiopp var planerat till tis
dag 16 juli med start kl 18.00. Vi hoppa
des på mera deltagare eftersom mycket 
emesterfolk besöker Fjällbacka. Det blev 

deltagarrekord med totalt 147 startande. 
Här är namnen på de tre första i mål 
\"ruje klass och tiden. 
10.3 km Herrar I . Jörgen Karlsson , 
Fjällba 'a 3 .44 
2. Göran Karl on. Smögen 38.50 
3. Tommy Andersson, Tanum 39.11 
10,3 km Damer I. Lena Himmelman, 
Högsbo 43.11 
2. Eva Tyk on. Fjällbacka 47 .52 
3. Meta K Bengt on. Göteborg 48 .39 
5,3 km Herrar I. Martin Jacobsson, 
Fj äll backa 17.56 
2. Peter Nilsson , Tanum 18.48 
3. Rikard Jacobsson, Fjällbacka 20.15 
5,3 km Damer l . Ann-Charlotte Kristi
ansson, Göteborg 22.44 
2. Anne Setsaas, Oslo 24.13 

3. PemiIla EvaIdsson, Mjölksyra 24.33 
2,5 km Pojkar l. Johan Stensson, Karl
skoga 8.27 
2. Torben Grönkjer, Danmark 9.01 
3. Niklas Hallberg, Mjölksyra 9.25 
2,5 km Flickor 1. Elisabeth Ryden, Fjäll
backa 10.17 
2. Eva EvaIdsson, Mjölksyra 12.18 
3. Anna Lindström, Fjällbacka 13.21 

Nu satsade vi på det sista loppet för 
året och kanske det roligaste loppet, PAR
LOPPET där även vi kunde vara med och 
springa och känna löpglädjen. Parloppet 
som springs aven manlig och en kvinnlig 
löpare tävlar tillsammans , vi springer 
samma bana men åt olika håll och möts 
ute på banan, den sammanlagd tiden i mål 
räknas som segertid. 

Här finns även ett spurtpris för den 
herre eller dam som först kommer till 
halva banan. 

Vi var mycket nöjda med uppslutning
en, det kom totalt 24 par som alla fullfölj
de loppet. Vi hade glädjen att ha tillresan
de både från grannorterna såväl som 
Göteborg och 5 par från Filipstad. Alla 
par fick priser, här är de tre bästa paren 
och deras tider samt vinnamamnen till 
spurtpriset. 
Par nr 1. Jörgen Karlsson och Louise 
Robertsson , Fjällbacka sammanlagd tid 
29.41 
2. Kent Andersson och Maria Gustavsson, 
Dingle sammanlagd tid 30.33 
3. Sten Johansson och Karolina Mattsson, 
Hamburgsund sammanlagd tid 31 .07 
Spurtprisets vinnare var 
Jörgen Karlsson , Fjällbacka 
Maria Gustavsson, Dingle 

Parloppets bana mäter 3,5 km och går 
runt idrottsplatsen, Skeppstad med start 
och mål på idrottsplatsen. 
Nu när löparåret 1991 lider mot sitt slut 
vill vi framföra ett stort tack till våra 

sponsorer våra duktiga funktionärer som 
bevakar banan och till alla Ni som varit 
med och löpt i våra lopp. 

Sluta inte med att springa, försök i stäl
let få med någon av de Dina i spåret ut 
och träna för vi skall även nästa år 1992 
köra samma lopp och ett av loppen är 
redan nu fastställd dato på. Det är Torsdag 
28 maj (Kristi Himmelfärdsdag) då är 2,5 
km, 5,3 km och 10,3 km som gäller. Väl
komna önskar vi er! 

Lars Engberg, Leif Blomqvist, Erik 
Lindström och Bengt Richardsson. 

Bengt Richardsson 

Jörgen Karlsson spurtar. 

Foto-denna sida: HANS SCHUB 

;:: 
-Uppdrag i skärgården-
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HOST 
När kulingvinden tar sats 
mot Köttö 

När jollen är på flykt, 
när svan/ami/jen söker lä, 

. när tinornas tåg och välen och kastar sig mot Veddöberget. 
Första dagen. flätas i varandra. 

Andra dagen. 

~ 

När ·solstrålar målar 
Rödhammarbergets granit 
i guldrött. 
När gullriset lyser 
gulare än gult. 
Tredje dagen. 

Då är det höst! 
Karin Margaretha 

Tanums~ 

Bibliotek 
V ÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA! 

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

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

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

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

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

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

Om Du vill besöka biblioteket och träffa filialföreståndare Ella Persson så är Du väl
kommen till det nybyggda Fjällbacka-Service.0525/320 47. 
fonnummer: 

Vi har följande öppettider: måndagar och fredagar kl 16-19 
tisdagar och onsdagar kl 11-13 

Munk-Reklam AB. Munkedal 1991 


