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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 4103 18-0 Bg 514-7228 

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

Tillvarata medlemmarnas intres
sen vad gäller deras tillvaro 
Fjällbacka. 

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

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

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

FFF:s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1991 - 1992 

ORDFÖRANDE 
Anders Järund, Mörhult 37, 
45071 Fjällbacka 0525/31916 

SEKRETERARE 
Bo Reichenberg, Brandgatan 2, 
45071 Fjällbacka 0525/313 93 

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

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

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

Stig Hagenius, Friherregatan 102, 
16234 Vällingby 08/387398 

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

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 

Ledare 
Arbetslöshetens hotfulla moln tornar upp sig över hela lan

det. Så också i Tanums kommun. Volvo permitterar och 
byggbranschen har det svårt. Naturligtvis är man orolig. 
Måste vi flytta härifrån? Hur blir det i EG? Folk har visserli
gen haft det svårt förr, och det har man klarat av. Men det har 
hänt mycket de senaste fyrtio åren. Det är inte säkert att man 
accepterar vilka standardsänkningar som helst. Begreppet 
livskvalite kan få en dålig klang, om det innebär att folk som 
bor i glesbygder skall ha lägre lön och sämre standard. 

Men kanske skall vi ändå se hur det varit förr, och hur man 
försörjde sig i Fjällbacka då. J ag har ofta funderat över vad 
det är som är typiskt för Fjällbacka. Det har ju aldrig varit ett 
storfiskeläge som Smögen, inget stenhuggarsamhälle som 
Hunnebostrand, ingen riktigt känd badort som Marstrand, 
ingen riktigt stor köpmansort om Grebbestad, ingen större 
hemmahamn för fraktskutor om HamburgsuIid. Men, pro
tester~r du, allt det där finn ju eller har funnits i Fjällbacka. 
Ja, och det är kanske det om är typiskt för Fjällbacka: man 
har försökt sig på allt ingen möjlighet har lämnats oprövad. 
En del har gått bra annat har fått läggas ner. Fjällbacka tycks 
mig vara en målandsb . som råkat hamna på västkusten, och 
kanske finn det i a likheter: Ursprungsbefolkningen 
bestod av fattiga måfiskare, som med hårt arbete plöjde · 
vågorna för att få in magra bärgning, liksom smålänningen 
plöjde sina teniga åkerlappar. Just nu är kanske den tid som 
passar Fjällbacka bäst. En tid då nya initiativ måste tas, nya 
ideer måste kläckas och gamla ideer måste prövas på nytt. 
Kommun tyre l en har verkl igen gått i täten, genom att försö
ka få hit ett företag för tecknad film. Hoppas bara man skaf
far sig garantier för sina utlägg. Just nu finns det gott om 
arbetsvillig arbet kraft. Just nu är kanske tiden inne att starta 
något nytt, eller att återuppta någon gammal ide, som legat i 
malpåse eller att bygga nytt, nu när priserna för nybyggna
tion är lägre. Just nu är kanske den rätta tiden att .etablera sig 
i Fjällbacka eller flytta till Fjällbacka. 

Anders Järund 

Omslagsbild: 

Vyöver hamnen/rån Rabe-kullen. 
Segelbåten är en "Collin Archer" hemmahörande 
på Dyngö. 

FOTO: Hans Schub 
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FÖRENINGEN FÖR FJÄLLBACKA 
Årsmöte 

Årsmöte i FFF äger rum tisdagen 
den 14 juli 1992 kl 19.00 i församlings
hemmet. Alla hjärtligt välkomna. 

Utflykt 
Utfl hen förra ommaren inställdes 

pga att så få anmälde sig. Vi gör ett nytt 
försök i år. Färden går till den historiska 
boru . ppan vid Slottet och därefter till 
S ennebr gamla kyrka, en av de äldsta i 
Bohuslän. Vi får hjälpas åt med bilar. 
Ring och anmäl intresse till Inger Rud
berg. rel O D -r3 77, bäst morgnar och 
kvällar. Tid: Torsdag den 23 juli kl 
1- .00. Tag gärna med kaffekorg. 

V. över Fjällbacka 1928 
~Ied detta nummer får varje medlem 

en vy över Fjällbacka 1928. Förteck
nin~eD över alla nya och gamla ägare 
har gjorts av Arne Fredlund. För den 
om önskar en extra plansch eller en 

ovikr ådan, flnns den att köpa för 25 kr 

Äldre nummer 
Aldre nummer av Fjällbacka-Bladet 

har vi många aven del nummer, mindre 
av andra Ylycket intressant finns i de 
äldre numren. En del passar att ge bort 
om pre ent t ex till gäster. Kanske vill 

du omplettera din egen samling. De 
fle ta kan du köpa fram t o m nr 60 för 
1- kr för t. Du flnner dem i Bokrean 
ovanför minigolfbanan. En del nummer 
är helt lut och dem har vi gjort nya 
kopior a\". Mana kan du få för 35 kr 
om du säger till aj eller Inger. 

Våra populära vykort med intressanta 
Fjällbackamoti från sekelskiftet finns 
att öpa i affärer och kiosker. Behåll
ningen går till år förenings arbete. 

J a inbetalningsrutiner 
Från och med i år medföljer som

marnumrel ett po tgiroinbetalningskort. 

Med detta betalar du årsavgiften för 
1992-93, och får därmed hemsänt jul
numret 1992 och sommamumret 1993. 
Om du inte betalar in på det här sättet, 
får du istället julnumret med postför
skott liksom tidigare, men får nu betala 
en extrakostnad för postförskottet på 20 
kronor. 

Krabbmete 
Det årliga krabbmetet äger rum tis

dagen den 21 juli. Anmälan fr o m kl 
13.00. Start ca 14.00. Alla hjärtligt väl
komna. Förfrågningar hos Lisbeth 
Jöranli, tel 312 31. 

Bryggdans 
I år anordnas Bryggdansen av SPF
Tanumskusten (se sid 28) varje söndag 
och onsdag mellan kl 20.00 och 22.30, 
)ned början onsdagen den 1 juli och slut 
söndagen den 9 augusti, utom onsdagen 
den 5 augusti. 
Entren är fri, men dansen finasieras 
med lotter, fiskdamm (av SPF och FFF 
gemensamt) och genom bidrag i tunnan. 

VÄLKOMMEN UNGA OCH GAMLA 

FFF stöder 
ekonomiskt Turistföreningen, Industri
kommitten, Bryggdansen, renoveringen 
av hummerstugorna på Hamnerö och 
bryggan i Mörhultsbadet. 

Du som har köpt 
Fjällbacka-Bladet 

Är Du intresserad av att stödja vårt 
arbete för Fjällbacka, både att bevara 
traditioner och kultur och att skapa nytt 
liv? Du kan hjälpa oss genom att bli 
medlem av Föreningen för Fjällbacka. 
Då får du två nummer av Fjällbacka
Bladet på posten till jul och midsom
mar. Tala med någon i styrelsen. Med
lemsavgiften är 100 kr. 

2J~~[1JJ~[J2J 

Var bor den typiske 
FFF:aren? 

. I och med att vi lade hela medlemsre
gistret på dator, blev det möjligt att se va'. 
våra medlemmar bor vintertid. Det visar 
sig då att den enskilda ort, som har flest 
FFF-medlemmar är Fjällbacka tätt följt av 
Göteborg. Tabellen nedan ger också tro
ligtvis en bild av varifrån sommargäster i 
Fjällbacka kommer: Ju längre bort en ort 
ligger ju färre är sommargäster i Fjäll
backa. Antalet stockholmare är inte så 
stort, som man kanske trott. 

Fjällbacka 
Övriga Tanums kommun 
Övriga Bohuslän 
Götaälvsområdet 
Göteborg 
Dalsland-Värmland 
Övriga Västergötland 
Halland-Småland 
Stockholm 
Östergötland-Sörmland 
Övriga Svealand 
Skåne 
Norrland 
Norden 
Övriga Europa 
USA 
Övriga världen 

186 
21 
51 
22 

162 
12 
57 
23 
79 
13 
35 
23 
5 
5 
8 
4 
3 

Anders Järund 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KÄRRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523·531 55 

I VENTING 
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o/id minnets strand 
fJJet går en stig över GergliäfG 
yunglied ocli myr. 
fJJär sprang jag mången gång som Garn. 
9\Lu går jag där i dröm 
mest lie{a dan. 
P{oc/@r G{åGäTj jordGäTj 
träder på en ven. 
fJJet Gar ett vac~rt pär{Gand. 
O/i{dros, /@prifo{ 
sin vä{{u/(j s/(ic/@r ut. 
I lianden jag Gär 
en snäc/@från ett s/(är 
vid Goliusstrand. 

Sverker Stubelius gjorc\e 1964 en bandinspelad intervju 
med fröken Martha Nyman som berättade minnen från 
sin mormors hemtrakter nära Torp och Vidingen i Kvil
le. Hon hade själv som vuxen mest bott i Skåne. Hon 
avslutade intervjun med denna dikt som hon läste med 
djup rörelse. 

/llustr . Håkan Järund 

SELBERGS JURIDISKA SYRA HS 
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 RÄ TTSHJÄ.LP FÖRMEDLAS 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 



o 

FRAN KYRKTRAPPAN 

Scillan blommar återigen i tusental i 
prästgårdsträdgården. Och jag vet så väl: 

~u är det dags att skriva manuskript till 
sommarupplagan av Fjällbackabladet. 
De sa två företeelser sammanfaller alltid. 
Och man funderar litet över hur långt det 
är mellan manu kriptskrivning . och den 
tid . när läsaren har bladet i sin hand. En 
hel del av det om skall hända i skrivande 
stund. har ju inträffat, när du käre fjäll~ 
backavän. r er din tidning. 

Så är det med Fjällbacka kyrkas hun
draårsjubileum. 31 maj . Vi hoppas på en 
fln högtidsgudstjänst för att fira, att vi 
haft "år helgedom ett sekel. Biskop Lars 
Eckerdal har lovat att komma hit, och det 
kommer också an bli en myckenhet sång 
och m -'~. 

Vi lever just nu under den tid i kyrko
året. om ligger mellan Jesu uppståndelse, 
och hans himmel färd fyrtio dagar efter 
påsk. Der 'ilar en särskilt skimmer över 
des a dagar. när läJjungarna fann, att de -
trots all! - inte var lämnade ensamma, 
utan an deras mästare fanns mi tt ibland 
dem. och de utom IO"ade att vara med 
dem alla dagar intill tiden lut. 

Texten i öndag. berättade om mötet 
med den upp tåndne vid Genesarets sjö. 
En berättel e. om får o ut i lärj ungar
nas vardag efter pås en dramatiska hän~ 
delser. :Vlålande. vac ert men också dra
matiskt kildras hur lärjungarna upplever 
den nya ituationen efter Je u uppståndel
se. Gryningsljus vilar över berättelsen. 
Det kom alltså ändå en morgon, som öpp
nar utsikterna mot en ny dag, ett liv med 
den uppståndne, mitt i vardagens kamp, 
glädje och smärta. En kri sten tänkare har 

FOTO: Hans Schub 

sagt: "Du vet i själva verket inte vad det 
betyder att Jesus' lever, förrän du fått 
honom med i vardagslivet." 

För vår svenska kyrka i sin helhet är 
det en orolig tid. Röster höjs för att skilja 
kyrkan från staten. Många olika tankar 
finns med. Men må vi gå fram mycket 
varsamt, när vi skickar in remissvar och 
senare fattar beslut! Låt oss inte göra oss 
urarva och lämna den folkkyrka, om 
innerst betyder så. mycket för oss. Det vill 
säga: kyrkan sätter inga gränser, annat än 
de geografiska, som skiljer församlingar
na åt. I varje område finns en präst, och 
ALLA i det området hör till dennes fåra
hjord. En del, ganska många kanske, 
tycker att vi i stället skall ha en medlems
kyrka, som ju då automatiskt stänger ute 
dem, som inte är just medlemmar. Det 
känns mycket fel. 

Låt oss också vara uppmärksamma på 
de grupper, som vill ta bort folkets 
bestämmanderätt över sin församling, för 
att istället lägga styrandet över på en präs
terlig hierarki. Som det nu är, bestämmer 
församlingsborna genom sina · förtroende~ 
valda, och de väljer också sin präst. Detta 
senare är riktigt och bra, och helt i linje 
med tankarna i vårt Nya testamente. Du 
bör alltså tala med dina kyrkliga förtroen
devalda, när nu snart remissvar skall sän
das in landet runt för att kyrkans framtid 
skall bestämmas. Låt oss gemensamt 
verka för det som känns riktigt och bra! 

Med många hälsningar till er alla från 
prästgården i Fjällbacka! 

Birgit Wallin 
Komminister i Fjällhacka 

Fjällbacka kyrka 100 år 
När Fjällbacka-Bladet går i press firas 

just i dagarna Fjällbacka kyrkas 100-års
jubileum söndagen den 31 maj. 

Egentligen invigdes kyrkan första 
advent 1892. Grebbestads kyrka blev fär
dig några månader tidigare. Till 100-års
jubileet har jag ordnat 'en utställning av 
något ur kyrkans historia. En stor del av 
kyrkans handlingar försvann då K ville 
prästgård brann i februari 1904. Men i 
Landsarkivet och från Riksarkivet har jag 
ändå fått fram en del. J ag kommer att 
skriva om detta i julnumret och också i 
Göteborgs stiftsbok till julen. Utställning
en visas i kyrkan under sommaren. 

Nr 69 av Fjällbacka-Bladet 
med en artikel om kyrkans restaurering 
och kort historik säljer vi under somma
ren till pris: 35 kr. 

Fjällbacka kyrkas historia 
Föredrag måndag den 20 juli kl 19.00 i 

Församlingshemmet intill kyrkan av Inger 
Rudberg. 

Arrangemang i samrnarbete med Kyr
kan, FFF och K ville Hembygdsförening. 

Alla välkomna. 

Havet i dikt och ton 
Kulturkväll med uppläsning och sång. 

Fjällbacka Församlingshem vid kyrkan. 
Söndag den 26 juli kl 19.00. 

Alla välkomna. 
Inger Rudberg 

Fjällbacka 
postkontor 

under tiden 
22/6 - 1/8 1992 

har vi öppet 
hela dagen 9 - 17 

Tel. 0525/310 13 

Trevlig sommar! 
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Järund Inventings nya plastmaskin igång 

Manne Fransson kontrollerar i extruderhallen . 

I Järund Inventings 17 meter höga 
fabrikshall "Kuben" har nu den nya plast
maskinen installerats.Totalt har man 
investerat 20 miljoner kr i maskiner och 
byggnad. Denna investering kan ses som 
en fortsättning på den 25 miljoner kronors 
investering i plastmaskiner och fabriks
hall, 'som gjordes ·1988 till 1990. Den nya 
maskinen är en s k "hlåsfilmlinje" och 
producerar plastfilm, som består av upp 
till fem olika skikt med olika typ av plast 
i varje skikt. 

Platsråvaran vänns upp och bearbetas i 
fem s k extrudrar, en för varje skikt, och 
pressas sedan i flytande form ut genom 

ett ringfonnat verktyg, där de olika skik
ten förenas. Plasten blåses sedan upp, 
ungefår som vid glasblåsning, stelnar tilr 
en cylinderformad blåsa och matas i 
lagom fart upp mot taket. Takhöjden 
behövs för att plasten skall kunna svalna 
tillräckligt för att kunna vikas ihop och 
rullas upp på rullar. Varje skikt kan vara 
mycket tunt, ned till 3 tusendels millime
ter, vilket ställer stora krav på styrningen 
av processen. 

Den nya "plastlinjen" ger inte bara 
Inventing en möjlighet att producera 
1.700 ton plast om året, utan tillför fram
för allt företaget ny kunskap i avancerad 

Fjällbacka 
Grävtjänst 
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ALLA SLAGS ARBETEN 

MED TRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

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

J 
l 

II 

plasttillverkningsteknik. Plastlinjen är 
delvis tänkt som en experiment- och 
forskningslinje. Det är särskilt möjlighe
ten att tillverka s k barriärfilm genom 

. bearbetning av nya plastråvaror, som är 
intressant. Barriärfilmer är extremt täta 
plastmaterial, som skyddar innehållet i 
förpackningar mot syre och därför ger 
väsentligt längre hållbarhet. Maskinen är 
unik i sitt slag. Det finns bara ett fåtal lik
nande maskiner i världen. Den är sam
mansatt av specialbeställda delar från 
olika företag i USA och Europa. Företa
gets VD, Erik Järund, och dess ingenjörer 
har lagt ner ett stort arbete och sitt stora 
kunnande i att sätta samman och trimma 
in maskinen, så att den önskade plastkva
liten har kunnat uppnås . 

Den nya investeringen kan på sikt 
skapa ett tiotal nya arbetsti llfällen i Fjäll
backa. Järund Inventing driver i dag · två 
fabriker: en i Fjällbacka och en i Hjörring 
i Danmark. Företagets omsättning ligger 
på 180 miljoner kr och har 150 anställda 
varav 85 i Fjällbacka. Järund Inventing är 
underleverantör till Tetra Pak, och till
verkningen består framförallt av plastfil
mer och plastremsor för olika förpack
ningssysrem. 

FFF gratulerar till ännu en framgångs
rik investering. 

Anders Järund 



-
A/fGlIstavsson, Renate Faruga, Louise Robertsson och Karl Kahlman. FOTO: Hans Schub 

Ny fiskaffär 
Två av våra unga fiskare, Alf Gustavs

son och Karl Kahlman har tagit över fisk
affären, och rustat upp den efter tidens 
krav. Vi kunder möts aven lång glänsan
de kyldisk. bakom vars glas ligger fram
dukat fi k och skaldjur av alla de lag: 
torsk. långa. kolja. kummel. lax. laxöring. 
olika orter plattfi k. krabbor. räkor och 

havskräftor. Hummern tas levande ur en 
stor bassäng. 

De båda innehavarna har lagt ner en 
hel del på inredningen i själva butiken, 
men också på utrymmena bakom. Bl a har 
man inrett ett kök. där man tillagar egna 
fiskpateer och fi ksåser. lägger in sill och 
blandar allader efter olika recept. Dessut-

• SYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525-319 77 
FJÄLLSACKA 

_- el kedjan ~_-=:IB-=_~_:lB-=:IB_~ 

IAAMj13f?1'W'" Te:g.~5~1f!!t~~ ii 
jhUM/flUoh" ~~~0525.32247 . [i:J] j;i Il' d J:@#AIM!!;MoolIft I vår butik hittar du produkter från Husqvarna 

im;;·nP!fiJiY!!!! r;1 ~ · 
;m;!~~:t:=lfilb:ftft~{J 

.. --

URBAN JANSSON 

BÅTVARV 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

Tillhandahåller 
material 

om finns en liten frysdisk med orientalis
ka delikatesser. All fisk fileas på begäran. 

Huvudleverantör av fisk är Grebbestad 
Fisk, men naturligtvis köper de också från 
lokala fiskare, och något hinner de kanske 
att fiska själva. Karl och Alf tänker inte 
sluta med kräftfisket. Butiken sköts under 
tider det är mindre att göra av Louise 
Robertsson och Renate Faruga, medan 
Karl och Alf hjälper till när det är mycket 
att göra. 

En strid ström av kunder kom och gick 
dessa dagar före påsk, då detta skrivs. 
Alla gladdes åt åsynen av den nya butiken 
och gratulerade, och så gör också vi i 
FFF. 

Anders Järund 

Ring 
Tel: -0525-31422 

Norra H3}}1D.gatan 10 
450 71 FJALLBACKA 
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Hjerterön under 
senare delen av 
1900-talet 

I inte mindre än fem nummer har jag 
försökt följa Hjerteröns historia ända från 
1600-talet. 
Nr 67: De nuvarande ägarna Ava och Rolf 
Rudin presenterades. 
Nr 68: Hjerterön på 1600-1700-talet. 
Nr 69: Hjerterön 1773-1825. 
Nr 70: Hjerterön 1825-1882 med kapten 
Bruse. 
Nr 7 1: Hjerterön på kapten Göranssons 
tid. 
En fullständig ägarelista finns i detta 
nummer. Jag skall nu ge några glimtar 
från tiden efter 1920. 

Alfred Engberg - donator 
I förra numret slutade jag med fru 

Maria Göranssons död den 18 augusti 
1919. Maria och hennes man, kapten 
Anders Göransson, var kusiner och här
stammade båda från den anrika gården 
Näverkärr i Bro. Redan strax efter kapten 
Göranssons död i augusti 1914 köpte en 
systerson till kapten Göransson, Alfred 
Engberg från Örn i Askum, hela skär
gårdshemmanet Hjerterö med Korsö och 
flera obebodda öar, år 1915. Göranssons 
hade inga egna barn. 

Alfred Engberg (1862-1923) var son 
till kapten Anders Göranssons syster 
Carolina, gift med Henrik Engberg från 
Lysekil. Alfred Engberg hade haft 
skeppshandel på Öm med omfattande 
spannmålshandel och var en förmögen 
man. Verksamheten utökades till Bohus
Malmön, där hans bror Carl sedan över
tog. Alfred Engberg var omtyckt som 
sällskapsmänniska då han spelade och 
sjöng mycket, ofta tillsammans med sina 
vänner i Lysekil, bokhandlaren och träd
gårdsmästaren. 

Han hade en lustbåt "Draken" som de 
seglade tillsammans i. Men Alfred led av 
astma och dog på Mullsjö sanatorium 
redan 1923, ca 60 år gammal. Hans grav 
finns på Fjällbacka kyrkogård. I sitt testa
mente lämnade han stora donationer till 
studerande ungdomar i Lysekil: 50.000 
kr, i Askums kommun 25.000 kr och till 
behövande i Fjällbacka 10.000 kr. Han 
hade också testamenterat Hjerterön till 
systern Ottilia Engberg, mot en mindre 
summa av 15.000 kr. Men Hjerterön 
utbjöds först till försäljning , men inget 
anbud kom . . 
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Fr v Wendela Engberg gift med Carl Engberg, äldste bror till Gunnar och Erik. Astrid Magnus
son. Kapten Wilhelm Andersson och fru Ottilia f Engberg, Hedvig Engberg, syster till Gunnar 
och Erik och hennes man Anders Carlsson. Gunnar Engberg. Bakom står arbetaren Pettersson. 

Hjerterön på Anderssons tid 
Då bestämde ig Ottilia och hennes 

man, skutskeppare Wilhelm Andersson, 
senare kallad kapten, för att överta öarna. 
De hade gift sig på äldre dar och hade inte 
egna barn. 

Andersson hade gått på fraktfan i ven
ska och tyska hamnar. men fi . inte gå 
genom Kielkanalen, då han inte hade kap
tensexamen. 
Ottilia hade hjälpt till i Alfreds affär i Öm 
och senare på Malmön. Då de 'om rill 
Hjerterön var de båda i pension-~-ildi:TI1 

och måste ha hj·älp av yngre krafter. 
Denna skärgårdssläkt visar en en rå

ende sammanhållning. Dit kom nan en 
ung flicka från Askum, Astrid . fagn ll
son, (1907-79) stenhuggaredorrer från 
Askum, som hade bott granne med 
Anderssons där. Hon gick ett par månader 
på Dingle hushållsskola och kom om 
tonåring till Hjerterön, där hon tanDade 
till 1971, nära 50 år. Hon var inte direkt 
släkt men släkt till kapten Anderssons för
sta fru. Dit kom också Ottilias brorsöner, 
söner till Carl Engberg på Malmön, Gun
nar (1900-72) och senare Erik (1902-75 ). 

I själva verket var det Astrid som höll 
ihop hela det "svårskötta pastoratet" . Jag 
minns de båda gamla Anderssons och de 
tre yngre medhjälparna frän de två som
rarna på 30-talet då jag med mor och sys
kon var några veckor på Hjerterön som 
sommargäster. Jag var då i IS-årsåldern 
och hade börjat samla växter. 

Jag fascinerades av de många ovanliga 
vilda blommorna på ön. Ett stort nöje var 
också att dra upp speldosan i det gamla 
släktalbumet med blå sammetspärmar och 
höra på melodien. Där lär finnas släktpor-

trätt från Näverkärr och albumet finns nu 
i Stockholm. 

Ibland fick min bror och jag följa med 
Astrid i motorbåten när hon for över till 
Korsö för att mjölka korna som alltid gick 
där på somrarna. Tidigare hade hon rott 
dit två gånger om dagen. Där fick hon gå 
en lång väg med mjölken. 

Jag har också fått minnesglimtar från 
flera a,ndra personer som miIu1s livet på 
ön från 19_ talen. 

En a"· dem som minns är Olle Alden 
- 192_ - m \"1Lut upp på Valön. Han var 

med ka ten .\.oders on ute och fiskade i 
in barndom. Olle Aldens farfar, Gustaf 

Alden. och kapten Olof Kristiansson hade 
köpt halva Valö var efter kapten Janne 
Bruse död 1882. De drev gemensamt en 
kon ervfabrik . på Valö som brann 1904 
tillika med ett boningshus, antagligen det 
hus som Janne Bruse byggde. Branden 
var anlagd. 

Islandshäst och ölandshäst 
På Val ö hade man en kritvit islandshäst 

som hette Lisa till hjälp i jordbruket och 
på Hjerterön hade Andersson en ölands
häst. Man lånade häst av varandra när det 
behövdes för plöjning och att sätta potatis 
och betor. Detta var tidigt 1920-tal. 1928 
ersattes hästen på Hjerterön aven traktor. 

Ett par brorsdotterdöttrar till Alfred 
Engberg, Evy gift Odbratt och Margit gift 
Alverbo liksom Ingegerd Helmertz Mos
skin, systerdotter till Alfred, vistades 
också på Hjerterön under somrarna. Efter 
deras brev plockar jag ihop fler glimtar av 
livet, som ju mest blir sommarbilder. 

Margit minns hur de räfsade hö i Fran
sebacken, en backe som vetter åt Valösun-



det och har en underbar badvik. Där växte 
på våren en otrolig matta av liljekonval
jer. largit sägeyfftIiöet hämtades också 
från Korsö, Flo~ö" Valö och Dyngö på den 
tiden då jordbruken där hade upphört. 
Höet släpades i stora nät ner till en stor 
pråm för att fraktas till Hjerterön där det 
förvarades i det södra magasinet. Jag 
själv och min bror fick vara med att åka i 
hölass på jön överst på den fullastade 
pråmen. Bröderna Linus och Helge Karls
son från Kalvö var med och hjälpte till 
då. Linus hade varit i Amerika och var 
glad och livad. Jag minns hur han bruka
de sjunga å det genljöd mellan bergen 
Lasse Dahlqvists senaste schlager: 

Han var född i Värmlandsheden. 
Kalle Svensson hette han. 
Och som många här i Sweden 
var han äventyrets man. 

Helge var mer allvarlig. Han brukade 
fara ensam till kyrkan i Fjällbacka där 
han sjöng med i psalmerna med tordöns
stämma. 

Jag hade en liten lådkamera och med 
den förevigade jag skördesällskapet under 
en kaffepaus på Korsö och höpråmen. 

Lovisa från Korsö klippte får 
När koma skulle till Korsön på våren 

fraktades de också dit med pråm. Anders
son hade en ladugård på ord-Korsön 
och en på Syd-Korsön. De hade också får 
på Bringbärsholmen som fraktades med 
pråm till Hjerterön för att klippas. Då var 
Lovisa Sörensson på Korsön behjälplig 
med den stora fårsaxen. Jag har en 
skräckblandad minnesbild av då hon 
klippte gumsen under magen och sa till 
djuret med frodig realism: No får du ligge 
still så jag inte klöpper å dej hele grejset. 

Andersson hade en kvarn i magasinet 
där säden maldes med traktorns hjälp, 
men under kriget med bensinbrist fick det 
visst ske för hand. Andersson var mycket 
händig och kunde klara det mesta själv, 
bl a smida ihop järnstycken i den egna 
smedjan. Han hade tydligen fått ärva 
"Draken" av Alfred Engberg och hade 
också en "kultebåt" eller stor snipa. 

Anderssons stora intresse var att bygga 
vägar. Han byggde väg över Hjerterön till 
utsidan. Där lät han stenhuggare hugga 
sten till vägen och förstörde enligt senare 
släktvärdering några av de vackraste 
vikarna där. Till hushållet i början hörde 
också en ensamstående man, Pettersson, 
som dog på Hjerterön. 

Kapten Wilhelm Andersson var född 
1856, alltså 67 år när han kom till Hjerte
rön . Han dog 1939. Hustrun Ottilia eller 
Theli levde till 1951 och var mycket senil 
på slutet. Båda vårdades ömt av Astrid. 

Paus i skördearbetet på Korsän på 3D-talet. 
OlojNorborg, Helge Karlsson, {okönd} , Gunnar 
Engberg ev. Linus Karlsson och Erik Engberg 

Höpråm 

Astrid Magnusson och Erik Engberg, 60-talet. 

Erik Engberg 40-talet. 

De ligger begravda på Askums kyrko
gård. Sommaren 1951 var det stor auktion 
på Hjerterön. 

Gunnar Engberg blev sjuk och måste 
bort från ön redan på 1940-talet. 

Till sist var det Astrid Magnusson och 
Erik Engberg kvar. Öarna såldes till Siv 
Sjöstrand 1971, som Astrid och Erik noga 
hade valt bland spekulanter därför att hon 
skulle ha får, Astrid och Erik flyttade in 
till Fjällbacka. 

Naturvårdsverket 
Siv sålde sedan till Naturvårdsverket, 

söm nu äger det hela utom de privata 
delarna. 
, Minne av Sivs fåravel ser man litet 

varstans på bergväggarna, där hon skrivit 
FÅR med stora bokstäver för att varna 
sommargäster med hundar som de släppte 
lösa och som ibland rev fåren. 

Under Sivs tid förföll byggnaderna 
mycket. Hon flyttade och sålde till Ava 
och Rolf Rudin, som med kapital och stor 
personlig energi har satt igång jättearbete 
att rusta upp allt, så långt det går. För att 
hålla landskapet öppet har man nu boskap 
av skotsk höglandsras som går ute året 
om. 

En gren av släkten Göransson-Eng
berg, Helfrid född Engberg och hennes 
man Gösta Eriksson, tog hand om en av 
de gamla stugorna som byggts för sillar
betare på 1880-talet, med sovkojer till 
inredning. Den ena stugan revs och läm
nade virke till upprustning av den andra. 
Där bor nu sommartid barn till Helfrid 
och Gösta med familjer. Helfrid och 
Gösta ligger på Fjällbackas kyrkogård 
bredvid Astrid Magnusson. Alla tre dog 
1979. 

Härmed slutiar jag min slingrande krö
nika om Hjerterön, som säkert kan kom
pletteras och korrigeras på många ställen. 
Om någon läsare har fler eller annorlunda 
uppgifter är jag tacksam och skall gärna 
införa sådana uppgifter i Bladet. 

Länge har jag levt med Hjerterön i mitt 
hjärta. Men kom ihåg att namnet kommer 
inte av hjärta utan troligen av det fornnor
diska hiartar som betyder hjort. Därför 

, stavar jag konsekvent med e och inte ä. 
Då skildringen av Hjerteröns historia 

sträcker sig över flera nummer, lämnar 
jag här en sammanfattning av ägarna från 
1600-talet till nutid. 

Inger Rudberg 
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Översikt av ägandeförhållanden för hemmanet Hjerterön 
1661-80 "Enkian på Hierteröö". Bygsel 

till "Karin Sal. Peer Larssons". 
1680 Fördelshemman för korpral. 
1697-1703 Harald Stakes arvingar. 
1709 Tvist om hemmanet mellan 

1705-15 

1730-36 
1730-42 

1742-72 

1768 

1773 
ca 1790 

ca 1800 

1808-11 

10 

greve Gabriel Oxenstierna och 
klockaren Eric QwiIldahl. 
Augment på No 119 Tanums 
Compani. 
Augment på No 120. 
Eric Olsson QwilIdahl å Fjäll
backa Strand, utbruk. 
Johannes Ericsson (trol son till 
Eric Qwilldahl). 
Hans Olsson Krabbe köper 
hemmanet av Johannes, hust
run Elins styvfar. 
Hans Krabbe dör. 
Sonen Johan Jacob Krabbe, 
utbruk. 
Norra magasinet och det lilla 
bostadshuset byggs. Sara Lars
dotter, änka efter Johan Jacob 
Krabbe bosätter sig på Hjerter
ön med dotter Elin, dräng och 
piga. Hon gifter om sig med 
Daniel Bruse. 
Enligt bouppteckningar äger 
Anna Catharina Krabbe, dotter 
till Hans Krabbe, gift med kro
nolänsman P.L. Engström 1/8 
Hjerterön (halva), men detta 
arv godkänns inte då Saras dot
ter Elin dör 1811. 

1808 

1811 

1825 

1830 

1840 

1861 

1867 

1882 
1882 

1882 

1895 

1914 
1915 
1919 
1923 

Olof Bruse övertar Daniel Bru
ses del men Daniel och Sara 
bor kvar. 
Anders Simonsson på Valön 
köper 1/8, utbruk. 
Olof Bruses änka, Oleana 
Sahlberg, flyttar ut med åtta 
barn. Daniel och Sara lämnar 
ön. 
Lars Stenström på Valö äger 
1/8, utbruk. 
Johan Henric Bruse, son till 
Olof och Oleana, övertar 1/8, 
gift med Gustava Engström, 
Fedja. 
Skeppare J.H. Bruse köper 1/8 
av Lars Stenström. 
Stora mangårdsbyggnaden 
byggs av J.H. Bruse. 
J.H. Bruse död 9/8. 
Kapten Anders Christian 
Göransson gift med Maria 
Ulrika Göransson har köpt 1/4 
Hjerterön. 
Södra magasinet byggs av kap
ten Göransson. 
Badhuset byggs av Göransson. 
Ritning av Carl Hjort från Bro. 
Kapten Göransson död 17/8. 
Alfred Engberg har köpt ön. 
Fru Göransson död 18/8. 
Alfred Engberg död 17/2. Kap
ten Wilhelm Andersson med 
hustru Ottilia född Engberg 

1939 
1941 
1951 
1951-73 

1971 

1988 

övertar ön. Hos dem bor Astrid 
Magnusson och Gunnar Eng
berg, brorson till Ottilia frän ca 
1925, senare även Erik Eng
berg, bror till Gunnar. 
Kapten Andersson död 20/2. 
Korsön säljs. 
Ottilia Andersson död 7/2. 
Astrid och Erik driver hemma
net. 
Siv Sjöstrand. Naturvårdsver
ket. 
Ava och Rolf Rudin. 

Siv Sjöstrand 

Sivs båt vid magasinetfrån 1882 



SVERIGES REDOVISNINGSKONSUlTERS FÖRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

HÄLLEVADSHOLM 
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. BeställningstrafIk 

med buss 
upp TILL 15 PERS 

Vi samarbetar med auktoriserade revisorer och advokat. 
Kontakta oss på telefon 0525-291 30 för vidare information 

Tag väl vara på fritiden ... 

Förenkla bankaffärerna 

Även handikapp
transporter 

Minuten SparbankskortNISA 

SPARBANKEN 
Sparbanken Tanum 

Sparbanks Giro 0524·50555 
010·374370 

Tanutlls ~ Kotlltnun 
Ny bok om Tanum 
"SILL & STEN. Historiska bilder från Tanum och övriga 
Bohuslän" har efter ca 10 års arbete äntligen kommit ut 
och blir nr 5 i Tanums Kulturnämnds skriftserie. 
Boken är baserad på förre folkhögskolerektorns i Greb
bestad, Valdemar Hanesons uppsatser och föredrag. Föl
jande kapitel ingår i boken: Bohuslänska sillfiskeperio
der, Sillpatronernas seger, Resenärer i Bohuslän, Den 
lärde prosten, Tanum för hundra år sedan. 

Dessutom har Hanesons dotter, Britt Marie Fridh-Hane
son, skrivit en levnadshistoria över Valdemar. 

Boken omfattar 1'24 sidor och är rikligt illustrerad med 
gamla foton och teckningar. Konstnär Kjell Sjögren har 
utformat omslag och rubriktexter. 

Skriften säljs i vissa affärer och på alla bibliotek i kom
munen. Priset är 175 kr. 

En speciell bibliofilupplaga på 100 numrerade exemplar 
säljs på biblioteket i Tanumshede. Pris: 225 kr 
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Fjällbacka Samhällsförenings vårmöte 

Den 28 april höll Samhällsföreningen ett 
välbesökt vårmöte. Ett hundratalperso
ner, där de äldre övervägde · påtagligt, 
hade infunnit sig. Detta var väl ganska 
naturligt, eftersom den viktigaste punkten 
på dagordningen var Åldersrofrågan. 

Andra viktiga punkter var Bengt 
Mattssons information, vindkraft i Fjäll
backa och Håkebackens skola. 

Åldersro har ju varit en infekterad 
fråga i samhället sedan Socialnämnden i 
Tanum i höstas lade sitt budgetförslag. 
Åldersro skulle ändras om, så att vanliga 
"friska" åldringar skulle hänvisas till 
andra institutioner inom kommunen och 
de senildementa skulle flyttas till Ålderso. 
Detta har en arbetsgrupp under Bengt 
Richardssons ledning arbetat emot. Slut
rapport framlades nu på vårmötet och 
gruppen kunde då konstatera, att alla för
sök att ändra socialnämndens beslut, var 
fruktlösa. 

Socialnämnden, som var representerad 
av sin ordförande John-Rune Forsberg 
och fyra ytterligare representanter försva
rade sin ståndpunkt och förklarade att 
kommunen måste spara, så att några 
pengar till åldringsvårdens utbyggnad 
finns inte. 

Ett livligt replikskifte följde och 
många bra inlägg gjordes, bl a av Bengt 
Richardsson, Bengt Olofsson, Birgit Wal
lin, Emil Holmberg, Petter Swanberg och 
Karl Einar Johansson. John-Rune tog tyd
ligen intryck av dessa inlägg. I sitt slutan
förande räckte han ut handen till arbets
gruppen och ett samarbete om ev. till
byggnad av Åldersro skall etableras. 
Gruppen fick mötets förtroende att fort
sätta sitt arbete. 

Kommunalrådet Bengt Mattsson berät
tade om Netabs ombyggnad till filmstu
dio och räknade med besked från USA 
om filmavtalet, som är en nödvändighet 
för att projektet skall gå i hamn. 

Bohusbondens byggnation på lant
männens tomt i Mörhult har överklagats 
igen, och det skall bli en ny omgång till 
Regeringsrätten, så det lär inte bli något 
igångsättande före nyår, tror Bengt Matts
son. 
Några tomter finns klara för "självplåga
re" på Kullenområdet, men i övrigt finns 
inga byggnadstomter klara. 

Planärendet längs Långbacken är på 
gång, så snart kan gamla posthuset byg
gas upp igen, likaså kan Stora Hotellets 
ändringar bli aktuella. 

En vindkraftsanläggning kan bli 
aktuell på berget mellan · Mörhult och 
Bräcke. Finns det tillräckligt intresse 
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bland allmänheten i Tanum att teckna 
andelar a 4.750:-/st, kan det bli verklig
het. En specialist, som varit med om att 
skapa flera vindkraftsprojekt i landet höll 
ett intressant föredrag, tyvärr under tids
press, då ju mycket skulle behandlas 
under kvällen. 

Beträffande Håkebackens skola = 
"Möjligheternas Hus" lade Anders Brun
zell fram ett mycket bra förslag. Anders 
är anställd på kommunens fritidskontor 
och har hand om fritidsgårdarna. Iden går 
ut på att en förening bildas, vars styrelse 
skall bestå av representanter från så 
många föreningar i Fjällbacka som möj
ligt. Den nya föreningen skall medverka 
till att skolans hus utnyttjas för t ex kur
ser, vandrarhem, kafe- eller restaurangrö
relse, slöjd och olika hobbies, bollspel 
och gymnastik, kanske tillverkning av 
kompostbehållare m m, samt naturligtvis 
fritidsgård för våra ungdomar. Arbetslösa 
sådana skulle kunna sköta om det mesta 
av verksamheten. 

Inkomsterna av de olika verksamhets
grenarna skulle täcka hyreskostnaderna 
till kommunen ca 450.000 kr/år. 

Anders skall framlägga förslaget till 
kommunens arbetsutskott nu i maj och 
om AU godkänner, skulle ett provår få 
bevisa om en fortsättning är möjlig. 

Bo Reichenberg 

TACK, Erik och Märta Hansson 
för att ni hållit fiskaffär åt oss 
åren 1977 till 1991 . FFF 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR .. 
FJALLBACKA 
Pg 410318-0 

läs FjällbackaBI.adet 

• • anser.,f,ce 

'Igit' Motorer och 
)' tillbehör EVlnll!!!!!E I1JMimi' 

FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 
VINTERFÖRVARING - DYKARBETE 

N. Hamngatan 10, Fjällbacka,Tel. 0525-310 33 

o o 
Vart Aldersro 

Socialnämnden vill ta ifrån fjäll backa
borna deras eget Åldersro, som de själva 
strävat ihop medel till, och detta i medve
tandet om, att våra gamla har svårt att tri
vas uppe på landsbygden. 

Man vill disponera Åldersro som sjuk
hem för glömska äldre, eller senildementa 
patienter. Dessa bor för närvarande i 
gruppboende på Fjällbackaservice. 

Våra gamla kommer nu att placeras på 
lediga platser, kommunen runt. Från soci-

alförvaltningshåll har man yttrat: "Fjäll
backaborna har gott om valmöjligheter i 
Bullaren, Lur och Tanumshede. " 

Fjällbackaborna kan inte acceptera 
denna utveckling, utan nu måste vi arbeta 
för att ändra socialnämndens beslut, alter
nativt på ett eller annat sätt få till stånd 
någon annan möjlighet för ett ålderdoms
hem inom Fjällbackas gränser. 

GÖR GÄRNA DIN STÄMMA HÖRD 
FÖR VÅRA GAMLAS BÄSTA! 

Arbetsgruppen" Rädda Åldersro" 



• Efter senaste val finns följande fjäll
backabor med i olika styrelser, nämn
der och fullmäktige: 
Alf Jonasson (s): kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige och kommunal
förbundsrepresentant. 
Thorsten Norin (s): v ordf tekniska 
nämnden. 
Karl-Einar Johansson (fp): tekniska 
nämnden och kommunfullmäktige. 
Karl-Allan Nordblom (mp): tekniska 
nämnden. 
Yngve Hugoson (fp): byggnadsnämn
den. 
Berndt Hansson (m): räddningsnämn
den. 
Bengt Kahlman (fp) : ordf hamnstyrel
sen, styrelsen för TanumStrand. 
Kjell Jonasson (s): v ordf i fritids
nämnden. 
Lennart Fredlund (fp): valnämnden, 
pastoratsdelegerade, kyrkofullmäktige. 
Lars-Erik Nilsson (nyd) : kommunfull
mäktige. 
Bo Blumenthal (nyd): kommunfull
mäktige. 
Anders Järund (saml): ordf i pastorats
kyrkorådet, kyrkofullmäktige. 
Nils Christensson (saml): pastoratsde
legerade. 

• Rivningen av det Wenanderska 
huset kostade ägaren 20.000 kr i till
äggsavgift. Bohusläns museum hade 
klassat byggnaden som intressant. När 
man skulle börja renovera huset, visa
de det sig att stor del av timret i väg
garna var ruttet, varför ägaren lät riva 
huset utan att invänta tillstånd. 

• Kommunen ger klartecken till Urban 
Jan son. att utvidga båtvarvet söderut 
enligt tidigare presenterad plan. 

• Kommunfullmäktige sade ja till att 
a 6': 'U - . - miljoner kr på att 

bygga om _ -e - gamla lokaler till en 
filmscad för tecknad fil m. Projektet 
skulle lö a lerner med de tomma 

unen. A\1al har 
ännu inte ing - ed filmbolaget 
Tolco från Lo _-\n,ge es med VD 
Eugene Wolver. 

• Hyresförluster på upp tiU :e 
kr kan komma att drab -- elsen 
Tanums-Bostäder de närm - e Ta 

åren . 

• Volvo i Tanumshede är sålt till Per
storps Komponent AB. Fabriken skall 
nu heta Tanum Komponent AB. 

• Saugbrugsforeningen i Halden har 
dömts att betala en halv miljon kr i 
böter för gamla miljösynder, den stör
sta bot som utdömts i Norge efter 
anmälan från en miljöorganisation (i 
detta fall Haldens Natur og Milj0-
vem). 

• Ett nytt försök att trafikera sträckan 
Grebbestad-Smögen sjövägen i som
mar görs av Börje Börjesson med 
Utflyktsbåtar AB. Båten heter M/S 
Utskär och kommer bl a att lägga till i 
Fjällbacka. 

• Folkmängden i Fjällbacka kyrkobok
föringsdistrikt uppgick den 31 decem
ber 1991 till 1.085 personer, en minsk
ning med två personer från föregående 
år. Detta är kanske sista året vi kan få 
fram befolkningssiffror för Fjällbacka. 

• När lågstadiet flyttar till den nya sko
lan, kommer Kyrkskolans lokaler att 
hyras ut till Anne-Majas vävkurs och 
konstnärinnan Inga-Lena Ahnblom, 
under förutsättning att förskolan inte 
behöver lokalerna. 

• De nya fasta avgifterna för vatten 
blir i fortsättningen 4.650 kr för som
margäster och 3.900 kr för åretruntbo
ende .. Idag subventionerar kommunin
vanarna vattentaxorna med 40 procent 
via skattsedeln. 

• Rättelse: Förre ägaren av fiskaffären 
Erik Hansson gick i pension. Fastig
hetsägaren Lennart Widelius trodde 
inte han skulle kunna finna någon, 
som var intresserad att ta över fiskaffä
ren, pga konkurrensen från fiskförsälj 
ningen från en fiskebåt sommartid. 

• Rättelse: I artikel om Lasse Lundberg 
som ordförande, stod att medlemstalet 
ökat från 400 till 700 medlemmar. 
Skall vara: från 600 till 700 medlem
mar. Ökningen från 400 till 600 ägde 
rum åren 1982 till 1985. 

Anders J ärund 

Gynna våra 
annonsörer 

Rygg - Hack - Led - Muskelproblem? 

TANUMSNAPRAPATEN 
BENNIE BRORSSON 

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

Tel: 0525-205 50 

Välkomna! 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-31780 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 
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Jordskalv 
Små jordskalv förekommer rätt ofta i 

norra Bohuslän. Vi bor, geologiskt sett, 
faktiskt i Skandinaviens oroligaste områ
de. Skalven brukar vanligtvis uppmätas 
till omkring l på Richterskalan och inte 
förorsaka någon större panik. 

Men på morgonen klockan 7.39 onsda
gen den 19 februari i år fick vi här i Fjäll
backa uppleva ett av 1900-talets krafti
gaste jordskalv, på Richterskalan uppmätt 
till 3,9. 

Skalvets centrum lokaliserades till 
yttre Oslofjorden, cirka en mil nordvä~t 
om Strömstad. En kraftig smäll hördes 
och därefter kom det liksom en tryckvåg. 
En fjällbackadam upplevde det som om 
en jättehand fattat tag i huset och omilt 
ruskat om det. Porslinet i skåpet klirrade 
och tavlorna på väggarna rörde sig. Hon 
fruktade att en närliggande fabrik explo
derat. En annan dam tyckte att tryckvågen 
lyfte huset, även där klirrade porslinet i 
skåpen och stolarna hoppade. Hon 
beskrev det som en fruktansvärd upple
velse. Andra rusade skräckslagna ner i 
sina källare i tro att värmepannan explo
derat. Själv vaknade jag av att sängen 
skakade, men ihte hade jag en tanke på att 
det kunde röra sig om ett jordskalv, utan 
tog fÖr givet att något sprängningsarbete 
pågick i närheten. 

1904 inträffade århundradets kraftigas
te skalv, uppmätt till 5,5 på Richterskalan 
och med sitt center i Skagerack. Detta 
hände söndagen den 23 oktober och 
berörde hela Skandinavien. Mitt under 
pågående högm1\ssa i kyrkorna hördes 
plötsligt ett förfärligt dån, likt från ett 
fruktansvärt åskväder. Marken skalv så 
starkt att husen skakade. Fönsterrutor 
gick sönder, skorstenar rämnade och 
möbler och lösa föremål kastades 
omkring. I flera kyrkor föll ljuskronor ner 
och krossades . Panik utbröt och många 
människor trodde att nu skulle jorden gå 
under. 

Maj Gustafson 

VÄLKOMMEN TILL 

~' ~~" & . ~~~ .. , 

. ~ ~~ , 

Gardin - Modetyg - Sybehör 
Garner - Handarbete 

Underkläder - Strumpbyxor - Sockar 

FJÄLL BACKA TEL 313 71 
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FISKARSTUGORNA PA HAMNERO 

Hummerfiskarstugorna på Hamnerö på 
Södra Väderöarna är säkert bekanta. Vad 
jag minns har de figurerat på Fjällbacka
Bladets titelsida och deras historik finns 
också dokumenterad i något nummer. 

Sedan början på 70-talet har Hem
bygdsföreningen förvaltat stugorna .och 
hållit dem i ordning. Som framgår av 
bifogade foto behöver de nu renoveras 
igen. Hembygdsföreningen försökte frikö
pa stugorna från delägarna, men då ägar
förhållandena är ganska komplicerade så 
gick inte det. Föreningen avsade sig då 
nyttjanderätten till stugorna och det är då 
delägarnas sak att hålla dem i ordning. 

Morgan Sandmark och undertecknad 
har lovat försöka renovera hu en och vi 
har skrivit till delägarna och meddelat 

sakläget och har samtidigt bett om ett 
bidrag till restaureringen. De medel vi fått 
in kommer dock inte att räcka för att klara 
det hela. 

Om Ni anser projektet värt att stödja 
så kan Ni sätta in en summa på postgiro 
627 59 7 Björn Sandmark. 

Vi kommer att prägla skyltar att sätta 
upp på husen, som utöver en kort historik 
över stugorna, även nämner de personer 
och föreningar som bidragit med pengar 
till husens underhålL 

Vi hoppas att i anser det hela värt att 
satsa på. Stugorna är, mig veterligen, de 
enda s k "utrotarstugorna" (de som låg 
utanför roten) på hela västkusten, bara det 
borde vara ett skäl att bevara dem. 

Björn Sandmark 

Undvik sommarköerna använd vår 

. BANKOMAT 

Föreningsbanken Kvilte 
avd.kontor Fjällbacka 0525/320 15 
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GRINDVAL I FJALLBACKASKARGARD 

/~- . ~-=--===- ===--

c-$~~?&/:;JiJ- ~,~?~ 
Grindval. /llustr. H åkan J ärund 

Fredagen den 5 oktober 1991, på min 
postrunda i Fjällbackaskärgården, hände 
mig något mycket ovanligt. Jag, eller sna
rare min båt, fick sällskap aven val. Det 
visade sig vara en grindval, vanlig bl a vid 
Färöarna, sju meter lång och två tusen kilo 
tung. Ryggen var mörkt grå, buken lite lju
sare och rygg- och stjärtfena magnifika. 
Men allt detta visste jag inte till att börja 
med. 

Det var när jag på förmiddagen var på 
väg till Hästvam, som jag gjordes upp
märksam på den celebra gästen. Astrid 
Johnsson, som låg och drog hummertinor 
mellan Hästvam och Florö, visade mig på 

något som såg ut som en val. Den låg all
deles i närheten och visade sig uppe i ytan 
med jämna mellanrum. Efter att jag lämnat 
posten på Hästvam fortsatte jag mot 
Kalvö, och upptäckte då att valen tydligen 
gillade mitt sällskap. Den följde med båten 
förbi Barlind mellan norra och södra Fot
stillen och vidare ner till Korsö. I sundet 
mellan Korsö och Kalvö, där en sandbank 
gör passagen trång, blev jag lite orolig. 

, Skulle min följeslagare klara detta utan 
grundkänning? Men det gick galant. Den 
rundade Korsös södra udde och fortsatte 
mot Säleskär, som ligger söder om Sälviks 
Camping i Fjällbacka. Jag körde sakta och 

~,~~ LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET 

L 

VAR LIKA NOGA NÄR DU 
VÄLJER MÄKLARE SOM NÄR .. 

DU V ALJER HUS! 

observerade hela tiden det stora djuret, 
som helt lugnt siIl1made bredvid båten. 

Den såg ut att gira västerut och jag 
kände mig nöjd. Nu hade den tydligen fått 
nog av skärgårdsturer, och såg ut att styra 
mot öppna havet. Jag kunde följa dess fort
satta färd genom att observera den flock av 
hundratalet måsar som hängde i luften över 
de~. Återstod lerbankarna i Jorefjorden, 
men den skulle säkert klara dem också och 
komma ut på öppet vatten. 

Dagen efter ringde man från Naturhis
toriska Museet i Göteborg, dit ryktet om 
min ovanliga reskamrat spridit sig. En 
markägare inne i Jorefjorden hade rappor
terat att en val st~andat på lerbankar i fjor
den, där den i lågvattnet mött sitt öde. Från 
museet undrade man om jag kunde åka ut 
och se om det var samma val som gjort 
mig sällskap dagen förut. Vilket det natur
ligtvis var. Samma färg och storlek. Ingen 
tvekan. Den hade aldrig nått de fria vidder
na. Kanske var den inte helt kurant efter
som den sökt sig så långt in mot kusten. 
Den bärgades och fördes till Göteborg där 
Naturhistoriska Museet tog hand om den. 

Stig Tore Berg 

VINDKRAFTVERK I 
MÖRHULT 

En vindkraftförening, som kallar sig 
Bottna Vind AB, har planer på att sätta 
upp ett vindkraftverk av trebladig dansk 
modell på 225 kW på berget mellan Mör
hult och Bräcke fritidsby. Föreningen har 
haft flera olika förslag att välja mellan 
och har nu fastnat för denna plats. Berget 
ligger avsides och störningar på omgiv
ningen blir minimal. Avståndet tjll när
maste transformator blir inte alltför långt. 
Kraftverket är av dansk typ. Dessa är 
lägre än det stora kraftverket i Magiarp i 
Skåne och dominerar inte landskapsbilden 
lika mycket. Bullerproblemen är också 
små. Kommunen har ställt sig positiv till 
projektet. Tio sådana här kraftverk, skulle 
kunna täcka all hushållsel (el-värme ej 
inräknad) för åretruntbor i Fjällbacka. 

Alla är välkomna att ·teckna aktier i 
företaget. Varje aktie kostar 7.100 kronor 
inklusive ett lån till företaget. Räntan på 
pengarna med dagens elpriser är ca 8 pro- . 
cent. 400 aktier och ett investeringsbidrag 
på 25 procent skall täcka en investerings
kostnad för ett kraftverk på J.740.000 
kronor. Inttesserade kan vända sig till 
Ann Wennberg i Gerlesborg, Bottna 
0523-540 77 eller ordförande Lennart 
Blomgren i Götene 0511-574 74. 

Anders Järund 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE G 

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

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

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

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

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

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

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

8 Dyngön. Lockade med sin goda hamn 
tidigt till bebyggelse. Under IS00-ta
lets rika sillfiske hade Oslo köpmän 
stora magasin på ön. F d lotsstation 
och kustpostering. Bebodd. 

9 Korsö. Är mest känd för sin "kyrka", 
ett väldigt pyramidformat block inne 
på 0n. Vid sundet mot Kalvön låg vid 
senaste sillfiskepedoden en sillolje
och guanofabrik. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00 
~ 

~ 

(:) 

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

19 Galgeberget. Fick kanske sitt namn på 
grund av brantens utseende och för
knippas med olika legender om forn
tida hängningar. En berättar att en in
cestfamilj från orten hängts där, en 
annan att fogdarna från Hornborgs 
slott låtit förrädare dingla i galgen på 
denna ö. 
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1 Golfbanan 
2 Tennisbanan, minigolf 
3 Tandläkare, Stiftelse hus 5 
4 Nya Badis, Restaurang 
5 Pastorsexpeditionen 

Torsd 10.00-12.00 

31150 
31713 
31700 
31208 
31034 

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

7 Post se annons 
8 Brandstation 
9 Lars Kristiansson Bil AB 

Verkstad 
10 Båtshopen, Cafe Bryggan 
11 Turistinformation 

Rumsförmedling 
12 Ingrid Bergmans Torg 

31013 
311 05 
32196 
31096 
31040 
32120 
31060 

14 Bibliotek 32047 
Mänd 15.00-19.00, Onsd 11.00-14.00, 
Fred 15.00-18.00 

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

Läkare 32020 
Nattpatrull 32026 

20 Sparbanken Tanum 318 00 
21 Nestorsgården 319 60 

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

22 Kungsklyftan 
23 SSNs klubbstuga 318 50 
24 Sälviks Camping 31490 

I direkt anslutning till sim- och seglar
skola, båt- och stuguthyrning. 

25 Idrottsplats 
26 Fjällbackaservice 

BRA ATT VETA: 
BÅTUTFLYKTER 

31618 
32040 

Taxibåt ......... ... ... .... ....... .. ..... 313 92 
Skärgårdsturer/Charterturer 
........... ......... .... ..... .... . 010/28703 12 

BÅTKRANAR 
Bror Jansons varv, 6 ton .... .. 310 57 
Johny Spindel, 1,5 ton ......... 319 05 

VANDRARHEM 
Valö Skärgårdsvandrarhem .. 31234 

DYKARE 
Widelius Marin Service .. ... .. 310 33 
Ingemar Granqvist .. . 010/28703 12 

FJÄLLBACKA 

UOMUNOS
KARET 

nas 

DE VIKTIGA 
TELEFONNUMREN: 
Tanums kommun 
Kommunstyrelsens ordförande 
Bengt Mattsson 
Kanslichef Ulf Björkman 
Socialchef Eeva-Ritta Leppänen 
Miljö- och hälsoskyddschef 
Anders Schönbeck 

18000 

Fritidschef Roland Joe!sson 
Byggnadsinspektör Henry Berntsson 

Veddeberget 
\) 

Kulturkontoret 
Kulturchef Karl-Axel. Wikström 

Hamnkontoret, Grebbestad 
Hamnkapten Roy Ohlson 

18200 

14030 

Polis 
Läkare 
Veterinär 

204 10, 05261125 30 
32020 
31880 

Försäkringskassan 
Taxi 

29070 
291 70, 352 01 
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Nio blomster under kudden 
Ett av mina barnbarn hade hört talas 

om, .att om man på midsommarafton 
plockar nio olika sorters blommor och 
lägger dem under sin kudde, så skulle 
man under natten drömma om sin till
kommande. Eftersom hon inte fick lov att 
gå ensam ut sen på kvällen, bad hon mig, 
mormor, följa med. Kruxet var ju, att hon 
efter att ha plockat sina blommor inte fick 
säga ett endaste litet knyst förrän nästa 
morgon, då hon vaknade. Den lilla damen 
lider nämligen inte utav tunghäfta precis. 
Därav den sena timmen. 

Just denna midsommaraftonen var inte 
en sådan där underbar kväll, som man 
önskar sig. Nej, det var rätt kulet och gan
ska vått efter regn. Därför gjorde vi upp 
.en plan för vad slags blommor hon skulle 
plocka och hur vi skulle gå för att finna 
dem. Blommorna skulle vara vackra eller 
ha romantiska namn. Käringtand och det 
klibbiga tjärblomstret underkändes direkt. 
Klockan närmade sig midnatt när vi 
begav oss ut i den magiska natten och det 
blev en ganska lång promenad till alla 
blodtörstiga myggors förtjusning. De för
sta blommorna, en ljuvlig skär nyponros 
och ett violett midsommarblomster, hitta
de vi ganska snart. Prästkrage . hade vi 
också på vår lista. Den är ju en verklig 

älskogsblomma, som mången kärleks
krank ungmö rådfrågat sen hedenhös. Kär
leksört hamnade i buketten för sitt vackra 
namns skull. Brudbröd visste jag var vi 
kunde finna och gulmåra hade vi också 
bestämt oss för, sedan jag berättat att den 
även kallas jungfru Marie sänghalm. 

Nu återstod tre blommor att hitta och 
två av dem fick vi söka rätt långt hem
ifrån. Vi vandrade in i skogen för att 

llustr. Håkan Järund 

~onica~ !Bfommo't 
SNITT & KRUKVÄXTER 

BINDERIER 
BLOMSTERFÖRMEDLING 
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INRAMNINGAR 
Tel. 0525/323 80 

NYA BADIS 
RESTAURANG och BAR 

DISKOTEK och LEVANDE MUSIK 

Öppet dagligen från 15 juni till 15 augusti 
Övrig tid lördagar och mot beställning 

Välkomna! BORDSBESTÄLLNING TEL. 31208 ' 
Fullständiga rättigheter 

Gunter och Lars-Erik 

hämta den vita skogsstjärnan, som lyste 
likt små himlaijus i dunklet mellan träden. 
Strax intill j ett fuktigt dike växte humle
blomster, som ju också kallas brud och 
brudgum. Den blev den sista blomman vi 
plockade, innan vi traskade hemåt i den 
ljusa midsommarnatten, för ntt som nion
de blomma i buketten sticka 'en blyg för
gätmigej , som växte i vår trädgård, samt 
knäpptysta krypa till sängs. 

Nästa morgon mötte mig en djupt 
besviken liten flicka. Hon hade inte drämt 
om någon eller något över huvud taget. 

Jag blir nog aldrig gift, sa hon molo
ket. I samma andedrag frågade hon, om 
jag då jag var flicka någon midsommar 
hade sovit med blommor under min 
kudde. J ag s arade att det hade jag gjort _..J 

en gång. 
Och em drömde du då om? Drömde 

du om morfar? 
Nej, lilla vän, jag drömde om vår 

gamla trädgårdsmästare. Ingen drömprins 
precis. Och som du redan vet, så slog ju 
inte drömmen in. Alltihopa är bara gam
malt skrDck, förstår du. 

Men vi hade väl trevligt på vår blom
sterrunda i natt, eller hur? sade. jag, innan 
vi båda exploderade i ett befriande skratt. 

'Maj Gustafson 

@ränaItids 
Restaurang 

Barservering med kaffe 
och husmanskost 12.00-18.00 

Bordservering i två våningar 
A la Carte och skaldjur 

18.00-02.00 

Nytt (ör i år 
TRUBADURER 

STAND UP 
och DISCO 

varje kväll under juli 
Fullständiga rättigheter 

Yälkomna 
SlYAN och BERNDT 

Tel. 0525-310 41 



Sommarglädje i Sälvik köper räkorna. Vid de nya fina bryggorna 
kan Du se båtar av alla de slag. 

Ulla-Britt Hansson på sin" hemmagata" . 

Fjällbacka med sin vackra skärgård är 
den mest underbara plats på jorden!! Sär
skilt för oss stressade vardagsmänniskor. 
En lisa för själen är det, att komma ut på 
en av de oräkneliga holmarna en vacker 
sommardag. Stillhet, ro, vågornas kluck
ande. Alla stora och små bätar som ilar 
hit och dit. Några oerhört påkostade, 
några mycket vackra. Men också en och 
annan långsamgående liten plasteka. Vi 
behöver inte åka så fort - vi har ju semes
ter. 

Alla kan ju tyvärr inte bo i en stuga i 
havsbandet. Nej, det är för mänga en 
omöjlighet. Pengarna räcker inte ti ll. Då 
kan Du bo på den charmiga lilla camping
platsen i Sälvik. I husvagn eller tält eller 
kanske i en minibungalow. Campingplat
sen är inte stor. Den ligger i skydd av 
berg men med stranden alldeles bakom 
knuten. Flera av oss campinggäster åter
kommer år från år. Några av oss har bott 
som campinggäster sen 1945!!! Först i 

AKVARIE & 

~N~~~;'i 
I vår butik hittar Du olika 
hund- och katt foder såväl 

som kattsand . . 
Stor sortering av burfåglar, 

akvariefiskar samt smågnagare 
från ökenråttor till chincilla. 

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

enkla tält, sen i husvagn eller kanske 
egenhändigt byggd villavagn (byggd 
direkt på platsen!!) 

Flera av campinggästerna flyttar ut till 
sin plats redan i början av maj. Då bygger 
vi extragolv, slår upp fört~ltet till husvag
nen, placerar in våra praktiska vita plast
möbler och vips är sommarnöjet klart! 

Sen lockar den friska havsluften ut oss 
varenda helg till semestern låter oss stan
na. Flera veckor i sträck får vi njuta av 
atmosfären i Fjällbacka. Den underbara 
promenaden in till Ingrid Bergmans Torg. 
En kopp kaffe på den vackraste servering 
som finns vid Cafe Bryggan eller en 
glasstrut med valfri smak. Har Du tur kan 
Du vinna 1/4 kg räkor i en av lotterikios
kerna. Annars går Du runt hörnet och 

Vill Du ha extra motion så tar Du en 
promenad genom dep mäktiga Kungsklyf
tan. Sen måste vi naturligtvis ha lite gott 
att grilla, jordgubbar till efterrätt och 
något gott till kaffet. Det finns allt att 
välja på för oss semesterfirare. Vi lider 
ingen brist på varor. Det mesta kan Du 
finna i Fjällbacka. Även Dina nya shorts 
eller senaste modellen <IV friluftsdressen 
kan Du finna där. 

Väl tillbaka på campingplatsen är det 
kanske matdags. Lättvindigt att grilla en 
köttbit då. Det osar och luktar gott. Några 
har inköpt elgrill - garanterat osfritt! 

, Det är skönt med verklig semester! 
Bad, böcker, promenader, goda vänner, 
båtturer, bryggdans, golf, underhållning i 
Falkeröds mysiga lada. 

Det är skönt att slippa ansvaret för 
arbetet! 
Här bor läkare, lärare, konsulenter, perso
nalchefer, försäljare, dagmammor, konto
rister, vaktmästare, industriarbetare, sjuk
sköterskor m m. Alla yrkeskategorier 
finns representerade. Vi har dock ett 
gemensamt - vi älskar Fjällbacka! 

Här träffar Du kanske nya vänner. 
Andra turister som hittar hit från många 
olika ställen. Campingplatsen är öppen 
för alla. Många träffas här år efter år. 
Ingen tröttnar någonsin på Fjällbacka med 
sin underbara skärgård! ! ! 

Nu i januari månad då mörker faller 
tidigt så är det tankarna på den komman
~e sommaren som får det att ljusna. 
Atminstone i sinnet! 
Vi ses! 

Ulla-Britt Hansson 

I ' 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 
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BLASOPP 
Undertecknad har Fjällbacka i gott 

minne sedan närmare hundra år tillbaka i 
tiden. 

Alltsedan början av 19 !O-talet brukade 
familjen Gullström tillbringa sina som
marsemestrar i Fjällbacka. Vi hyrde ett 
par rum i en villa och intog våra middags
måltider på Nya Hotellet. De sista två 
veckorna tillbringade vi hos en tant på 
Fläskö, och jag kommer ihåg att jag fick 
disponera en liten båt med ett segel, men 
med bestämda order att inte lämna sundet 
mellan Fläskö och Val ön. 

Och åren gick. Vi upplevde ju två 
världskrig, och semestervanorna rubbades 

st136-41 
199:-

st122-33 
89:-

avsevärt. Nå, Fjällbacka levde alltjämt 
kvar i mitt minne, och på 1940-talet åter
upptogs kontakterna. Jag hade flera vän
ner, däribland John-Joel Johansson, med 
vilken jag ofta sällskapade på fisketurer
na. 

Jag upplevde då min "första förälskel
se" - Blåsopp på yttersidan av Valön. Och 
detta resulterade i att jag för en bilhg pen
ning inköpte en "strandtomt" helt obe
byggd och fylld av riktiga stenålders
block. Så inropade jag på en exekutiv 
auktion i Dalarna en gammal timmerstu
ga. 

- Jag vill minnas att pri set var 50 kro-

BARNSTÖVLAR 

~-::,.==~' :-,--.1 DAMSTÖYLAR . 71, . HERRSTOVLAR 
SOC \. 

blå 22-33 

blå 34-40 

blå 41-46 

89:-
99:-

109;-

p a ar bara bra barnskor heta. 
f'ax nktjga sandaler för 
olter SOm växer. 

En skön barn
sandal med 
Ovandel j 
skinn och 
kardborr_ 
lås. 
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Detta 
och 
mycket 
annat 
finner 
Ni hos 

~~vL 
SKOR och LÄDER 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/312 50 

nor med skyldighet att transportera bort 
den - och engagerade två dalmasar att 
plocka ner den och i lastbil transportera 
den till Fjällbacka. Där träffades vi en 
kväll för övernattning och jag hade enga
gerat John-Joel att bogsera över timret i 
en pråm till Blåsopp följande morgon. 
Men innan jag gick till kojs tog jag en tur 
till bryggan, där lastpråmen var förtöjd. 
Jag träffade där en gammal fiskare - möj
ligen var det Knut på Kalvö - som berät
tade så här: "Det känns i mina ben att vi i 
morgon får ett svårt väder - kanske 
storm." För säkerhets skull bad jag då 
John-Joel att vi skulle starta tidigt, kanske 
klockan sex. Och så skedde. Vi startade, 
och det hade redan börjat blåsa. När vi så 
kom till hörnet av Valön hade vinden nått 
stormstyrka. Och jag minns John-Joels 
röst: "Hade jag vetat det här, så hade jag 
aldrig startat! " Men nu var vi ju framme. 
Vattenståndet var högt, och vi tvingades 
vada i vattnet till knäna o,ch bära upp 
varenda stock fram till grundläggningen, 
som var ordnad i· förväg. Jag kommer 
ihåg att när vi lagt ett par varv fick vi 
krypa bakom varven för att inte blåsa 
omkull. Nå, det lyckades till sist, och vi 
övernattade hos familjen Alden på sydsi
dan. Det tog en vecka innan takläggning
en var klar. Och väl ett år innan huset var 
beboeligt. Och kanske ännu längre tid 
innan uthusen var klara och stenblocken 
fått vika för användbara gångstigar. Det 
var min lilla sysselsättning från sommar 
till sommar. Så kom elektrici tet och tele
fon . 

Ja, detta var his torien om Blåsopp. 
Sven Gullström 

Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-313 27 

Fjällbacka . 

Konfektyrer, tobak, tidningar 
Tips online, Oddset, Flax, m.m 
Inlämn. tips t.o.m. 14.00 lörd. 

ATG-OMBUD: VS , V6, DAGENS 
DUBBEL, SPADER, KENO, 

PENNINGLOTTER, VYKORT, 
KORT FÖR ALLA TILLFÄLLEN. 
SVENSKA o. NORSKA SJÖKORT 

FILM FRAMKALLNING 
GATUKÖK, 

GB-GLASS, MJUKGLASS 
LIVSMEDEL 

Välkommen 
Eva, Bengt, Mats, Mia 

Öppet alla dagar 
Tel. 313 27 



.. 

Ny blomster
affär 

En blomsteraffär har länge saknats i 
Fjällbacka. För att råda bot på detta, har 
nu driftiga Monica Holmberg öppnat en 
sådan, till stor glädje för oss alla. I ljusa 
fräscha lokaler träffas hon på Skolgatan 2 
(vid Kyrkskolans parkering) bland blom
mor och grönt. Vi önskar henne välkom
men och framgång i hennes nya bransch. 

FFF 

Välkommen till 

,JJtu,aacxa~ 
XULÖJtU as 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

Illl]~1:1 
REKLAM AB 

Trycksaker! 
Böt:ker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

Bruksvägen 8,45533 Munkedal, Tel. 0524-121 19, 10077, Fax 0524-123 11 . 

BRÖDERN1}J11 ~~::::~~~!ng 
GUSTAFSSONÄå RULLGARDINER 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571 - 205 73 Telefax 205 73 
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NATURHAMN 
Kåseri av Lasse Lundberg, ur "Ord och inga visor" 

Det finns inget som går upp emot att 
ligga i naturhamn. Om man nu över 
huvud taget kan lyckas ta sig in i en 
sådan, under den vintermånad de starka 
kallar högsommar. 

Fritidsbåten har av många kallats fri
hetens instrument. Jo, jag tackar jag. 

Då har dom inte sett Gluppöbassängen 
i semestertider. En campingplats, till 
bristningsgränsen fylld av tält och hus
vagnar, framstår vid en jämförelse som 
rena rama vildmarken. Skall campingplat
serna lyckas komma upp i klass med 
naturhamnarna, får dom allt börja köra 
med fendrar på husvagnarna och dessut
om stapla dom på höjden. 

En naturhamn kan man spåra på dof
ten. Redan vid sexsnåret på eftermidda
gen börjar det dofta kremerad grillkorv så 
att det känns lång väg. 

Då tänds alla grillar och vedbrasor och 
hela härligheten sveps in i en dimma, vil
ket skulle fått 6 november 1932 i staden 
Liitzen att framstå som en ovanligt klar 
och vacker höstdag. 

Och så alla dessa ljud. 
De är som en enda stor konsert. 
Först hör man stackatona från alla fal-
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len som smattrar mot aluminiummastema. 
ackompanjerade av pruttandet från 100-
tals ketchupflaskorna. 

Sedan lantvinerna introducerade på 
den svenska marknaden, almar man 
mycket vinkorkarnas kontrapunktiska 
pluppande, men i någon mån har detta 
ersatts av de sporadiska små krik som 
gärna uppstår då någon skär ig på en 
skruvkork. 

Man hör det på långt håll. 
Sedan kommer visans vänner. 
Överallt klinkas det på gitarrer och 

halas i dragspel så att det står härliga till. 
Efter att ha tillbringat några nätter i 

naturhamn, förstår man mer än väl varför 
Evert Taube aldrig valdes in i Svenska 
akademien. Naturligtvis var akademi
juryn orolig för att det skulle bli lite svårt 
att sova på mötena i fortsättningen med -
Möte i monsunen - ringande i öronen. 

När klockan börjar närma sig sängdags 
börjar den verkliga tortyren. Då sätter 
festprissarna igång. 

Det båtfulla folket. 
Klirrande glas och högljudda flabb

skratt som ekar i sommarnatten. Det gäl
ler att hålla igång när man har semester. 

1l1l~ 

Och sedan på toppen av allt, den nya 
inneflugan. Dingen med aktersnurra. 

För att hålla barnen sysselsatta på ett 
å onaturligt vis som möjligt, har föräl

drarna inköpt en liten dinge. Denna 
påminner oftast om ting man finner i 
Cornflakespaket, och på densamma har 
apterats en alldeles för stor AKTER
SNURRA. 

Runt, runt, på det lilla fria vatten man 
finner i naturhamnen, ilar barnen halva 
nätterna igenom, i sina glada lekar. 

Uppflugna på klipporna runt omkring 
sitter den missgynnade lilla skara ungar, 
vars föräldrar tycker att barn skall umgås 
med naturen under sommarlovet, och fun
derar på att skriva till barnombudsmannen 
för att där få hjälp med att få sina föräld
rar omyndigförklarade. 

Och så alla dessa kastspön. 
Överallt längs klipporna trängs det av 

dessa obotliga optimister, vilka, hållande i 
ena änden av ett snöre, när en förhopp
ning att något ännu dummare skall hänga 
sig i den andra. 

Man fiskar makrill. 
I juli månad. 
Det är inte särskilt tätt mellan makril-



lama i Bohuslän i juli månad. Man skulle 
lika gärna kunnat ägna sig åt att fiska 
bläckfisk. Och hela tiden tror man att man 
befinner sig på ett träningsläger inför 
något olympiskt spel. 

Träningsoveraller och åter tränings
overaller. Tillverkarna av sportkläder 
måste ha tjänat sig förmögenheter på 
människans märkliga behov av grupp
samhörighet. 

Det är sannerligen inte bara ungdo
men. För lite sedan mötte jag en äldre 
herre, Utstyrd på ett sätt att jag var över
tygad om att det var han som sprang vilse 
under stockholmsolympiaden. 

Naturhamn, jo jag tackar jag. 
På mig verkar det som att en god 

naturhamn bör vara utrustad med sopma
jor, toaletter, nödradiosändare, vatten
rutchbana, helikopterlandningsplats, 
dusch, supermarket, länslasarett, casino 
och biluthyrning, men absolut inte bryg
gor, enär den då skulle vara klassad som 
gästhamn och därmed belagd med ham
navgift. 

Tänk så konstigt det var förr. 
Då gick man inte in i vikar där det 

redan låg en annan båt och så hade man 
skepparmössa med märke i och kanske 
till och med skepparjacka. Tänk att man 
kunde klä ut sig på det viset. 

Så plötsligt är semestermånaden över. 
Då vaknar det riktiga Bohuslän. Vikarna 
är tomma och de halvt ihjälstressade 
ejdrarna kan åter vila på de kala klipphäl
larna, efter att i en hel månad ha blivit 

Ett tack till STS - Lars 
Magnusson för den 
fina resan till Österike 
Vl vann, som var 
skänkt till SSN-jubile
et. 

Gun o Karl-Otto Bohlin 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

-Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-31675 
Ö 

jagade runt i cirklar av fritidsfolket. Det 
var så här det där med naturhamn en gång 
började. En dröm om det orörda, det äkta. 
Drömmen om att ligga i en egen vik och 
leva med solen och naturen, borta från 
alla sociala krav och samhälleliga förplik
telser. 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 
• Mjöl 
• Lantbruksfoder 
• Gödning, Utsäde, Kalk 
• Jordförbättringsmedel, gräSfrö m.m. 

Välkomna! • • 
Miroir 
Din modeboutique 

i Fjällbacka 

GALÄRBACKEN TEL. 323 69 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 
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Glesbygdsdata och mediaföretag 

FOTO STORA BILDEn: Hans Schub.lnfälld LeifNOI'in 

Man blir glad och överraskad, när man 
gör ' ett besök i andra våningen av gamla 
fiskeriföreningen, Norra Hamngatan. Där 
möter man positiva och framåtriktade 
människor, som verkligen har skapat ett 
modernt företag i databranschen. 

. Jag citerar ur deras broschyr från hös
ten 1991 : "Svensk Nyttodata arbetar med 
utbildning, försäljning, serie, installatio
ner, programmering och konsultation, 
huvudsakligen med PC-datorer. Vi är 5 
anställda och har arbetat med datorer 
sedan början av 1980. Vi har kunskaper 
inom DOS, Windows, OS/2 och UNIX. 
Vår ambition är att snabbt och säkert väg
leda och serva Er före, under och efter Ert 
dataköp." 

Numera har företaget 8 heltidsanställ
da och 2 halvtider samt ett antal extra 
lärare och konsulter, som plockas in vid 
specialuppdrag. 

Det är alltså inget litet företag , som 
startade i augusti 1989 i de nuvarande ' 
lokalerna, dvs då var bara hälften av loka
lerna fyllda. Nu är hela våningen uppta
gen av arbetsplatser för datorer och ser
vice, skrivars;, kopiatorer, disketter, CAD
utrustning, modem, telefoner. Ja, man blir 
imponerad. Det sjuder av dataverksamhet 
i varje hörn. 

Jag har nöjet att bli informerad av 
företagets grundare, ägare och allt i allo, 
idespruta, organisatör, Fjällbackapojken 
Leif Norin. Han talar med entusiasm om 
sin affärside, - att i glesbyd tillhandahålla 
högteknologiska arbeten för företag och 
institutioner, så att de slipper att åka till 
storstaden för att bli hjälpta - att ge kvali
ficerad utbildning datateknik till gles-

24 

bygdens ungdom. å att de förhoppning -
vis sedan stannar här och arbetar - kall 
företagen överleva må te de tillgodogöra 
sig den teknik som behö . 

"Vi är nog det me t högteknologi ka 
företaget när det gäller datorer i norra 
Bohuslän", säger Leif lite blyg amL "men 
vi har faktiskt flera kunder i Ström tad 
Uddevalla, Trollhättan, Kungälv. än vi har 
i Tanum." 

"Vi har tre ben att stå på. utbildning , 
försäljning och konsult erk amhet. 
I en lågkonjunktur som nu utgör utbild
ning 2/3 av omsättningen. I en högkon
junktur är försäljningen av datorer och 
tillbehör störst och des utom tillkommer 
konsultuppdrag, så mycket vi hinner med. 
Därför blir vi ganska konjunkturokänsli
ga. 

Just nu är AMS -utbildning för arbets
förmedlingarna av stor omfattning. Vi 
samarbetar även med AMU. 

Dessutom har vi personalutbildning 
för företag, som ordbehandling, bokfö
ring, fakturering , kalkyler och registerbe
handling. 

Kurser i programmering, DTP = 
utbildning av sättare till tidningar - CAD 
= datorhjälp vid design, m m. . 

Vi arrangerar ocks~ sommarkurser i 
data, kombinerade med golf och segling. 

Till detta omfattande kursprogram 
behövs naturligtvis kvalificerade lärare. 
Det är ofta lärare från vanliga skolan som 
sadlar om till data. Vi har t o m en engels
man anställd, som i England jobbade med 
landsomfattande system. Han har bott här 
ett år nu och verkar trivas." 

"Paul Cassler är vår säljare, som du 

kall ta kontakt med om du skall datera 
upp dig". kämtar Leif. "Vi är numera 
återförsäljare för bl a IBM och AST Com
puter. AST är ett av de mest sålda data
märken i världen 

Vi säljer ett stort antal ' programvaror 
och har 150 leverantörer sammanlagt. 
Konsultationsverksamheten itmefattar bl a 
uppbyggandet av system och analys av 
offerter. 

Totalomsättningen under innevarande 
år blir ca 7 miljoner. 

Vi är trångbodda men vill gärna fort
sätta att expandera", slutar Leif. 

Mediaföretaget 
Mediaföretaget, som också startade 

1989 och består av Klas Lundblad och 
Peter Brorsson och ~n halvtidarbetande 
anställd inryms i två rum tätt ihop med 
Nyttodata. De var tidigare ett självstän
digt före tag , men har nu uppgått i Media
huset, Göteborg, som innehas av bröder 
till Klas. 

De arbetar med upprättande av pro
gramblad för olika organisationer, bl a 
handikaporganisationer, annonsförsälj
ning, skaffar fram sponsorer m m. 

Mediahuset kommer att behålla arbets
platserna här i Fjällbacka, så Klas och 
Peter jobbar kvar här. 

Både Nyttodata och Mediahusets filial 
är exempel på företagsamhet, som med 
teknikens hjälp, med fördel kan bedrivas i 

. vår "glesbygd". Kanske är det bl a denna 
typ av företag, som kan få ungdomen att 
stanna kvar i vår kommun och vårt sam
hälle. 

Bo Reichenher[? 



Fjällbacka 0525-31920 - 313 51 

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

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! 

RUNESt~ l , ~ ~ i~ 
(")Iv) 1K. 

~ Grebbestad 

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

Tidsbeställning 

FJÄLLBACKA ThoreAxelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVÄRME - KÖKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 - 87 08 49 

Kville Golv & Färg 
Kville. 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~.', ~ '':;! 

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

VÄLKOMNA 
till 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

Tel. 0525/310 14,31252 

KC kläder 
för damerna 

• 
Även barnkläder 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/31300 

ALLT I MODERN HARVARD 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Brith & Nisse 
0525/311 25 

VÄLKOMNA! 
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Mera om husinventeringen 1990 
Var rädd om husens detaljer 
I julnumret redogjorde jag för en del 

av de resultat som Bohusläns Museum 
publicerade efter den omfattande bygg
nadsinventeringen som två representanter 
för museet utförde sommaren 1990, Lars 
Rydbom och Tomas Brandt. Deras råd 
och anvisningar finns i sin helhet på 
museet och hos Tanums kulturnämnd men 
de kommer inte att tryckas för en större 
allmänhet. Därför gör jag en kortare sam
manfattning av dessa kulturhistoriskt vär
defulla råd. Dessa råd är värdefulla för 
alla som äger ett hus i Fjällbacka och kan
ske står i begrepp att reparera eller måla 
om. Säkert vill alla hjälpa till med att 
bevara vårt unika samhälle så vackert och 
kulturhistoriskt rätt som möjligt. 

Alltför kraftiga traditionsbrott eller 
avvikelser från samhällets byggnadsstil 
kommer på sikt att förstöra Fjällbackas 
ansikte och bryta dess enhetliga karak
tär. Därför måste alla förändringar ske 
varsamt. Varje hus är en del av helhe
ten. 

l föregående nummer redogjorde jag 
för de olika hustyper som man hittat i 
Fjällbacka. Jag refererar nu något om 
detaljer i husens fasader. 
Det Fjällbacka vi ser idag är i huvudsak 
tillkommet under en hundraårsperiod 
1840-1940 med en tyngdpunkt på ny- och 
ombyggnader 1870-1910. Efter branden 
1928 finns ett inslag från 1930 utefter 
Framstranden. 

Fint utformade detaljer 
Under tiden 1830-80-talet lade man 

stor vikt vid utformningen av foder och 
lister t ex kring dörrarna. Dörrarna får 
inte sällan ett överstycke i form aven 
fronton . Dörrfodren har ofta längsgåen
de skåror s k kannelyrer eller i väggen 
infällda pelare i nyklassisk stil. Ett sådant 
enkelt stilrent hus var det nu rivna vid 
Skolplan och ett annat är gamla Telegraf
huset. 

På 1890-talet breder snickarglädjen ut 
sig, ett ord som från början hade en litet 
skämtsam eller löjlig klang. Entrepartiet 
byggdes då ofta till med en förstukvist 
med lövsågerier i takkanten och i räcket 
runt om, liksom runt takets vindskivor. 
Allt detta har varit besvärligt att underhål
la i kustklimatet och mycket har försvun
nit, men det som finns kvar är desto vär
defullare. 

Men det är inte bara dessa lövsågerier 
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Typiskt s.k. "fjällbackaportik" med längsgående kanel/yrer och klassiskI ö\·erstycke. 

som är värdefulla utan också fmt utforma
de fönsteromfattningar samt gol\'li ter 
och dörrfoder inomhus. Vid reparationer 
är det viktigt att ta tillvara de äldre for
merna och många snickerier kan göra nya 
kopior efter äldre förebilder. 

Hus av trä - det enda rätta 
Trähus har i århundraden varit det helt 

dominerande materialet. Tegel och mexi
tegel hör inte hemma här. Trä har många 
fördelar och håller länge med riktig sköt
sel. En träfasad ger intressant skuggspel i 
ytan. En trävägg går att byta ut delvis. 
Den allt dominerande träklädseln är stå
ende locklistpanel. Den äldsta typen av 
locklist är bredare och med en dubbel kar
nisprofil (fig C). De hus vi ser idag, från 
tiden före l 920-talet, har oftast den vanli
ga åslisten (fig A), medan de som bygg
des härefter och in på 1940-talet har lock
list med svagt välvd översida (fig B). 
Modern lockpanel där lockbrädan är rakt 
kantad och lika eller nästan lika bred som 
underliggaren förvanskar karaktären på 
ett äldre hus och bör inte användas. En 
del hus från ca 1910 har liggande panel i 
undervåningen och stående i övervåning
en, inte sällan sågtandad i skarven (fig D). 
Detta är en typ som också bör bevaras. 

Hälften av husen omålade, 
ca 1850 

Ända fram till l 850-talet fanns det 
många helt omålade och kanske också 

opanelade hus i Fjällbacka. Som träskydd 
hade man i stället för färg järnvitriol, sill
tran eller tjära, alltså mycket mörka hus . 
De som hade bättre råd kunde panela, 
rödfärga eller gulmåla sina hus. Av de hus 
som var brandförsäkrade från 1830-talet 
kan man göra en ungefärlig statistik, men 
brandförsäkring var ju bara något för bätt
re bemedlade. Fram till 1850 var 16 hus 
brandförsäkrade. Av dem var 9 st omåla
de, 3 st rödfärgade och 4 st målade med 
oljefärg. Man kan räkna med att åtminsto
ne hälften av alla hus var helt omålade 
1850. 

De som sedan hade råd att måla tog 
nog oftast Falu rödfärg, en lyx som den 
senaste sillperioden som slutade 1809 
kunde ge pengar till. 

Sedan slutet av 1700-talet har den ljus
gula oljefärgen ansetts finast, men inte 
förrän ca 1900 blev den genom industria
liserad tillverkning såpass billig att fler 
kunde kosta på sig den. Då förvandlades 
Bohuskustens fiskelägen från grå omålade 
och röda hus till lysande gula och vita. 

Målningsoljan tillsattes gulockra men 
också blyvitt som vi numera vet är giftigt 
och ersätter med zinkvitt eller titanvitt. 
Den vita färgen blev rätt dominerande i 
fiskelägena men också gult och andra 
nyanser som grönt och blått finns. Det 
vore inte bra om alla hus bleve vita. Kust
samhällena har alltid varit litet "spräckli
ga", det är en del av deras charm. Skrapar 
man bort gammal färg hittar man kanske 



den understa röda färgen, som då bör få 
komma fram igen . . 

Utom rött bör man hålla sig till tradi
tionella ljusa kulörer men undvika ljust 
orange och rosa, alltför stark gul t ex den 
sk "herrgårdsgula". Laserande färger pas
sar inte heller och absolut inte svart. 
Att plastfärg numera är bannlyst vet väl 
alla. Traditionell oljefärg är det bästa för Den ädla portiken till" Gamla posten" , nu rivet. Locklist av typ A 

träet. 

Fönstren är husets ögon 
Fönstren är en viktig del i husets 

ansikte. Var rädd om de gamla fönstergla
sen. Betrakta dem som antikviteter, säger 
våra inventerare. Med sin litet ojämna yta 
speglar de dagsljusets växlingar på ett 
levande sätt. Moderna glas är genom sin 
jämnhet helt döda vid jämförelse med de 
gamla. 

Virket i gamla fönster ser ofta ut att 
vara i värre skick än det är. Hörnbeslag 
och gångjärn som är rostiga kan bytas. 
Delar går att byta ut. Virket i dem är 
ursprungligen av högsta kvalitet, mycket 
bättre än idag. Om man måste byta fön
ster skall man vara noga med att behålla 
den gamla storleken och spröjsindelning
en. Välj sidohängda fönster. Perspektiv
fönster hör inte till gamla hus. Använd 
fasta spröjs i ytterrutan, då lösa spröjs lätt 
kommer bort eller går sänder. 

Före takteglet - halm, vass 
eller tång 

Taktegel slog inte igenom allmänt 
förrän på 1800-talet. Före dess använde 
man halm, vass, torv, tång eller bräder. 
Det äldsta teglet var enkupigt. Från 1920 
spreds det tvåkupiga. Eternit hade en kort 
period men används inte mer då den är 
livsfarlig att tillverka. Idag finns takpan
nor av betong och plåt som liknar tegel. 
Men ett levande tegeltak kan aldrig ersät
tas av något annat. Det är också hållbart 
och frostbeständigt om det är rätt lagt. 
Det går att komplettera enstaka trasiga 
pannor med annat ä1dre tegel. 

Äldre hus bör ha enkupigt tegel medan 
tvåkupigt passar på hus från 1930 och 

framåt. Svarta tak är naturligtvis helt för
kastligt i en byggnadsmiljö som Fjäll
backa. 

Grunden är 
inte heller oviktig för husets utseende. 
Äldre stengrund är oftast kallmurad och 
fogstruken med kalkbruk. Om man inte 
vill ha synliga stenar kan man slamma, 
dvs stryka med ett tunt kalkbruk. Men 
använd inte tjockare puts och inte heller 
cementbruk, som är alltför hårt för att 
följa husets sättningar. Källarlösa hus bör 
ha ventilationsöppningar för att förhindra 
röta. 

Till sist bör framhållas att alla hus inte 

skall se likadana ut. Tvärtom. I Fjälibacka 
finns knappt två hus som är exakt lika. 
Men man bör hålla sig inom den traditio
nella ramen och inte bygga i stilar som 
helt bryter av mot den äldre bebyggelsen, 
bara för att vara originell. Tänk på for
men. Placera inte ett lågt hus intill ett hus 
av traditionell form. Tänk på symmetrin. 
Materialet bör vara trä. Tänk på färgen. 
Sadeltak med lutning på 30-35 grader. 
Tänk på detaljerna. 

En full ständig beskrivning av just ditt 
hus i Fjällbacka finns hos Tanums kultur
nämnd på Bohusläns Museum och i Hem
bygdsarki vet. 

Inger Rudberg 

Varför slösa egen dyrbar 
tid 

- när du i ett slag kan få 
hjälp av oss 

John Granqvist Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/320 30 
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SPF -Tanumskusten lS-årsjubilerar 
SPF-Tanumskusten kan i år se tillbaka 

på en IS-årig verksamhet. 
Föreningen bildades i december månad 

1977 och fick namnet Kämpersvik-Fjäll
backa Pensionärsförening tillhörande 
Sveriges Folkpensionärers Riksförbund 
(SFRF). Det första mötet hölls i Försam
lingshemmet i Fjällbacka. Där informera
de Eric Larsson, Kärraby, om SFRF. Han 
var vid den tiden ordförande i SFRF-dis
triktet Bohuslän/Älvsborgs Norra och 
medverkade till att starta ett 30-tal pen
sionärsföreningar inom distriktet. 

Efter Eric Larssons bortgång har SPF
distrikten Bohuslän och Älvsborgs Norra 
hedrat honom genom att instifta "Eric 
Larssons Minnesfond". 

30 medlemmar 
Den nystartade föreningen fick trettio 

medlemmar från starten. Edla Grahn i 
Kämpersvik blev föreningens första ord
förande. Efter sex år som ordförande läm
nade hon ordförandeklubban till Emil 
Holmberg, Fjällbacka, som med Petter 
Swanberg som vice ordförande, ledde för
eningen framtill 1990 då Petter Swan
berg, Kämpersvik, tog över och var ord
förande åren 1990-1991. Emil Holmberg 
är fortfarande med i föreningens styrelse. 
Från 1992 är Olof Högberg, Fjällbacka, 
föreningens ordförande. 

Från de trettio medlemmarna vid star
ten skedde en snabb ökning till 1980, då 
medlemssiffran nådde ca 120 personer 
och var ganska konstant. De senaste åren 
har medlemsantalet ökat snabbt. Vid jubi
leumsårets början fanns ca 225 medlem
mar i föreningen. 

Namnändring 
Vid förbundskongressen i Västerås 

1986 ändrades förbundets namn till .Sveri
ges Pensionärsförbund (SPF). Året därpå 

_ ändrade Kämpersvik-Fjällbacka förening
en namnet till SPF-Tanumskusten. Nam
net blev ganska naturligt då föreningens 
upptagningsområde omfattar Havsten
s und-Grebbestad-Kämpersvik -Fjällbacka. 

Ekonomin var i början inte så stark. 
Det anordnades lotterier vid sammankom
sterna. Några somrar anordnades under en 
månad tombola vid hamnen i Fjällbacka. 

Numera kan också föreningen liksom 
övriga pensionärsföreningar inom kom
munen lyfta ett kommunalt bidrag med 
20 kr per medlem. Medlemsavgifterna, 
lotterier och övriga aktiviteter ger fortfa
rande inkomster till föreningens verksam
het. 
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Olika ordföranden under årens lopp . Fr.v. Edla Grahn, Emil Holmberg, Petter Swan
berg, Olof Högberg. 

Studier 
Att föreningen startade i samband med 

en studiecirkel är typi kt för pen ionärs
verksamheten. Det är en tradition som 
fortfarande odlas. Studier i cirkelform har 
bedrivits i flera in tres anta ämnen. Det 
har gällt trafik, privatekonomi. demens: 
problem, den allmänna dctorn ID ID. 

Populärt ämne är "läs och re " där med
lemmarna under den mörka år tiden läser 
om ' ett visst landskap. Studierna följs 
sedan upp med en resa till det man läst 

,om, där kunskaperna ytterligare fördju
pas. Under året har ett flertal medlemmar 
läst om Öland och har be ökt denna vack
ra och intressanta ö under tiden 1-4 juni 
med ett minne rikare. 

Många kyrksöndagar har varit anord
nade och de flesta kyrkorna i närområdet 
har blivit besökta under årens lopp. Dags
turer har gjorts både med båt och · buss. 
Flerdagarsresor har anordnats både till 
Danmark och till Skåne och Bornholm. 

Från starten har'hela tiden förekommit 
månadsrnöten, där man under åren haft 
aktiviteter av varierande slag. Kulturella 
inslag, dans etc. Det har också funnits till
fälle för medlemmarna att framföra sina 
önskemål om verksamheten. Av de loka
ler föreningen disponerat från starten kan 
nämnas Viks skola. Inom Fjällbacka 
"gamla Konsum", Stora Hotellet, Badis 
jämte församlingshemmet och i Grebbe
stad brandstationen. Numera alternerar 
mötena mellan Tärnegården i Grebbestad 
och Fjällbacka Service, vilka varit en god 
tillgång för föreningen. 

Friskvård 
Föreningen driver friskvårdsverksam

het av olika slag. Bland annat promena
der. poängpromenader, gymnastik i Håke
backens kola. En studiecirkel i interna
tionell dan kan likaså nämnas. Många av 
medlemmarna i föreningen ä'r golfspelare, 
vilket för pensionärer är friskvård av 
bästa sort. 

Föreningen har för andra året i rad på 
Fjällbacka Golfbana stått som arrangör 
för SPF-golfen för Västra Sverige med 
stort antal deltagare. 

Program 
Skolungdomar har varit och svarat för 

underhållningen bland annat vid Lucia
fester. Inom föreningen har funnits en kör 
som bar namnet Strandskatorna. Dessa 
uppgick senare i den större pensionärskö
ren inom Tanum. Musikanter som Spel
manspojkarna, Siw och Sixten samt olika 
trubadurer har svarat för underhållningen 
vid månadsrnötena och anordnade danser. 

Samråd 
Föreningen har, liksom de övriga pen

sionärsföreningarna inom kommunen, 
utsett fyra medlemmar som ledamöter i 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR). 
Därav är två ordinarie och två supplean
ter. KPR har fyra ordinarie sammanträden 
per år jämte några extra vid behov. 

Det råder ett mycket gott samarbete 
mellan de olika pensionärsföreningarna 
av vilka tre är SPF och tre PRO. Detta har 
kommit till uttryck bland annat genom att 



år 1987 bildades en samrådsgrupp - Ta
numspensionärernas samrådsgrupp. I den
na representeras föreningarna av samma 
medlemmar som utsetts till KPR-ledamö
ter. Vid de månatliga sammanträdena 
behandlas gemensamma frågor och akti
viteter samt förberedes noga de ärenden 
som skall tas upp i kommande samman
träden i KPR, där pensionärernas syn
punkter kan framföras och tillvaratas på 
bästa sätt. 

slag av tänkta aktiviteter för att jubileet 
skall bli en trevlig fest, som man skall 
minnas i framtiden. 

Jubileumsårets styrelse består av Olof 
Högberg, Fjällbacka, ordförande, Sten 
Nilsson, Fjällbacka, vice ordförande, 
Arne Essen, Grebbestad, sekreterare, 
Ragnhild Kinnander, Fjällbacka, kassör 

samt ledamöterna Karin Arvidsson, Ing
Britt Engberg, Emil Holmberg, samtliga 
Fjällbacka samt Ella Jacobsson, Havsten
sund, Gertrud Ljungberg och Georg 
Ljungström frän Grebbestad samt Astrid 
Olsson, Fjällbacka. 

Gösta Appelqvist 

Jubileum 
Den 28 juni kommer SPF-distrikten 

Bohuslän och Älvsborgs norra att fira 15-
årsjubileum vid Baldersnäs i Dalsland. 
Båda distrikten var frän början ett distrikt, 
därför sker jubileet tillsammans. Vid 
denna jubileumshögtid kommer SPF
Tanumskusten att medverka med sångare 
och dansare, som visar internationell 
dans. För första gången visas då förening
ens nya fana upp. STF-Tanumskustens 
eget 15-årsjubileum äger rum söndagen 
15 november. Det inleds i Fjällbacka 
kyrka under ledning av komminister Bir
git Wallin. De fortsatta festligheterna blir 
i Blå Seglet, Fjällbacka Service, för egna 
medlemmar och inbjudna gäster. 

I skrivande stund arbetar jubileums
kommitten för högtryck med alla möjliga 

~ 
Tanums~ 

Bibliotek 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA! 

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

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

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

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

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

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

Om Du vill besöka biblioteket och träffa filialföreståndare Birgit Olsson så är 
Du välkommen till Fjällbacka-Service. Telefon 0525/320 47. 

Vi har följande öppettider: måndagarkl 15-19 
onsdagar kl. 11-14 
fredagar kl. 15-18 
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Ur Bohusläningen 25 februari 1992 

Premiär för lax
fiske i J oreälven 
FJÄLLBACKA: Den första mars är det 
premiär för laxfisket i Joreälven, 
Tanums kommuns nya fiskevårdsom
råde. 

Medlemmarna i fiskevårdsföreningen 
hoppas att satsningen kan bidra till att 
förlänga turistsäsongen. 

- Alltid lockar vi några sportfiskare 
och då kan de hyra rum som annars 
står tomma så här . års, säger Reine 
Jorefjord. 

Det var Reine Jorefjord som från början 
tog initiativet. Tillsammans med 13 andra 
markägare längs Joreälvens stränder an
sökte han 1990 om att få bilda ett fiske
vårdsområde. 

- Vi hade fått reda på att det var sista 
chansen om vi ville att staten skulle bidra 
med hälften av kostnaderna. Numera 
utgår inget statligt bidrag vid bildandet av 
fiskevårdsområden, berättar Jorefjord. 

Gott om öring 
Först i december förra året var alla for

maliteter avklarade och det nya fiske
vårdsområdet kunde bildas. Det sträcker 
sig drygt 1.000 meter längs Joreälven, 
ända ut till älvmynningen mellan Fjäll
backa och Hamburgsund. 
- Vi har haft en och annan som har prov

fiskat i vattnet genom åren och här finns 
gott om öring som går upp från havet, 
säger Reine Jorefjord. 

Inga begränsningar 
Laxöringssäsongen startar alltså den 

första mars och sträcker sig genom hela 
april. De enda restriktioner för fisket i 
Joreälven är de som harutfärdats av läns
styrelsen och gäller hela länet. 

Bland annat innebär det att minimimåt
tet på öringen för närvarande ligger på 35 
centimeter. Mindre fiskar får inte dras 
upp. Förslag finns på att höja måttet till 
40 centimeter. 

- Folk får dra upp hur många fiskar de 
vill, det finns inga sådana begränsningar, 
säger Jorefjord. 
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Ulrika Praetorius 

Gynna våra 
annonsörer 

!Tl-gKontorstjänst 
RED OVIS NINGSBYRÅ 

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

SVERIGES REDOVISNINGSKONSUlTERS FÖRBUND 

.AF 
företagarens nära radgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLINGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 457 32 Tanumshede 
0525-29045 

Det är jätteroligt att 
möblera om .... . 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

...om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

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

APOTEKET 
•• 

FJALLBACKA 
Huvudentren Fjällbackaservice 

ÖPPET: Måndag 8.30 - 12.30 13.30 - 18.00 

Tisdag-Fredag 8.30 - 12.30 13.30 - 17.00 
Vecka 24-33 Lördag 10.00 - 13.00 

Tel. 0525/31004 Trevlig sommar! 



• • 

HOGVATTENREKORD 

Dingle 
Blomster & 

Presentaffär 
0524/402 19 

Paula's , 
Skinnatelje 

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

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 

Den 20 december i fjol fick vi 
ett nytt högvatteprekord. 10 
cm högre än den 26 februari 
1990. Nivåskillnaden från 
högsta till lägsta vattenståndet 
är nu 247 cm enligt Alf Gus
tavsson, som mäter höjden 
inne i Mörhult. Bern Hedberg 
var på plats och tog dessa bil
der. 

AJ. 

Båtar - Båtuthyrning - Båtti/lbehör - Windsurfing 
Presenter - Kläder - hos Ingela och Lasse 

BAISKOPIR 
Välkomna också till , 

CArl BRYGGAR 
0525/31040 

31 



Liguster 
Ligustrum vulgare 

Fam.Oleaceae 

Den vildväxande ligustern är inte frid
lyst i Sverige, trots att den endast före
kommer på ett fåtal platser i Bohuslän. I 
Norge träffar man på den runt Oslofjor
den, men dess hemort är europeiska kon
tinenten, Nordafrika och Asien, där den 
växer vilt i solrika skogar. 

Ligustern är en hög buske, som kan bli 
ända upp till tre meter. Hos oss här i 
Bohuslän trivs den i steniga backar. Bla
den är helbräddade, blankt gröna, på 
undersidan ljusare, lansettlika och sitter 
korsvist motsatta. Mot hösten skiftar bla
den i mörkviolett och sitter kvar långt in 
på vintern. Busken är, vad man kallar 
halvt städsegrön. 

Ligustern blommar i juni-juli. De vita 
eller gulvita blommorna har en skarp söt
aktig doft. De är 4-taliga och trattforma
de, samt sitter i klas liknande samlingar. 

Frukten är ett 6-8 mm, vackert svart, 
men giftigt bär, som ofta används i deko
rationssyfte. Dessvärre smakar dessa bär 
gott. De har en söt, något besk smak och 
kan därför vara en fara för barn. De inne
håller ett giftigt ämne, inte närmare 
bekant, som orsakar tarmkatarr, kraftiga 
kräkningar och diarn!er. Tillståndet kan 

sluta 
fatalt med 
förlamning av and
ning och hjärtverk
samhet. I allvarliga fall bör man ge den 
sjuke aktivt kol och snarast möjligt söka 
läkarhjälp. Vid mindre antal ätna bär mär
ker man inga besvär eller kanske bara 
magknip och kräkningar. 

Bärens svartvioletta saft användes förr 
i tiden att färga garn med. Den brukades 
också som bläck och kallades därför 
"präntebär". 

Bladen användes länge medicinskt, till 
exempel som extrakt i munvatten och till 
sårbehandling, men har nu helt kommit ur 
bruk. Bark och blad innehåller det bittra 
ämnet ligustron också kallat syringopicrin 
och bladen dessutom syringin. Dessa 
ämnen är inte direkt giftiga, men starkt 
hudirriterande. Detta kan vara värt att 
iakttaga, då man klipper sin odlade ligus
terhäck, för att undgå att få ligustereksem. 
Ett gott råd är också, att efter blomning
en, klippa bort blomklasarna innan bären 
mognar och kan fresta barn att stoppa 
dem i munnen. 

Maj Gustafson 

Din drömlägenhet finns i 
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Fj ä llbacka - ett av Bohus
' Iäns smultronstä llen . ligger 
centralt på kusten . Nära 
till såvä l storstaden so m till 
have t och fjällen. 
På Kull enomrade t ha r Du 
nära till butiker och kom
munal se rvice. till bad. 
fritid sa kti viteter och soc ial 
gemenskap. Och Du har 
nature n intill husknut e n. 

Vi har byggt färdigt på Kullenområdet. 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 så att alla lägenheter skall 
få en harmonisk utsikt. 
Vill Du ha ett naturnära boende 
med vida vyer och kvalitet, då är 
Kullenområdet rätt för Dig! 

KB KULLEN 
c/o Förvaltnings AB, Opalen 
Box 5274, 402 25 Göteborg 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 
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