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Främja näringslivet på orten och 
värna om Fjällbackas miljö och 
natur. 

Tillvarata medlemmarnas intressen 
vad gäller deras tillvaro i Fjäll
backa. 

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 1992 - 1993 

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

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

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

ÖVRIGA LEDAMÖTER 
Inger Rudberg, Persikevägen 81, 
223 55 Lund 046/14 45 35 

Sommaradress: Torp, Sörgården, 
45071 Fjällbacka 0525/35377 

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

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 

ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

MEDLEMS REGISTRERING 
John Johansson 

Många små puffar får 
hjulen att rulla 
Vad gör man om man kört sin bil i diket och inte kan komma upp? Jo, 
man ringer efter bärgningsbil och sätter sig att vänta. Men vad gör 
man, om bärgningsbilen inte kommer, den är på reparation eller är ute 
på annat uppdrag? Antagligen försöker man stoppa någon förbipasse
rande, eller knacka på i någon närliggande gård för att få hjälp. Någon 
plockar fram en bogserlina, en annan tar fram spade och lägger grus 
~nder slirande hjul och övriga skjuter på allt vad man kan. Efter 
många "åhej" och "ta i" är bilen uppe. Svensk ekonomi har kört i 
diket, eller åtminstone kört ner med ett hjul. Många sitter fortfarande 
och väntar på bärgningsbilarna Staten, Facket eller Storfinansen, 
andra har börjat samla sig för att få upp ekonomin med egen kraft. 

Vi har en underbar semestersommar bakom oss. Ändå gick det inte 
så bra för den svenska turistnäringen, med undantag för västkusten, 
och särskilt för Fjällbacka, som har haft en mycket god turistsäsong. 
Det är mycket, som bidragit till detta: Den nya båthamnen kommunen 
anlagt, har gjort Fjällbacka till en säker hamn, som kan ta emot många 
gäster. Lasse Lundberg har gjort platsen känd med bl a radioprogram
men i fjol. Men också trivseln kring hamnen är väsentlig. Bryggan 
framför torget är trivsam, och Badholmens badplats har gjorts i ord
ning med en ny badkaj och renoverade omklädningshytter. Också 
badstranden och klipporna har hållits i ordning. Båtfolket kommer 
snart att upptäcka att Fjällbacka är en hamn med en iordningställd 
badplats. Allt bidrar till en god säsong: Ett rikt utbud av välskötta 
affärer, en välskött campingplats, en vacker minigolfbana och riktig 
golfbana, som kan nås med båt. Många puffar ... 

Vintersäsongen ser mer bekymmersam ut med tilltagande arbets
löshet. Men i väntan på bättre tider kan mycket göras och har gjorts 
för att förbättra infrastrukturen. Vägen mellan Fjällbacka och Dingle 
har fått ny beläggning. En ny låg- och mellanstadieskola har byggts i 
Fjällbacka, och ett nytt högstadium i Hamburgsund. Inom icke allt 
för långt avstånd flnns utmärkta gymnasier, vilka gör att Tanums 
kommun inte behöver sätta upp något eget glesbygdsgymnasium. På 
frivillig väg har man i Håkebackens gamla skola inrymt en mysig 
ungdomsgård. Entusiasmen för projektet är stor, och man hoppas 
kunna göra denna skola till ett allaktivitetshus. Initiativen för att öka 
trivseln och skapa goda förutsättningar för Fjällbacka är många, både 
gamla och nya initiativ, och alla är puffar, som för samhället ur krisen. 

Anders Järund 

Omslagsbild: 

Sjöboden Alene, nu renoverad och räddad/ör 
framtiden. se sid 24. 

,FOTO: Stig Hagenius 



Föreningen För Fjällbackas verksamhetsberättelse 
för 1991-92 

Föreningens största insats under verksam
hetsåret 1991-92 har, liksom tidigare år, 
varit att ge ut två nummer av Fjällbacka
bladet. Föreningens övriga verksamhet 
under året har varit att: 
a) anordna bryggdans på onsdagkvällar 

under sommaren 1991, som sändes i 
radio med lan Ellerås som programle
dare, stödja dansen ekonomiskt 1992, 
och i samband därmed anordnat lotte
riet och fiskdamm , för att finansiera 
dansen. FFF har också betalt utlägg
ning och reparationer på dansbanan. 

b) kriva över hela medlemsregistret på 
data, vilket gett större överblick och 
underlättat utskrivningen av etiketter 
och postgiroblanketter. 

c) trycka en vy över Fjällbacka 1918, 
med en plan över alla husägare då och 
DU. Förteckningen över ägare har tidi
gare gjorts av Arne Fredlund. Varje 
medlem har fått ett exemplar. 

d) anordna krabbfisketävIing, som samla
de 66 deltagare. 

e) anordna utflykt till Slottet, som tyvärr 
fick inställas. 

f) undersöka möjligheten att sätta upp en 
minnessten vid gamla kolerakyrkogår
den på Stora Eneskär. Beslutat att upp
rätta en fond för att förverkliga detta, 
till vilken FFF bidragit med 5.000 kro
nor i år och 1.000 kronor donerats av 
medlem. 

g) skriva till Fritidsnämnden och föreslå 
förbättrad skyltning till och framkom
lighet i Kungsklyftan. 

h) skriva till socialnämnden för att förmå 
denna att ta tillbaka sitt beslut att göra 
om Åldersro till ett hem för senilde
menta. 

i) lyckats förmå kommunen att riva 
gamla scenen vid Planarna. 

j) iordningställa trappan vid Mörhultsba
det. 

k) bidraga med 1.000 kronor till vardera 
Industrikommitten, Promenadbryggan, 
Turistföreningen och Hamneröstugor
na. 

l övrigt kan meddelas att den ekonomiska 
situationen är tillfredsställande. 

Anders Järund, ordförande 

FÖRSÄljNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

Thorens Maskiner AB 
450 71 Fällbacka 
Tel. 0525/319 62 
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HiHI PI iRSMOIEI 
Årsmötet besöktes av 46 medlemmar och 
öppnades av Arne Carlsson och de sed
vanliga paragraferna genomgicks. 

Till styrelseledamöter i två år omval
des Maj Gustafson, Anders lärund och 
Inger Rudberg och till ordförande omval
des Anders lärund. 

Algot Torewi avgick av åldersskäl som 
revisor efter 10 år. Algots ovärderliga 
insatser för FFF framhölls och tacksamma 
tankar sändes honom, inte minst från 
undertecknad, som hade förmånen att 
samarbeta med honom i FFF under 1960-
talet. 

Till ny revisor valdes Olle Olsson, 
Bräcke och omvaldes Monica Hellberg 
och till valberedning uts~gs Arne Carls
son, Kerstin Nydqvist och Heinrich Wit
tig. 

Medlemsavgiften för 92-93 skall vara 
oförändrad 100 kr och lösnummerpriset 
för Fjällbacka-Bladet 40 kr som tidigare. 

Allan på Kiddön höll ett intressant 
föredrag med bilder om fraktskutor och 
skeppare i Fjällbacka under andra hälften 
av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Inger Rudberg informerade om eventu
ell minnessten på St Enerskär och vädjade 
till medlemmarna att stödja detta projekt 
ekonomiskt. 

En del frågor togs upp av medlemmar
na. Bl a föreslog Olof Högberg (nuvaran
de ordförande i SPF Tanumskusten) att 
FFF skulle medverka i informationsträf
far, som skulle anordnas för nyinflyttade i 
samhället, släktforskning diskuterades 
och Heinrich Wittig tog åter upp frågan 
om slip. 

Bo Reichenberg 

N'lmJDATA 
-Allt inom persondatorer -

Asr --------- - ------- ----- - - ---CO.PUTEII -------_.-

Norra Hamngatan 10 
450 71 Fjällbacka 
Tel vx 0525-32080 
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I LEGALA NOTISER 

Födda l nov 1991 -1 nov 1992 

11 nov Madeleine Fransson, dotter till 
Ann Sofi Fransson och Urban 
Erlandsson. 

27 jan Charlotta, dotter till Harriet och 
Arne Klevedal 

28 jan Josefin, dotter till Peter och 
Maria Engelbrektsson 

7 feb Jenny Ingrid, dotter till Rune 
och Elsa Axelsson 

11 feb Per Sonny Rosvall, son till Pia 
Rosvall 

16 feb Terje, son till Mats och Mette 
Hugosson 

7 marsFredrik Robin Gjejtanger-Tjer
bo, son till Robert Tjerbo och 
Ina Gjejtanger 

10 mars Gabriella Lena Andersröd, dot
ter till Mona Andersröd 

26 mars Anton, son till Anders och 
Berit Torewi 

2 maj Kajsa Gustavsson, dotter till 
Lars Gustavsson och Liselotte 
Andersson 

6 maj Hans Oscar, son till Anders och 
Åsa Bräck 

27 maj Charlotte Sanna, dotter till 
Håkan och Elisabeth Jonasson 

14 juni Malin Rebecka Wetterlind, dot
ter till Karina Wetterlind och 
Hans Anders Karlsson 

2 juli Per-Olof, son till Leif och Inga 
Norin 

11 aug Anna Viktoria, dotter till Tony 
och Katarina Karlsson 

11 sept Josefin Ulfhed, dotter till Anette 
Ulfhed och Jörgen Börjesson 

15 sept Kenneth Albert Hansson, son 
till Sven Hansson och Flores 
Morales Angelica Del Pilar 

20 sept Sandra Gullstrand Persson, dot
ter till Göran Persson och Gun 
Anita Gullstrand Persson 

27 okt Anna Christina, dotter till Mar
tin och Maria J arenfors 

12 nov John Josef Martin, son till 
Bohuslav och Maria Sobeck 

Pga att folkbokföringen lagts över på 
skattemyndigheterna, har vi numera 
stora svårigheter med att få fram legala 
nyheter. Vi kan därför inte garantera att 
ovanstående uppgifter är helt riktiga 
eller kompletta. 

jlJI gKontorstjä,nst 
REDOVISNINGSBYRA 

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

SVERIGES REDovl5NINGSKONSUl TERS F~BUND 

-företagarens nara rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLlNGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 457 32 Tanumshede 
0525-29045 

Vigslar, kända på pastorexpeditionen 
i Fjällbacka. 

31dec 1991 Ulf Lennart Karlsson och 
Ann Elisabeth Gravander 

30 maj 1992 Ove Erik Gunnar Lean
dersson och Kristina Eli
sabeth stolpe 

23 aug 1992 Robert Anders Reine 
Jacobsson och Kristina 
Föh 

29 aug 1992 Stig Lennart Benettsson 
och Ingerid Homme 

Avlidna nov 1991-nov 1992. 

10 dec Ingrid Widelius f. 2/12 1914 

6 feb Astrid Johansson f. 23/5 1927 

24 feb Hillevi Karlsson f. 9/8 1904 

12 mars David Setterlind f. 6/7 1917 

27 mars Inge Andersson f. 23/1 1913 

27 april Sigrid Rickardsson f. 19/11 
1893 

19 maj Stefan Holmberg f. 29/9 1957 

14 juni Gunborg Ekström f. 3/3 1909 

14 juli Gunnar Sörensson f. 25/4 1908 

30 juli Valborg Olsson f. 29/7 1915 

l aug Berthold Kah1man f. 17/8 1910 

@rönaL.ids 
Restaurang 

LUNCHSERVERING 
Måndag - Fredag 

12.00-14.30 
höst och vår 

Vi tar emot beställningar av alla 
slag, stora som små 

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER 

VÄLKOMNA l 
Sivan och Berndt 

Tel. 0525 - 310 41, 319 03 



!f rån /(yr I( trapp an iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Det är alltid en fantastisk utsikt från kyrk
trappan. Men i år på Tacksägelsedagen, 
var det något alldeles speciellt. När dör
rarna slogs upp efter gudstjänstens slut, 
var det exakt det ögonblick, när solen 
sken rakt in i kyrkan genom portarna. 
Tillsammans vandrade vi ut i det varma, 
gulorange ljuset. Människorna avteckna
de sig som silhuetter mot aftonhimlen. Se, 
det var en liten försmak av ljuset i Guds 
rike. 

Så har vi firat 100-årsjubileum. Det var 
redan 31 maj. :Y1ycket folk hade kommit 
till kyrkan, som var smyckad med ljus 
och blommor. Solen sken därutanför kyr
kan över Valö och Gudmund och Ener
skären. Syrenerna blommade, och allt var 
högtid. 

Mycket sång och musik hör till en 
såda.n här rrilstolpc i kyrkans historia. 
"Ärter och fläsk" sjöng vackert, uppskat-

Foto: HANS SCHUB 

tade som alltid. Zoltan Szabo-Läckberg 
och Klas Andersson spelade violin, 
respektive flygel, också på sitt sedvanliga 
musikaliska sätt. Församlingsborna sätter 
alltid stort värde på sång och musik i 
gudstjänsten. 

Biskop Lars Eckerdal medverkade 
också. 

Precis som andra födelsedagsbarn fick 
kyrkan motta gåvor. Inga Strömberg hade 
vävt, sytt och broderat en mässkrud i den 
gröna liturgiska färgen. Skruden överläm
nades av Inga och Kyrkliga arbets kretsens 
ordförande, Elaine Lindebjörk. 

A v en anonym givare har kyrkan fått 
motta en mycket vacker brudkrona, som 
lånas ut till församlingens brudar. 

Lunch följde på Badis, dit ett hundratal 
personer hade anmält sig. Holger Benetts
son berättade minnen från förr, och Inger 
Rudberg redogjorde för intryck nedskriv-

• SYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

~a525.319 77 
. FJ1tL~B~A 

na av hennes far, Carl Norborg som var 
präst i Fjällbacka 1913-1919. 

Så har vi åter passerat en sommar i 
Fjällbacka. Det är oerhört många turister, 
som beser kyrkan. Nu har vi en guide
bandspelare, där folk kan trycka på en 
knapp för en svensk, engelsk eller tysk 
redogörelse för kyrkan och dess historia. 
Detta har varit så uppskattat, så att banden 
är utslitna, och det blir till att tala in nya 
inför nästa sommar. 

I gästboken kan vi läsa berömmande 
ord om vår kyrka. 

På ett ställe står det: "Er kyrka är en 
upplevelse!" Arkitekt Jangvik har berättat 
för mig, att han i Linköping träffat ett par, 
som besökt Fjällbacka kyrka. De hade 
sagt, att detta är Sveriges vackraste kyrka. 
Jag vill gärna vidarebefordra till er dessa 
positiva omdömen, några av många. 

Vi har haft garantibesiktning på kyr
kan, ty det är nu två år sedan den återin
vigdes. Allting hade stått sig bra, och det 
behövdes bara några smärre påbättringar 
av färg . 

Jag hoppas till sist få skicka med ett 
ord på vägen: 

"Håll er till Guds liv och kärlek och 
makt och vishet, var och en med varandra 
och med Gud och må Guds frid och vishet 
fylla era hjärtan, så att ingenting härskar i 
er mer än livet det som är i Herren Gud. 
(George Fox). 

Med många hälsningar till er alla från 
prästgården i Fjällbacka! 

Birgit Wallin 
komminister i Fjällbacka 

HÄLLEVADSHOLM 

Beställningstraf"tk 
med buss 

upp TILL 15 PERS 

Även handika pp
transporter 

0524·50555 
010·3743 70 

5 



•• o 

FJALLBACKA KYRKA -100 AR 
100 år är inte mycket för en kyrka. Det 
lever många i Fjällbacka, vars far- eller 
morföräldrar var med när kyrkan bygg
des. Dit hör jag själv. Det är min starka 
släktanknytning till Fjällbacka kyrka som 
gör att jag försöker teckna kyrkans histo
ria. 

Den förste kyrkvaktaren (eller kyrk
vaktmästare som det heter numera) var 
"Prinse-Kalle" - Carl Olsson Printz - min 
mormors morbror. Min mormor, Christina 
Olsdotter, född 1863, och min morfar, 
Carl Lundström, född 1860, delvis med 
brodem Johan Lundströms hjälp, efter
trädde Prinse-Kalle från 1910. 

Min mor, Karin Lundström, född 1897 
konfirmerades här i kyrkan 1911 och min 
far, Carl Norborg, var kapellpredikant här 
i sex år, 1913-19, efter två år som adjunkt 
i Kville hos den gamle kyrkoherde Udd
gren. Ja, därför ligger Fjällbacka mitt 
hjärta nära. Fjällbacka-tiden stod också 
för min far i ett särskilt skimmer och här 
hade han många vänner. Så här skrev han 
i sin dagbok då han hade lämnat Fjäll
backa hösten 1919: "När jag reste var min 
stämning ganska upprörd. Så länge vi 
kunde se kyrktornet tog jag ej ögonen 
från det. Först vid Ltersten försvinner det. 
- Men, hela året behärskade längtan och 
saknaden mig. Fjällbacka var för mig en 
försvunnen idyll. Det svåra och ledsamma 
glömt, de ljusa minnena endast kvar. -
Ingen plats på jorden har så älskat. -
Fjällbacka kanjag aldrig glömma." 

Kyrkan - vuxen ur berget 
Vi vet alla hur kyrkan höjer sig majestä
tiskt ur berget, byggd av röd granit från 
platsen där den står. Kommer man från 
landsvägen, dyker den upp, liksom vuxen 
ur berget, och från sjön reser den sig över 
den brokiga bebyggelsen liksom beskyd
dande - ja, som en höna med sina kyck
lingar. När man kommer ut ur kyrkporten 
har man fjorden och öama framför sig, 
Veddeberget som en mörk mur och de 
ljusa husen med röda tak från Oxnäs bort
åt Källvik. 

Men man måste komma ihåg, att då 
kyrkan byggdes, var många fler hus röda 
eller grå och omålade. Samhället var inte 
så stort. Källvik och Håkebacken var bara 
glest bebyggda. På Håkebacken · drevs 
koma i bet och mjölkades. På 1890-talet 
kunde man se ståtliga fraktskutar med 
fulla segel styra ut och ångbåten lägga till 
vid bryggan med resande och liv och stoj. 
Sillperioden stod i sitt flor. Sill saltades, 
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Återinvigningen efter renoveringen 1990, då kyrkan återställdes i samma skick som då 
den byggdes 1892. Foto: Stig Hagenius 

konserverades och packades. Det var ett 
helt annat samhälle. Vem kunde då ha 
anat, att en stor del av de präktiga nybygg
da husen skulle stå tomma hela vinter
halvåret i nästa generation? Mycket från 
den tiden ville vi ha kvar - annat vill vi 
inte ha tillbaka. 

Stubelius hade rätt 
Men då som nu ligger kyrkan så absolut 
rätt. Grebbestads kyrka som byggdes 
samma år är större och mer påkostad. 
Men just genom sin enkelhet vinner Fjäll
backa och läget kan nog sägas vara det 
finaste i hela Bohuslän, ja, det har få mot
svarigheter i heJa Sverige. Utsikten mot 
fjorden, anJingen i glittrande sol eller en 
stormande grå höst- eller vinterdag är 
bara det en andakt. 

Dock var det inte så självklart att kyr
kan skulle ligga där. Sverker Stubelius, 
som räddat så många traditioner och min
nen från Fjällbacka, har berättat att hans 
far, folkskollärare Carl Reinhold Stubeli
us, var med när man diskuterade att lägga 
kyrkan i ' Källvik nedanför Rapekullen. 
Den förste kapellpredikanten från 1882, 
Anders 1. Pettersson och kyrkoherde 
Uddgren gick på den linjen. Här hade 
kyrkan kommit att ligga litet vid sidan av 
själva bebyggelsen. Då sa folkskollärare 
Stubelius: "Där på berget, mitt i byn, skall 
kyrkan ligga." Han hade så rätt. 

Mycket krångel innan kyrkan 
var färdig 

Men innan man · kom så långt som att 
börja spränga för kyrkan, var det sju sor-

ger och åtta bedrövelser och historien bör
jar långt före Stubelius' tid. 

Det är svårt att rekonstruera förhistori
en, där det måste bli luckor eftersom pro
tokoll och ritningar och även församlings
böcker för hela Kville brann upp i Kville 
prästgård i februari 1904. En del protokoll 
finns dock i avskrift i Domkapitlets hand
lingar på Landsarkivet och en del fick jag 
från Riksarkivet. Dessutom har jag hittat 
en del inofficiella godbitar i tidningen 
Bohusläningen som förvaras på Tidnings
arkivet i Lund. Det var en person som 
kallar sig c.P.C som skrev "Bref från 
Fjällbacka" och tycks vara mycket infor
merad. A v detta har jag fått ihop händel
seutvecklingen någorlunda, även om inte 
allt är fullt belagt Det var en del krångel, 
intriger och motsättningar då också. 

Redan 1853 förslag om kyrka 
i Fjällbacka 

Fore rK8T1joroeFlättbacKa-direkt---till_ 
K ville pastorat dit o<;:kså annexen Bottna 
och Svenneby hörde, liksom idag. Fjäll
backa med Mörhult, som var ett eget fis
keläge och alla öarna, där det bodde flera 
hundra personer, hade tillsammans en 
befolkning på drygt 1000 personer. Bott-
na och Svenneby hade sina gamla medel
tida kyrkor som ännu står. Säkerligen var 
de alldeles för små i mitten av 1800-talet. 
Svenneby och Bottna var med och röstade 
på kyrkostämmor, även när det gällde frå
gor om Fjällbacka, 

Johan Henric Holmqvist, den kraftfulle 
prosten som väl, de flesta hört talas om, 
koD), tiU K vill~ 1852 och installerades 



1853 av biskop Bruhn, då också visitation 
hölls. Biskopen påpekade att K ville gamla 
medeltida kyrka var alldeles för trång, 
trots flera tillbyggnader - det var t ex 
400-500 nattvardsgäster var gång. Löjt
nant C.F. Koch på St Wrem föreslog att 
en kyrka skulle byggas i Fjällbacka i stäl
let för att riva Kville. Holmqvist lär ha 
gillat förslaget. Men frågan stöttes och 
blöttes ytterligare i 40 år. Holmqvist hade 
bl a en storbonde emot sig, som ansåg att 
folket inte skulle rå med att bygga kyrka i 
Fjällbacka. Man röstade då efter förmö
genhet och rika bönder hade många rös
ter. Denne motståndare dog visserligen 
1861 men då hade planerna på ett bygga 
en ny stor kyrka i K ville tagit fart (Dessa 
uppgifter är frarntagna av Holger Benett
son.) 

Det gigantiska bygget i Kville tog alla 
resurser. Alla fick hjälpa till - även folk 
från öarna som fick gå från Fjällbacka till 
K ville, efter morgonbön arbeta hela dagen 
och sen gå tillbaka. Skolan i Fjällbacka 
fick ockå vänta till 1876, fastän donerade 
pengar fanns. 

Beslut fanns men verk-
ställdes inte 

Trots detta har jag sett en uppgift om att 
det redan 1862 fattades ett beslut om 
kyrkbygge i Fjällbacka, vilket naturligtvis 
inte kunde fullföljas mitt under bygget i 
Kville, som ju var fardigt 1864. I flera 
protokoll har jag dock sett att det fanns ett 
beslut av Kungl Maj: t om att det utom 
kyrkoherden i Kville och komministern i 
Svenneby skulle finnas en komminister i 
Fjällbacka. en både prästtjänst och 
kyrka förhalades. Holmqvist hade också 
motståndare i Fjällbacka, som han kallar ' 
"ett liderligt näste". Från 1851 finns det 
också uppgifter av några sälj ägare av hög
reståndsklass om kom in till Fjällbacka 
från Väderöarna och träffade på den ena 
krogen efter den andra och många raglan
de personer. (Det har också sagts att Kvil
le och speciellt Fjällbacka är ett gott 
exempel på hur schartaunismen förändra
de folket.) Från 1870 fanns alltså beslut 
om prästtjänst i Fjällbacka men Holm
qvist orkade nog inte bråka om det. 

Domkapitlet påminde 
Holmqvist dog 1879 och troligen var det 
därför Domkapitlet passade på då att 
påminna om att det skulle finnas präst i 
Fjällbacka. Efter Holmqvist valdes C.A 
Uddgren 1880 men först skulle Holm
qvist änka ha två nådår. Under tiden fun
gerade komministern i Svenneby, Daniel 
Varenius. som vice pastor för hela pasto
ratet. 

På en kyrkstämma i K ville dagen före 
julafton 1879 hade man bett om uppskov 
med tillsättning av präst i Fjällbacka i fem 
år. Man sade, att de pengar man då spara
de in skulle användas till att bygga präst
gård. Men Domkapitlet ville inte ändra ett 
Kungl. beslut. Där framhöll man att beho
vet av präst var "högst påkallat" och man 
bad församlingen skynda på med att skaf
fa bostad till en kapellpredikant. 

När Uddgren tillträdde 1882 blev det 
äntligen fart på gubbarna. Man bestämde 
att kapellpredikanten också skulle hjälpa 
till i Kville vid vart tredje skriftermål och 
vid alla nattvardsgångar, och han skulle 
ha rätt till fri skjuts fram och åter, efter
som det inte fanns häst och gård i Fjäll
backa. 

Fattigas hus - "utan värde" 
Nu ordnades prästval i Kville. 

Före valet hölls frågedag, då en lista 
upprättades med uppgift om hur mycket 
varje gård var värd, vilket räknades ut i 
120-delar, ett system som kallades "fyrk
tal" och hade tillkommit 1861. Röstberät
tigade i Fjällbacka var 121 personer plus 
17 st i Mörhult - alltså en person för varje 
hus - tillsammans 138 personer. Högsta 
fyrktalet i Fjällbacka hade gästgivare C.F 
Busk med 35/120, därnäst ansjovisfabri
kör Gustaf Andersson med 18/120. Hela 
Fjällbacka kom inte upp till mer än 
106/120. På själva valdagen hölls först 
högmässa och därefter höll prosten Thu
resson ett tal där han betonade valets vikt. 
Man sjöng psalmen 318: "Hör idag ett 
folk begära - sig en herde av din nåd." Så 
ropades hus efter hus upp. Kvinnor fick 
rösta, om deras män var på sjön, och även 
änkor som satt i egna hus. För de fattigas
te står det "utan värde", dvs huset var inte 
värt att värdera och de kunde inte rösta. 

Bara Il st Fjällbackabor hade besvärat 
sig med att komma till K ville och rösta. 
Förmodligen därför att de visste att bön
derna hade så stor övervikt - även Bottna 
och Svenneby röstade ju. 

Den som valdes var Anders J. Petters
son med 45 hela röster. 

Ännu fanns ju ingen prästgård utan 
man hyrde till prästen i det nu rivna huset 
vid Turistbyrån, som äg'des av Charlotte 
Johansson, dotter till kapten Johansson på 
Florö. Fjällbacka bildade nu eget kapellag 
med egen folkbokföring. Alla kyrkböcker 
finns alltså här bevarade från 1882 medan 
de brann i Kville 1904. 

Kyrkbygge stoppas av Svenneby 
och Bottna. 

Nu satte kyrkoherde Uddgren genast 
igång med kyrkbyggets lösning. Redan 19 

januari 1882 hölls kyrkstämma om detta 
men då stoppade Svenneby-Bottna det 
hela. De ville inte alls vara med och beta
la för kyrka i Fjällbacka. Som en kompro
miss beslöts att man skulle hålla gudstjän
ster i den nybyggda skolan, där Stubelius 
spelade. "Pål i Allestorp" , Leopold 
Andersson, kyrkvärd i K ville, fick komma 
farande med nattvardskärl från Kville, när 
det skulle vara nattvardsgång här. 

Träkyrka avslogs 
Kyrkoherde Uddgren släppte naturligtvis 
inte tanken på kyrka i Fjällbacka. Han 
överklagade till Landshövdingeämbetet. 
Ny stämma utlystes. Ny vägran från 
Svenneby och Bottna, då motståndet 
underligt nog leddes av själve komminis
ter Niklas Jörlin i Svenneby för tretton 
personer där bl.a. lanthandlare Gerle 
undertecknat en protest. 

Men kronolänsman Olof Johansson på 
Bastekärr i Kville talade däremot för kyr
kan. 

Här har jag en lucka i protokollen. 
Men det framgår av senare protokoll att 
man den 31 augusti 1885 enades om att 
skaffa fram ritning till kyrka. Detta första 
förslag lär ha varit en träkyrka som dock 
avslogs av Överintendentämbetet med 
motivering: "alltför dyr i denna skoglösa 
trakt". I själva verket ville ÖÄ inte ha trä
kyrkor. 

På en stämma 25 maj 1887 hade man 
på förslag en ritning av arkitekten Adrian 
Peterson. Kanske är det just den som nu 
sitter i Församlingshemmet, hittad på en 
vind i Göteborg. Min teori är att det är 
denna ritning som 1892 användes till kyr
kan i Falkenberg, som ser ut just så med 
tvärskepp och är betydligt större än vår 
nuvarande. 

Kollekt i rikets kyrkor 
På stämma 16 augusti 1888 kom man 
fram till att begära ett billigare förslag. I 
byggnadskommitten satt då, sedan konsul 
Matt. Backelin avlidit, folkskollärare CR 
Stubelius, ansjovisfabrikör G Andersson, 
f d sjökapten C J Hellberg i Skista och J T 
Carlsson i Fedja med pastor Anders Pet
tersson som ordförande. Man begärde 
också rätt att ta upp kollekt i rikets alla 
kyrkor, sk "stamboksförmån", något som 
inte var ovanligt för kyrkbyggen. Men 
krånglet var inte slut. 

I oktober 1889 nade man verkligen fått 
ett mindre förslag av A. Peterson som 
man skickat till ÖÄ för stadfästelse, men 
på ÖÄ var man tydligen inte riktigt nöjd 
utan skickade tillbaka detta utan att god
känna plus ett helt nytt aven ny arkitekt, 
Ernst Jacobsson, som ritat en kyrka i rött 
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tegel. Denna kyrka var 1/5 mindre än 
Petersons fastän han fått plats med lika 
många personer genom att beräkna 1/2 
dm mindre plats för varje person i bän
karna. Många i Kville höll nog på denna 
tegelkyrka som skulle bli billigare. Men 
Uddgren framhöll, att folk från öarna som 
kom tjockt klädda måste ha större plats i 
bänken, och en tegelkyrka skulle inte stå 
sig i de skarpa havsvindarna.Stämman 
antog Petersons kyrka. Johan Olsson i 
Öhn, Kville, överklagade och ny stämma 
måste utlysas. Till denna stämma hade 
man gått man ur huse i Fjällbacka på upp
maning söndagen förut av Stubelius, fan
junkare Olof Widgren och C Carlsson . 
Det blev ett överväldigande ja för Adrian 
Petersons förslag. Beslutet skickades till 
ÖÄ för godkännande. Den store chefen 
där, Helga Zettervall, var inte riktigt nöjd. 
Troligen hade han velat ha tegelkyrkan, 
som han ansåg hade en "värdigare och 
kyrkligare prägel". Han satte dock sitt 
namn under den kyrka vi har den 17 juni 
1890. Kostnaden beräknades till 40.000 
kronor. Tomten skänktes av änkefru 
Christina Falck och fröken Olga Falck, 
som ägde Falckegården alldeles där Evas 
nu ligger. De sålde sedan också tomten 
till prästgården som inte byggdes förrän 
1895. 

Invigning 1 Advent 1892. 
Bygget satte igång i slutet av 1890. Ett 
byggmästare från Göteborg, Lars Fors
berg, anlitades, men han gick i konkurs 
under bygget, som drog ut på tiden. En 
man föll ner och dödades under bygget, 
troligen inte Fjällbacka-bo. (Samme 
byggmästare har byggt Vasa-kyrkan i 
Göteborg). 1 Advent 1892 var det klart 
för invigning som förrättades av prosten 

Foto: Västerbygden 
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UR BOHUSLÄNINGEN 18 nov 1890 

Fjellbacka nya kyrkobygnad påbörja
des 13 dennes medels stenuttagning å 
bergsplatån nordost om skolhuset, hvarest 
kyrkan skall uppföras. Ritningarna äro 
utförda af arkitekten Adrian Pettersson i 
Göteborg. Entreprenör är byggmästaren L. 
Forsberg från Göteborg, som vid auktionen 
i Fjellbacka 22 oktober för 36,670 kronor 
åtog sig uppförandet af nämde bygnad, 
hvilken skall vara färdig till afsyning före 
15 augusti 1892. 

Bygnadskomiten utgöres af herrar pas
tor A.J. Petersson och c.R. Stubelius i 
Fjellbacka samt Gustaf Andersson i Öds
mål, c.J. Hellberg i Skistad och J.T. Carls- , 
son i Fedja. 

Thuresson i Krokstad. Särskild ångbåt 
från Grebbestad med angöring vid öarna 
Hjerterön och Florö hade ordnats. Men 
det blev så mycket folk att inte alla kom 
in och man klagade över att särskilt förnä
ma inbjudna hade fått röda inbjudnings
kort och plats bakom ett skrank. Stubelius 
har skrivit ner på en lapp vilka psalmer 
som sjöngs enligt 1819 års psalmbok. Det 
är: "Hela världen fröjdes Herran" (nu nr 
4), "Lover Gud i himmelshöj"d (nu nr 6) 
samt nr 320 i gamla psalmboken, nu 
borta: "För dig som i din höjd - all värl
dens öden vänder. - Den boning är för låg 
- som byggs av mänskohänder." 

Nygotik-stilen på modet 
Kyrkan är alltså byggd av rödgrå granit 
från platsen i sk cyklopverk dvs av granit
block i otuktad sten med ojämna vinklar 
på stenarna, vilket gör ett mycket levande 
intryck. Men det måste också ha varit en 
konst att passa ihop stenarna. Om man 
jämför med gravkapellet intill, byggt 

senare, med rätvinkliga stenar ser man 
skillnaden. När kvällssolen lyser på kyrk
väggen skimrar den i olika rödgrå nyan
ser. 

Nygotik är alltså en upprepning av den 
medeltida gotiska eller götiska stilen, 
också kallad spetsbågestil, till skillnad 
från den äldre romanska eller rundbåge
stilen. Hela nygotiken hänger ihop med 
ett medeltidssvärmeri som tog fart på slu
tet av 1800-talet. 

Man började bygga väldiga falska 
medeltidsslott i tegel, t ex Torreby herr
gård i Foss, byggnader som nu är rätt 
omöjliga att underhålla. Massor av nya 
kyrkor byggdes i nygotik från 1880-talet. 
Adrian Peterson har ritat inte mindre än 
24 i västra Sverige med början i S:t Pauli, 
Göteborg 1882 och ytterligare fyra i rött 
tegel. Fjällbacka, Grebbestad och Falken
berg var de första han gjorde i granit plus 
sex till. Kungshamn, Smögen och ett par 
till är i gult tegel och några i putsad grå
sten. Hälleviksstrands kapell byggdes 
som en norsk stavkyrka. Ofta tillkommer 
ett fornnordiskt inslag även i stenkyrkor
na med öppna takstolar i trä som i Fjäll
backa och Grebbestad. 

Det har senare visat sig att byggnads
tekniken vid de här granitkyrkorna inte 
höll. Fukt drog sig in i de cementerade 
fogarna, som vid senare reparationer 
måste huggas helt rena. Under kyrkan 
fanns också en fördjupning i berget där 
vatten samlades. Senare restaureringar har 
inte varit helt lyckade. I nr 69 redogörs 
för den senaste reparationen som återställ
de kyrkan i dess ursprungliga skick. Den 
djupblå färgen i altarskåpet och på predik
stolen utgör en färgupplevelse som stäm
mer till andakt. Vår komminister, Birgit 
Wallin , kallar vår kyrka "den blå kyrkan 
vid havet". Borde inte Fjällbacka-bor, 
både fasta och sommarboende, visa sin 
uppskattning över vår vackra kyrka och 
för det arbete som läggs ner där genom att 
fli tigare komma dit? Utan levande män
niskor blir den utan mening. Fjällbacka
borna gick man ur huse 1890 för att rösta 
på sin kyrka och de fyllde den sedan varje 
söndag. 

Inger Rudberg 

UTSTÄLLNING OM 
KYRKANS HISTORIA 
Till jubileumsgudstjänsten i kyrkan den 
31 maj hade undertecknad ordnat en 
utställning i Församlingshemmet. Inte så 
många hann se den då. Den flyttades sen 
till Fjällbacka-Service där den fick vara 
kvar under juli månad. En del Fjällbacka
bor hade bidragit med gamla konfirma
tionskort, dock inte så många som vi hade 
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... OCH KYRKAN FYLLDE HUNDRA AR 

hoppats. Mänga hade minnen frän konfir
mation under senare präster, t.ex. Elof 
Adiels. Vi konstaterade att Fjällbacka var 
tidigt med att införa vita konfirmanddräk
ter, redan i mitten pä 1920-talet under 
komminister E. Adiels' tid. En lista pä 
präster som tjänstgjort i Fjällbacka var inte 
svår att fä fram, men litet svårare att veta 
namnen pä alla kyrkvärdar. Tidningsnoti
ser om vad som hände runt 1890 hade 
tagits fram frän Bohusläningen om emigra
tion, telefonledning och rösträttsdebatt. 
Tidningarna Bohusläningen, Strömstads 
Tidning och Västerbygden gjorde reporta
ge om utställningen. 

Inger Rudberg 

Längst upp till vänster: 
Jubileumsguds~iänsten den 30 maj inled
des med procession av kör, kyrkvärdar, 
inbjudna präster, Birgit Wallin och bis
kop Lars Eckerdal. 

Längst upp till höger: 
Kyrkanfylldes till sista plats. 

Till vänster: Kören Ärter och Fläsk sjöng 
under ledning av Sven Alfredsson. Zoltan 
Szabo-Läckberg spelade fiol och Klas 
Andersson trumpet och flygel. 

Längst ner: 
.. . och Birgit tackade alla. 

9 



I ~ 

Bygge i Fjällbacka 
FJÄLLBACKA VÄRME-SANITET 

De hårda tiderna för byggbranschen 
drabbar också en rörläggningsfirma som 
Fjällbacka Värme Sanitet. När det inte 
byggs några hus, behövs det inte heller 
göras några nya rörinstallationer. Men 
skam den som ger sig, finns det inga nya 
hus får man koncentrera sig på de gamla, 
tyckte firmans ägare Conny Lind och bör
jade bygga en ny VVS-butik bakom Lars 
Kristenssons bilförsäljning. 

Den 2 oktober invigdes den nya buti-

ken, och gratulanterna var mänga. Förut
om en stor och rymlig butilc. med plats för 
utställning av duschkabiner, hela grov
kök, värmepannor och mycket annat. 
finns också ett kontor och en hall för lager 
och verkstad. Firman har sedan länge haft 
en anställd rörläggare och mamma Inga 
anställd som sekreterare på halvtid. I år 
har ytterligare en rörläggare anställts och 
eventuellt kan det bli aktuellt med ytterli
gare en. 

Din drömlägenhet finns i 
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"På Kullen bor man nära" 
Fjiillbacka - ett av Bohus

' I;; ns ,multronställ~n. ligger 
centralt pa kusten. :'-Iä r~a
till savä l storstade n som till 
ha vet oc h fjällen. 
Pa Kullenomradet har Du 
nära till butiker och kom
munal se rvice. till had. 
fritidsak ti vi teter och social 
gemenskap. Och Du h"r 
naturen intill husknuten. 

Vi har byggt färdigt på ~ullenområdet. 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 
Kullenornrådet rätt för Dig! 

KB KULLEN 
c/o Förvaltnings AB, Opalen 
Box 5274,40225 Göteborg 

Firman startades av Conpys far Stig på 
60-talet och Conny kom in som delägare 
1978 och tog över firman 1981. Mamma 
Inga hjälpte till som sekreterare. Rörlagret 
har man fram till nu fått ha i trädgården, 
och övrigt lager i källaren i familjens hus 
i Mörhult. Ett verkligt familjeföretag. Stig 
Lind kom från Hovenäset, medan Inga är 
uppvuxen i Mörhult, dotter till fiskaren 
Ragnar Johnsson och Alice född Svens
son frän Göteborg. 

Conny tänker försöka hålla så låga pri
ser som möjligt, väl medveten om kon
kurrensen från städerna. Istället blir hans 
vapen i konkurrensen en kombination av 
VYS-butik och installationsfirma. Vilka 
märken som helst kan tas hem, men det 
kan förstås bara bli vissa som får plats att 
ställas ut i butiken. Vi i FFF önskar före
taget lycka till. 

Anders Järund 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 



Bygge i Fjällbacka 
JOHN GRANQVISTS BYGGNADS AB 

Ett byggföretag är inte det mest positiva 
ämne man kan skriva om just nu, men har 
vi nu valt att beskriva byggverksamheten 
i Fjällbacka, kan man givetvis inte gå 
förbi John Granqvists Byggnads AB. 
Detta företag har på ett särskilt sätt blivit 
en del av Fjällbacka. Nästan 50 procent 
av alla byggnader i Fjällbacka har upp
förts av firman eller dess föregångare. Ty 
familjen Granqvist har varit husbyggare i 
minst tre generationer. Finnan startades 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

1947 av John Granqvist. Byggyrket hade 
John lärt sig från sin far Karl Granqvist, 
som var självlärd. (Karls hustru hette 
Cecilia f. Andersson från Fjällbacka). 
Inga yrkesskolor fanns på den tiden. 
Johns son Lars Erik kom in i finnan 1975 
och blev ensam ägare 1982. (John var gift 
med Gulli f. Fjällström). Lars Erik är den 
förste utbildade byggnadsingenjören i 
företagets historia. 

Byggnationen är starkt konjunkturbe-

.... 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 

roende, och arbetsstyrkan har växlat 
genom åren. På Johns tid varierade antalet 
anställda från 2 till 14 st i mitten på 60-
talet, och under högkonjunkturen 1988-90 
hade företaget 40 anställda. Det var då 
Kullenområdet byggdes, ett projekt i 50-
miljonsklassen. Idag har man bara 6 
anställda. 

Företaget har mest varit inriktat på året
runtbostäder i Fjällbacka och andra orter, 
medan sommarstugedelen legat på 30 till 
40 procent av byggverksamheten. Monte
ringsfärdiga hus har man inte varit särskilt 
intresserade av. Lars Erik anser att man 
kan bygga lika billigt på plats, och kan 
lättare anpassa huset till önskemål och 
miljö. Han vill gärna att husen passar in i 
miljön. Även industribyggnader har upp
förts, som t.ex Inventings Kub. 

Idag ligger all småhusbyggnation nere. 
Ingen vågar bygga, när man inger vet om 
framtida räntelägen, och statliga subven
tioner dras in. Det blir mest reparationer, 
om- och tillbyggnader. Företaget står 
dock väl rustat inför en lågkonjunktur. 
Man äger sina maskiner och byggnader, 
och har inga ränteutgifter. All bokföring 
och administration har man hunnit datori
sera under högkonjunkturen. Den sköts av' 
husfrun Astrid Granqvist, f Gustavsson 
från Grebbestad. Lars Erik tänker hålla 
sig kvar i branschen och kan lugnt invänta 
bättre tider. Vi hoppas med företaget att 
dessa kommer snart. 

Anders J ärund 

URBAN JANSSON 

BÅTVARV 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

Tillhandahåller 
material 
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Bygge i Fjällbacka 
HUS MÄKLARFIRMA JOREVIKEN 

I det s k "Hushuset" residerar idag Jan
Åke Eriksson ensam med sin husmäklar
firma Joreviken, förutom blomsteraffären, 
som håller till i källaren. För två år sedan 
arbetade här tio personer i olika firmor, 
alla med inriktning på hus och olika 
byggnader. Som vi vet, går det bakåt för 
byggbranschen idag och de storstilade 
planerna har fått läggas på is ett tag. 
Huset ägs av Evas. 

Helt ensam är dock inte Jan-Åke. I fir
man arbetar som sekreterare Margareta 
Anderson från K ville och som ekonomi
biträde på halvtid hans hustru Helena 
Agervik. Jan-Åke och Helena bor i Tegel
strand. Att kontoret hamnade i Fjällbacka, 
beror på att Fjällbacka är känt. Få männis
kor i Sverige hittar till Tegelstrand eller 
till Hamburgsund. Inte ens Grebbestad är 
längre så känt. Jan-Åke menar att Fjäll
backa är den femte mest kända småorten i 
Sverige efter i ordning Åre, Sälen, Båstad 
och Marstrand. Många har hört talas om 
Smögen, men få vet riktigt var det ligger. 
Detta är det intryck han fått vid sina 
kundkontakter. Namn som Tanum och 
Sotenäset är det inte många människor, 
som hört talas om. Att Fjällbacka blivit 
känt, beror till stor del på Lasse Lund
berg. 

Jan-Åke har i IS år tjänstgjort, som 
sjökapten på en bogserbåt inom Johnson-

koncernen och bogserat oljeriggar över 
stora delar av världen. Samtidigt hade han 
en liten konsultfirma i byggbranschen, 
(idag är man till sjöss endast 4-S månader 
om året), så då han vid en neddragning av 
bogserverksamheten, erbjöds omskolning, 
var det naturligt att fortsätta i byggbran
schen. Att det blev mäkleri, var däremot 
en tillfållighet. 

Joreviken mäklar fritidshus i hela 
Bohuslän ända ner till Marstrand, men 
också i Spanien. Marknaden är idag trög. 
Säljarna måste idag gå ner ganska kraftigt 
i pris, mellan 10 och 40 procent jämfört 
med för två år sedan. Bäst går lite lyxiga 
fritidshus i 2 till 4 miljonsklassen. I Fjäll
backa är omsättningen liten. I centrum 
kostar ett hus mellan 600 tusen och 2 mil
joner, i Bräcke från 600 tusen och ett hus 
i Skeppstad kan fås från 4S0 tusen kr. En 
tomt i Norra Backa har idag realiserats 
med SO procent till 16S tusen kr ink! väg-, 
vatten-, avlopps-, el- och teleanslutning. 

Jan-Åke är uppvuxen Tegelstrand och 
har kommit hem för att stanna. Att det är 
kärva tider just nu, tar han inte så allvar
ligt, det är inte lättare någon annanstan . 
Vi önskar dem lycka till , och är glada 
över att ha egen mäklare i byn. 

Anders Järund 

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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Jan-Åke Eriksson med hustrun Agneta 
Agervik . 

VÄLKOMMEN TILL 
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Gardin - Modetyg - Sybehör 
Garner - Handarbete 

Underkläder - Strumpbyxor - Sockar 

FJÄLLBACKA TEL 313 71 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 



Bygge i Fjällbacka 
STEFAN, EN OFÖRBÄTTERLIG OPTIMIST 

Vad gör man om man lever på att sälja 
hus, och det finns inte en enda en i hela 
Sverige, som vill bygga ett nytt hus? Ste
fan Järund säljer då hus någon annan stans 

Tack tör i sommar 

t ex i Tyskland. Han är just nu i färd med 
att göra erövningar i norra Mecklenburg, i 
gamla svenska Pommem i Östtyskland. 
Det är förstås marknadsandelar han tänker 

och God Helg Ingela o Lasse 

BATSHOPIN 
CAFE BRYGGAR 

0525/31040 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~.. ~ '.~-' f 
• Försäljning och inläggning av ~ 

golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 51 

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

Välkomna! 

erövra. I fem månader har han kämpat 
med olika projekt och tycks i dessa dagar i 
november 1992 göra sin första inbrytning. 
Men hur kan ett svenskt företag bryta in 
på den tyska marknaden, i som jag förmo
dar, stenhård konkurrens med västtyska 
firmor, undrar jag. Inga problem, tycker 
Stefan. Västtyska staten satsar stora peng
ar i öst. Men väst och östtyskar ser snett 
på varandra, och att presentera sig som 
svensk öppnar faktiskt dörrar. - Men det 
räcker väl inte? - Nä, men vi tror vi kan 
bygga snabbare än tyskarna. Det svenska 
byggnadssättet med trästomme, isolering 
och olika typer av klädsel påsatt efteråt, 
kan bli både billigare och byggas snab
bare. Och tid är pengar. Stefan sitter som 
spindeln i ett nät: Han tar upp beställning 
av kunden, ritar ett färdigt hus med sin 
CAD-anläggning (en dator försedd med 
CAD-program), tar upp beställningar från 
olika byggfirmor, och presenterar ett fär
digt förslag för kunden. Stefan har arbetat 
i byggbranchen i 30 år och sålt hus, med 
Fjällbacka som bas sedan 1976. Under 
tiden -76 till -89 sålde han färdigmontera
de hus tillverkade av Faluhus, men på 
senare år har det mest varit Dalahus och 
Årjänghus. Men byggkrisen har fått Stefan ' 
att tänka om. I fortsättningen kommer han 
att köpa husdelar på vad han kallar "spot" 
-marknaden, där det är billigast. Stefan har 
sålt hundratals hus runt om i Bohuslän och 
Dalsland. Även i Fjällbacka finns dessa 
hus lite varstans. Större samlingar "Ste
fanhus" ligger i Kullenområdet, samt 
utmed 163:an vid Sumpan och Servicehu
set, de flesta i form av bostadsrätter. Ste
fan anser att byggkrisen är av tillfällig 
natur. "Om ett eller ett par år är vi igång 
igen, och säljer hur mycket hus som 
helst". En oförbätterlig optimist. 

Anders Järund 

AKVARIE & 
HUNDBUTIKEN 

~ KI~O;~~an ~.~ • 
Strömstad 
0526 / 14206 <::: 

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

som kattsand. 
Stor sortering av burfåglar, 

akvariefiskar samt smågnagare 
från ökenråttor till chincilla. 

Öppet: måndag-fredag 12-18 
lördag 9.30-14.00 
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"p ASKHUS" 
Barn är ofta konservativa. Deras lekar och 
seder har rötter, som går djupt ner i för
gången tid. Så var det förr, när man som 
barn tog över lekar och uttryckssätt från 
äldre barn, som i sin tur ärvt dem från 
föregående barngeneration. 

Inte hade jag som barn något historiskt 
djupperspektiv på de lekar vi lekte i Mör
hult. Inte visste vi att "Bro, bro breja" går 
tillbaka till vikingatiden eller att hurran
det vid "påsksådan" var medeltidens upp
görelse med urnordisk talmystik. De nya 
heliga takn präntades då in genom att 
hurra efter tre, sju och·tolv, och så gjorde 
vi i berget ovanför bronsröset i Mörhult. 
De gamla heliga talen fick vi en gång lära 
oss att negera: tretton blev olyckstal och 
sjutton försågs med ett "fy"; "fy sjutton". 
"Fy" var pedagogiskt användbart: "Fy 
katten" lärde man sig att säga och med 
katten avsågs Fröjas (kärleksgudinnans) 
kattor, som trots allt har varit seglivade 
och återkommer varje år som lussekatter, 
som ingenting har med helgonet Lucia att 
göra. - Latin talade vi också som barn. 
När vi plockade blåbär, paxade vi för blå
bärsris, som vi ville vara ensamma om: 
"Pax för de här risenJ" Inte visste vi att 
"pax" var latin och betyder "frid", men att 
paxandet innebar fridlysning var vi med
vetna om. Brytningstiden mellan katolsk 
tro och lutherdom avspeglades i leken 
"lutheran", där ropet "Lutheran" en gång 
var barnens bekännelse till den nya tron. 

På gränsen mellan lek och gammal sed 
låg byggandet och användningen av 
"påskhus". Den västsvenska seden med 
"påsksåda" på påskafton och ägg ätande i 
ett "påskhus", innan "sådan" antändes, 
har troligen sina rötter i förkristen tid. 
Seden som ' sådan' kommer jag inte att 
beröra utan inriktar mig på "påskhuset". I 
Mörhult byggdes husen i någon av "sten
malarna". Gamla hus reparerades och nya 
hus byggdes. Antagligen finns det spår av 
dem än i dag. De byggdes antingen fristå
ende, ingrävda i "stenmalen" eller mot en 
bergvägg. Byggnadssättet var detsamma. 
Kullerstenar . staplades i en cirkel eller 
halvcirkel, om huset byggdes ingrävt i en 
"stenmal" eller mot en bergvägg. Muren 
skulle helst vara drygt en meter hög. Den 
tätades med tång och ljungtuvor. Taket 
bestod av grenar och annat virke, som 
"vragats" på öarna utanför Mörhult. Det 
täcktes med tång och ljungtuvor. Dörr
öppningen skulle helst förses med en 
dörr, och drömmen var att få tag på någon 
uttjänt järnkamin och några meter kamin
rör, så att vi kunde hålla varmt i huset och 
koka kaffe. 
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Jättegrytan i Mörhult, som anvandes som " Påskhus" . Fr.v. Gustav Järund och Johan 
Granqvist. 

Byggandet började tidigt på våren och 
höll på i veckor. Några timmar varje dag 
mellan skoldagens slut och kvällens läx
läsning - men aldrig på en söndag - gick 
åt för att bygga "påskhus" och samla 
material till "påsksådan" och till huset. 
Öarnas stränder försåg oss med det mesta. 
Tång var det gott om. I strandkanten 
växte fram till början av 1930-talet skogar 
av "tare". ("Taren" försvann plötsligt; 
kanske ett första tecken till miljöförän
dringar på Västkusten.) Att samla in 
ilandfluten "tare" ingick i rutinerna både 
för barn och vuxna. Den användes inte 
bara för "påskhus" utan också som stopp
ning i madrasser och kuddar, som isole
ringsmedel i väggar och trossbottnar och 
inte minst som basmaterial i den "söbbel
dönga", som fanns bakom varje utedass i 
Mörhult. "Söbbeldöngans" innehåll 
användes som gödsel, när potatisen sattes. 
När Mörhult införlivades med Fjällbacka, 
kom "skitsyne" och dömde ut våra "söb
beldönger", och i stället för att återanvän
da allt avfall fick vi lära oss att samla 
sopor. 

Vi mörhultsbarn samlade gemensamt 
material till "påsksådan", men när det 
gällde "påSkhus" var vi uppdelade i två 
grupper. Den yngre gruppen byggde 
"påskhus"; en äldre hade rätt att använda 
"påskhuset" framför andra: en jättegryta i 
berget intill platsen för "påsksådan". Jät
tegrytan var täckt med tak och försedd 
med järnkamin. En stege ledde ner till 
grytans golv. Jag var i tolvårsåldern, när 
mina äldre kusiner och deras jämnåriga 
drog sig tillbaka och överlämnade jätte
grytan åt min generation. Jättegrytan som 
"påskhus" är en historia för sig. Den kan 
ha varit en gammal boplats. Den är själv
dränerande och golvet är täckt med sand. 

En utgrävning kan kanske ge material till 
Mörhults förhistoria, liksom en undersök
ning av källan vid bergknallen invid 
bronsåldersröset. Källor och brunnar var 
alltid täckta i Mörhult, men inte den käl
lan. Är det en gammalofferkälla? 

Min barndoms "påskhus" var inte bara 
ett lekhus, det representerar en hustyp, 
som fmns på olika håll i vår värld och 
som används av nomader. Är det en till
fallighet, att vi mörhultsbarn byggde 
"påskhus" eller finns det ett historiskt 
samband bakåt i tiden; med andra ord, 
hade våra "påskhus" sina rötter i en tidi
gare bostadstyp och var mina förfäder 
nomader? 

Det gamla Viken, från Hamburgsund 
på östsidan till norska Kaupang på västsi
dan hade vissa gemensamma drag. Ett var 
att kustbefolkningen var både bönder och 
fiskare . Som bonde var man bofast, som 
fiskare var man nomad med primitiva 
bostäder på "stränderna". I Fjällbacka -
Mörhultområdet blev fiskare bofasta först 
på 1600-talet. I trakten av Kaupang sker 
det i början av 1700-talet. (Det var för 
övrigt en flykting från Fjällbacka, en som 
flytt från det av svenskarna ockuperade 
Bohuslän som blev bofast på en plats, där 
det tidigare endast fanns bodar för 
säsongfiskande bönder.) 

Fanns det ett Mörhult före början av 
1600-talet? I min barndom talade man om 
delar av Mörhult, som kallades Bustöt 
och Buhawen. Bustöt låg vid Amåsälvens 
mynning mitt emot Sötten, och Buhawen 
var potatisåkrarna väster om Hamneback
en. Bustöt betyder "platsen för bodarna". 
Här (anns en gång - kanske ända till slu
tet av 1700-talet - bodar, där de fiskande 
bönderna bodde under fiske säsongen. 
Bodarna för hummerfiskare i södra Väder-



öarna är visserligen av yngre datum men 
ger en föreställning om hur det han har 
sett ut en gång på Bustöt i Mörhult. Fiske
säsongen var så lång, att man odlade pota
tis och kanske tidigare rovor i Buhawen. 

Bustöt var basen för de fiskande bön
derna från de gårdar, som ägde den 
utmark på vilken Bustöt låg. Denna 
utmark sträckte sig från Svarte Häller över 
Norden, Rapekullen, Falkeliden till Anrås
älven vid Udda och ägdes av gårdarna 
Ödsmål, Bräcke Nedre, Backa, Råröd och 
Nordby. Det var folk från dessa gårdar 
som under fiskesäsongen bodde i bodarna 
vid Bustöt. Ner till Bustöt kom man på en 
väg, som gick från Bräcke över Moname 
och som finns än i dag. 

Det viktigaste fisket var makrillfisket. 
Under sommarhalvåret åt man färsk 
makrill och under vinterhalvåret saltad. 
Så var det fortfarande, när jag växte upp. 
Troligen tillhör jag den sista makrillgene
rationen. Ända in på 1800-talet försågs 
gårdarna, som ägde Mörhults strand, med 
makrill för sommar- och vinterbehov. 
Dessutom gick en del av makrillfångsten 
till prästen i Kville som en del av hans 
lön. 

Fiskarbönderna flyttadc ner till Bustöt i 
april/maj för att sätta bodar, båtar och red
skap i stånd och för att sätta potatis. I 
maj/juni gav de sig i väg till den yttre 
skärgården för att möta makrillen, som 
var på väg in till kusten. Båtarna var stora 
roddbåtar, breda, kraftiga och tunga att ro. 
De var också försedda med segel och rig
gade för ett för Mörhult speciellt sätt, var
för de i litteraturen om båtar i Bohuslän 
kallas för Mörhults-briggar. Seglet var ett 
sprisegel, s.k. "smacka". Mörhults-brig
gen hade två "smackor", i främre toften 
en mindre "smacka" en s.k. "storsmacka", 
och i segel toften ett storsegel. Seglen 
kunde revas. I hårt väder togs spristaken 
bort och segelytan reducerades till hälf
ten, vilket kallades för "skopp". Med 
revad "skopp" fick man en mycket liten 
segelyta. - I min barndom berättades om 
Isak på Fläskö, som hade "seilat över 
Verjefjorn (Väderöfjorden) me revad 
skopp" och sedan sagt: "De fanns ente en 
vinnabe (vindfläkt) i lufte". - Roder 
användes sällan. Man styrde med åra 
stödd mot essingen och skotet till storseg
let i handen. 

Under början av fiskesäsongen stanna
de man kvar i den yttre skärgården. Tidigt 
sökte man sig så långt ut som möjligt, 
ända till Väderöarna. Kunskaperna om 
bottenförhållanden, lämpliga för fiske av 
olika slag traderades från generation till 
generation. Bland fiskarna från Mörhult 
fanns en omfattande kunskap om "mej 
och märken", som var av betydelse för de 

Flykting från Fjällbacka 
1684 flydde Anders Grön med sin familj 
från Fjällbacka till trakten av Stavem i 
Sydnorge. Orsakerna till att han och hans 
familj lämnade Fjällbacka är inte kända. 
Den allmänna situationen i norra Bohus
län var på 1680-talet emellertid sådan, att 
bosättning i Norge ur flera avseenden var 
att föredra. Bohuslän hade varit en del av 
Norge i århundraden. Språket var norska 
- även om danska varit det officiella språ
ket för förvaltning och kyrka -, norsk lag 
och norsk kyrkoordning hade gällt och 
ekonomin hade varit inriktad mot Norge. 
Nu hade allt detta förändrats. Genom fre
den i RoskiIde den 26 februari 1658 
tvingades Danmark avträda Skåne, Hal
land, Blekinge och Bornholm samt 
Bohus- och Trondheims län till Sverige. 

När Anders Grön (namnansvarig Grön
ner förekommer också i hembygdsböcker
na från Vestfold och Nedre Telemark) 
1684 lämnade Fjällbacka, var han troligen 
en ekonomisk flykting. Kanske flydde 
han även av politiska orsaker. I Norge 
bosatte han sig nämligen på mark, som 
ägdes av greve Ulrich Fredrik Gyldenlö
we. Kanske var Anders Grön snapphane 

under Gyldenlöwefejden. Troligen segla
de han med sin familj utmed bohuskusten 
upp till Kosteröarna och Hvaler och däri
från västerut förbi F<eder till Stavem -
alltså den uråldriga segelleden mellan det 
gamla Vikens ' östra och västra delar. 
Minst fyra personer fanns i båten: Anders, 
hans hustru och sönerna Erik och Nils. 
Anders byggde ett hus en bit från kusten. 
Han kallade huset Fjeldbakken. Den 
gamla hembygden levde kvar som namnet 
på den nya bosättningsplatsen. Anders 
och hans hustru levde några få år i sitt nya 
hem. Barnen blev snart föräldralösa. Om 
sonen Nils saknas uppgifter. Erik däremot 
blev stamfader för en stor släkt, där 
många var lotsar och skeppare. 

Erik Andersen Grön föddes omkring 
1675 i Fjällbacka och var alltså ca 10 år, 
då han 1684 kom till trakten av Stavern. 
Han gick till sjöss i unga år. I början av 
1720-talet blev han lots vid Kjerringsviks 
lotsplats, som inrättats 1721. 1724 byggde 
han hus i Kjerringsvik och bostatte sig 
där. Han dog 1749. 

Holger Bennetsson 

BRÖDERNfJJl1 ~~::;;:~~:!ng 
GUSTAFSSONÄå RULLGARDINER 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel.. 0525/20571 - 205 73 Telefax 205 73 

slags fiske de bedrev. Min släkts kunska
per om "mej och märken" för hummerfis
ke i Väderöarna finns sammanställda i en 
anteckningsbok, som jag äger. Dessa 
anteckningar vittnar om hur väl man 
kände bottenförhållandena och var hum
mertinorna skulle läggas. 

Den som varit med att bygga "påsk
hus" ser lätt, vid besök på öarna i skärgår
den utanför Mörhult, hur fiskarna bodde, 
när de var borta från sina bodar vid Bu
stöt. Lämningar efter deras tillfälliga 
boningar hittar man här och var. Slutsat
sen blir att ursprunget till min barndoms 
"påskhus" är de nomadiserade fiskarnas 
stenhyddor. Kanske kan man gå ett steg 
vidare. Stora och Lilla Köttö tillhör den 
mest intressanta delen av Fjällbacka skär
gård ur byggnadshistorisk synvinkel. Här 

finns lämningar av grophus, stenhyddor 
("påskhus") och fast bebyggelse från en 
tid, då varken Fjällbacka eller Mörhult 
var bebyggda. Här finns gamla gärdsgår
dar, vildaplar och förvildade vinbärsbus
kar och humle. Undersökningar av dessa 
lämningar borde göras, innan öarna offras 
på turismens altare. Kanske var det här 
kustbebyggelsen började. 

För Mörhults del slutar nomadstadiet 
på 1780-talet. Då anlades ett trankokeri 
på Sötten, folk flyttade ner från gårdarna i 
Ödsmål, Backa, Bräcke Nedre, Råröd och 
Nordby och blev bofasta i Mörhult. 
Bodarna övergavs och permanenta hus 
uppfördes. Men det är en annan historia 
som inte har med "påskhus" att göra. 

Holger Benettsson 
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FRA N KOMMUN 
OCH LANDSTING 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är 
bekymrad över den dåliga avloppsre
ningen i kommunen. Vintertid är 8.000 
människor inte anslutna till något 
reningsverk, medan det sommartid är 
30.000. Av sommarbefolkningen är 82 
procent inte anslutna. A v dessa har 
flertalet ordnat avloppsreningen på 
annat sätt t ex med trekammarbrunnar, 
men det förekommer också "raka rör" 
rakt ut i havet. 

• Tanums kommun tänker gå i spetsen 
för olika miljöförbättrande åtgärder. 
Bl a vill man senast år 2000 införa 
stopp för installation av vattenkloset
ter i nya hus. Istället skall man införa 
mulltoor. 90 procent av hushållsavfal
let skall komposteras av de boende. 

• Kommunen vill förbjuda vattensko
teråkning, men vill också anvisa sär
skild plats för detta. 

• Tanums Bostäder hade endast 35 out
hyrda lägenheter i år jämfört med 69 i 
fjol. 

• Antalet "gästnätter" i båthamnen i 
Fjällbacka var 5.899 mot 4.512 i fjol. 
En ökning med 30,7 procent. Motsva
rande för Grebbestad är 5.566 mot 
5.187, en ökning med 7,3 procent. 
Fjällbacka har alltså gått om Grebbes
tad, och har ändå inte fyllt upp hamn
kapaciteten helt. 

• Gunborg Holmberg fick Tanums kul
turpris för släkt- och emigrantforsk
ning i norra Bohuslän. 
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Anders Järund 

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: V5, 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 

~,~-.. LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET 

~~~ 
FASTIGHETSMÄKLARE 

mi mU 
Skolgatan 2 ~ 

m 
L 

VAR LIKA NOGA NÄR DU 
VÄLJER MÄKLARE SOM NÄR 

DU V ALJER HUS! 

Varför slösa egen dyrbar 
tid 

- när du i ett slag kan få 
hjälp av oss 

John Granqvist Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/320 30 



Ishockey-gänget. Max Hedström bakerst i mitten. 

Fjällbacka Hockey 
Fjällbacka Hockey Club bildades 1971, 
men hette först Kville Hockey Club, där 
Kville kommun var med och stöttade. En 
interimsstyrelse bildades, där Thorsten 
Norin var med från kommunens fritids
nämnd och därtill Bengt Olofsson, Bengt 
Richardsson och Sko-John. När sedan 
Tanums kommun bildades blev det Fjäll
backa Hockey Club. 

De första åren spolades en enkel isbana 
på en åker nedanför Nestorsgården. Alla 

vintrar blev det inte tillräckligt kallt, men 
entusiasmen var stor och alla chanser togs 
för att ungdomen skulle lära sig åka skrid
skor. 

År 1981 var ett stort år i klubbens histo
ria. Då inköptes för 1599 kronor en begag- . 
nad rink från Lionshov i Skee. Den sattes 
upp vid Nestorsgården och under kalla vin
trar tränades ishockey intensivt. Ett nytt 
stort år var 1985, då den nya rinken bygg
des på den nuvarande platsen på Lersten. 

Det har kostat mycket pengar att skapa 
denna idrottsanläggning. Själva rinken är 

FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVARME - KÖKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 - 87 08 49 

bokförd till 183.000 kr, inventarier för 
25.000 kr och omklädningsrum för 70.000 
kr, summa 278.000 kr. Av detta har kom
munen tillskjutit 73.000 kr. Resten av 
pengarna och en hel del ytterligare eller 
sammanlagt under åren 1971-92 har 
365.000 kr tagits fram genom att klubben 
haft förmånen att få ta hand om plastskrot 
från Järund-Inventing och försälja detta. 
En verkligen beundransvärd prestation. 

Numera är det Bengt Olofsson och 
Bengt-Åke Ahlsen som håller i trådarna 
och så Max Hedström, som tjänstgör som 
"vaktmästare". 

Klubben har 140 medlemmar varav 
ungefär hälften är ungdomar. Eftersom ju 
vintrarna här varit milda, speciellt de fyra 
senaste, så har rinken tyvärr för det mesta 
varit utan is - men inte medlemmarna. 
30-40 av dem åker under vintern per buss 
till Munkedals ishall. I år är 12 gånger 
kontrakterade, antingen en lördag eller 
söndag och förra året blev det ett tiotal 
resor. - Den gångna Allhelgonahelgen 
var det 36 ungdomar och 6 vuxna som åkte 
med bussen. 

Planen delas upp i tre delar, en för 
ishockey spel, en för vanliga åkare och en 
för nybörjare. Det är oftast Max Hedström 
som håller i resorna och träningen. Resan 
kostar 20 kronor per person. 

Skulle vintern bli strängare denna 
säsong och möjlighet att spola rinken här, 
så slipper klubben kontraktet med. Munke
dal. 

Naturligtvis är möjligheten att åka till 
Munkedal bra, men i längden så måste det 
ju bli konstfrusen is här, det är vad styrel
sen kämpar för. Man söker med ljus och 
lykta efter ett begagnat frysaggregat. Även 
om ekonomin är rätt bra, så räcker pengar
na inte till. Kommunen bidrager med 7.000 
kronor per år. Varje bidrag, stort som litet, 
för att utöka verksamheten är vi tacksam
ma för, säger Bengt Olofsson. Sätt in en 
slant på bankgiro 970 4552 eller postgiro 
329048-3. 

Undertecknad, som väl minns hur det 
var, när vi spelade bandy på sjöisen innan
för Kråkholmen, önskar alla som jobbar 
för en ishall i Fjällbacka, lycka till! 

Bo Reichenberg 

cD~~[UJ~02J 
INVENTING 
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Möte med okänd 
"Go'morron, får jag slå mig ner?" Rösten 
kommer från en lång, smärt man med 
kolossalt stora, mörka ögon och kraftiga 
ögonbryn. "Visst", säger jag, "var så 
god," 

Klockan är mellan l O och 11 och det är 
en strålande vacker sommarförmiddag. 
Efter att ha gjort mina inköp, brukar jag 
alltid ta mig tid att sitta en stund på Fjäll
backa nya brygga. Så ock denna dag. 

Det är liv och rörelse ombord på alla 
vackra båtar, som ligger förtöjda vid 
bryggorna. En del båtar är på väg ut mot 
gattet, men på de flesta har besättningarna 
nyss vaknat och äter frukost. En söt flicka 
kommer med glass från Richardssons 
kiosk och hoppar vant ner i sin båt. Hon · 
möts aven glatt viftande, svart pudel, 
som strax försvinner ner i båtens innandö
me, när en nyfiken dalmatiner visar sig på 
båtdäcket bredvid. 

Från Lasses bryggkafe strömmar 
musik ut och några få gäster sitter kring 
de små, runda borden. En fiskebåt kom
mer in med en mängd måsar i följe . Det är 
en förunderligt skön stämning. Jag kastar 
en blick på främlingen vid min sida. Han 
sitter med de långa benen i kors nere vid 
fötterna, flyttar dem från höger till vänster 
och från vänster till höger. De svartvita 
lackskorna blänker i solskenet. De lejon
färgade strumporna matchar fint till de 
eleganta, svagt svartsmalrandiga byxorna 
och den likaså lejongula kavajen och 
sportskjortan. På höger ringfinger sitter en 
oval ring med en svart sten, på handleden 
ett silvervitt armbandsur med svart urtav
la. Han är barhuvad och har ett tjockt grå
sprängt hår, som han då och då drar sina 
långa fingrar igenom. Han tillhör de män, 
som man omöjligt kan gissa åldern på. 
Kanske 50, kanske 60 år gammal. 

Tystnaden mellan oss börjar bli lite 
tryckande, men så säger mannen: "Det är 
synd, att man måste resa från en sådan 
gudomlig plats - eller platser", rättar han 
sig själv. "Men", fortsätter han, "ni skall 
inte resa, ni stannar här?" Han vänder sina 
stora, mörka ögon mot mig. "Ja" , svarar 
jag, "jag bor här på somrarna några måna
der". Mannen kommenterar inte svaret 
utan fortsätter som för sig själv: "Jag skall 
göra en lång resa och åker nu runt till alla 
gamla, kära platser för att ta farväl". 

Några ungdomar slår sig ner på nästa 
bänk och börjar gräla om gårdagens och 
nattens händelser. Mannen lyssnar och 
säger: "Det är synd om människorna!" 
"Strindberg", kommenterar jag. Han tittar 
på nytt på mig och säger litet dröjande: 
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"Jag har alltid undrat över, vad Strindberg 
tyckte om Platon". Tystnad igen, så fort
sätter han: "Kära Ingrid står här och tittar 
ut mot sin ö. Ja, hon finns kvar här". Efter 
ännu en tystnad säger mannen: "Ingrid 
var en älsklig människa!" Så en direkt 
fråga till mig: "Såg ni henne här någon 
gång?" Jag svarar, att hon ofta sågs här, 
då hon gjorde sina inköp, och att ortsbe
folkningen tyckte mycket om henne. 
Mannen fortsätter: "Jag kände henne väl. 
Vi möttes då och då ute i den stora värl
den." 

Mina tankar vandrar runt. Vem är 
denne gåtfulle gentleman? Är han sjöman, 
präst, skådespelare, författare eller kanske 
filosof? 

Då kommer det plötsligt som ett 

~---------- -------

14~ 
~~ 

Illustration Karl Allan Nordblom 

utrop;"Det är sorgligt att säga adjö till det 
man älskar!" "Till det man älskar", tänker 
jag för mig själv. Mannen reser sig och 
tittar på klockan: "Min buss går strax, och 
jag skall till en annan kär plats", men fort
sätter han, "sitt kvar och njut av allt det 
vackra omkring er". Så kommer något 
bedjande i hans mörka, vackra ögon, och 
han säger: "Sänd mig en tanke någon 
gång. Tack, för att jag fick samtala med 
er. En trevlig fortsättning på sommaren". 
Mannen bockar och går med rak rygg och 
raska steg. Försvinner så uppåt Galär
backen. 

Jag känner mig lite konstig till mods 
där jag sitter. Plötsligt går det upp för mig 
att mannen nog talade om sin allra sista 
resa. Karin Margaretha 



. ~ 
Tanums~ 

Bibliotek 
V ÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA! 

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

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

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

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

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

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

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

Vi har följande öppettider: måndagar kl 15-19 
onsdagar kl. 11-14 
fredagar kl. 15-18 

Välkommen till NORDHOLMS UR & 
TORGET· 450 81 GREBBESTAD . TEL. 0525-101 38 

STJÄRN~URMAKARNA GULD 
'JJtuaacxa~ 
xuLÖau .Ra 

Välsorterad 
inom 
branschen 

ÖPPET: 
Vardag ...... 9.30-18.00 
Lördag ...... 9.30-13.00 
Lunch ...... 12.45-14.00 

Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 
Tidsbeställning 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

Gynna våra 
annonsörer 
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DEN OMOJLIGA TRADGARDEN 

Maj med brasilienbesök i den omöjliga trädgården. 

För drygt tio år sedan började vi, med stor 
entusiasm, planera en liten trädgård fram
för vårt hus. 

Folk ruskade medlidsamt på huvudet 
och vi hörde mummel om, vilka tokstollar 
vi var, som kunde drömma om att något 
skulle kunna växa på den sterila grusslän
ten och dessutom så utsatt för saltvatten
stänk och hårda stormar. 

Mot alla odds satte vi igång. Första 
åtgärden blev att sätta upp plank mellan 
hus, sjöbod och tomtgränser som skydd 
mot hav och vind. Därefter raggade vi 
upp lera där man grävde grunder för nya 
hus. Leran lades som bottenlager under 
många kubikmeter matjord. Vi slet och 
knogade med större och mindre stenar, 
byggde upp murar och en låg gärdesgård 
som skulle tjäna som gräns mellan gräs
matta och köksträdgård. Plats gavs också 
åt ett stenparti och en berså skyddad av 
vildkaprifol. 

Det var fantastiskt roligt att sätta frö, 
plantor och lökar och se hur det hela skul
le utvecklas. Allt trivdes ju inte och fro
dades, medan annat växte oss över huvu
det. Snart fick vi faktiskt börja gallra så 
smått. Ogräset som följde med den 
nyköpta jorden gav oss full sysselsättning 
i flera år, till dess vi började använda oss 
av täckodling - en alldeles utmärkt 
metod. Redan första våren kupde vi njuta 
av rabarberkräm, något av det svenskaste 
vi kan föreställa oss. 

Så småningom blev vi allt djärvare. 
Grinden vaktas nu aven gammaldags, så 
kallad bondsyren, hämtad från ett torp 
och en liten bokplanta gläder oss varje vår 
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och sommar med sin säregna grönska. 
Framgångarna bara ökade vår iver och 

beslut fattades, att även plantera bärbus
kar och fruktträd. Till vår egen förvåning 
kan vi nu, till husbehov skörda både hal
lon, krusbär och vinbär. Ja, till och med 
smultron, som vi gjort till tradition, att 
avnjuta på vår bröllopsdag, vilken infaller 
mitt i mörkaste vintern. 

Äpplen räcker också väl till mos och 
härliga kakor och ett paradisäppelträd ger 
gele åt både oss själva och många av våra 
bekanta. Päronträdet visade däremot inga 
som helst tecken på att lyckliggöra oss 
med en enda liten frukt. Då läste jag 
någonstans, att päronträd måste ha en 
släkting i närheten för att kunna bli 
befruktade. En god vän erbjöd sig, att i 
blomningen bryta några grenar av ett vild
päronträd, som växer på hans marker. 
Dessa grenar satte vi i en hink med vatten 
under det motspänstiga trädet. Snart i a
de det sig att vårt lilla träd inte alls var å 
svårflirtat och på hösten kunde vi körda 
de första, cirka tjugo, päronen. 
Körsbärs- och plommonträd har också 
hunnit växa till sig och börjar ge avkast
ning. 

Nu klänger och klättrar kaprifol och 
clematis uppåt väggarna. Vi är inte alltför 
pedantiska. Akvileja och kungsljus låter 
vi sticka upp där de bäst trivs och små 
tusenskönor och gul fetknopp får slå sig 
ner mellan plattorna på gångarna. 

Den "omöjliga trädgården" har blivit 
vårt lilla Eden och vi har nu fått riklig lön 
för all vår envishet och all vår möda. 

Maj Gustafson 

VM i makrillmete 
Söndagen den 13 september ägde det för
sta VM:et i makrillmete rum i Fjällbacka. 
Tyvärr var det i senaste laget, men täv
lingen lockade ändå eliten av metare att 
anmäla sig. Av de 19 deltagarna, fördela
de på 8 båtar, fanns fiskare såväl från Cen
traleuropa som Latinamerika. Samling 
14.00 vid Centrumbryggan där regler och 
fiskeplats förkunnades. 15.00 sköt Bengt 
Thorvall startskottet från motorkryssaren 
Cherry Lee, plats "sjön" vid Gluppö. Då 
det nappade så gott som genast i flera 
båtar trodde vi att det skulle bli ett bra 
fiske. Tyvärr visade sig detta ej bli fallet. 
Det var bara en båt som fick bra med 
makrill. Se prislistan. Stämningen var 
dock överlag god. 17.00 avslutades fisket 
då Bengt sköt: Alla revar upp! Därefter 
invägning vid bryggan. 20.00 samlades vi 
på Galären där vi drack öl och fick njuta 
av Giinters utsökta makrill soppa. Sedan 
vidtog prisutdelning. 

1:a pris Christer Imming 
2:a pris Sko-John Johansson 
3:e pris Torbjörn Järund 
Bästa lag: Torbjörn Järund, Christer 
Imming. Andreas Imming. 
Största fisk: Torbjörn Järund. 
Förstafisk: Thomas "Lidas" ilsson. 

~1ånga sanna och o anna fiskehistorier 
avslutade 'ällen och det första VM:et i 
makrillmete. _ -ästa år blir tävlingen den 
tredje veckan i augusti. 

Jakob Mannheimer 

Torbjörn Järund med den största makrillen. 



"V ärmefåglar" 
Egendomliga väderförhållanden påverkar 
alltid fåglarna. Således har årets starka 
och ihållande värme lockat sällsynta 
fåglar till Bohuslän. 

För första gången, sedan man började 
göra observationer, har svarthuvad mås 
iaktagits i Bohuslän. Just svarthuvad mås 
och biätare är typiska "värmefåglar". Den 
senare har i år också visat sig i våra trak
ter. 

Sedan 60-taleLhar i Bohuslän olika 
arter av sångare ökat markant, till exem
pel rosenfink, mindre flugsnappare, näk
tergal, hök-, busk-, kärr-, trast- och gräs
hoppsångare. 

Man tror att ökade svedjebränder på 
deras vinterboplatser söder om Saharaök
nen är orsaken till detta. I den buskvege
tationen som där växer upp blir det gott 
om insekter och fröer. Fåglarna blir fler 
och/ fler och tvingas söka sig nya livsmil
jöer på norra halvklotet. 

Skäggmesen, en annan invandrarfågel, 
har troligtvis gynnats av de senaste årens 
milda vintrar. 

. Maj Gustafson 

FFF:S KRABBFISKE 
Årets krabbtävling gick av stapeln den 21 
juli under tryckande värme och en inva
sion av flygmyror. Under en timma klara
de 52 deltagare att fiska upp hela 413 
stycken krabbor. Eftersom det i år inte var 
tillåtet att använda håv blev troligen arbe
tet med uppräkningen litet lättare för P H 
Hallberg och Arne Carlsson. 

Årets vinnare i klassen upp till 9 år 
blev Cecilia Hallberg Jönsson med 17 
stycken krabbor. 

I klassen 10-14 år vann Sebastian Pet
tersson med 24 krabbor. 

Segrare i klassen vuxna/barn med 
vuxen blev Daniel Gustafsson segrare. 

Ä ven i år gjorde våra generösa sponso
rer det möjligt 'för alla deltagare att välja 
sitt eget pris. Jag vill tacka alla sponsorer 
men vill i år ge Anders Torewi i Järnbo
den ett litet extra tack för hans alltid snab
ba, positiva och generösa tillmötesgående, 
när jag är ute med tiggarpåsen. 

Tack även Eva och Karin , som ställde 
upp som kontrollanter och' "kannonman
nen" Eje. 

God] ut till Er alla 
Lisbeth ]öranli 

Gynna våra 
annonsörer 

Varför inte ett par 
skor i Julklapp ••• * 

* 

Detta och mycket annat 
finner Ni hos 

SKOR och LÄDER 
FfÄLLBACKA 

Tel. 0525/312 50 

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

Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/300 02 

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

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

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

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31937, Mob.tel. 010-371686 
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Nya segrar för Veronica Franzen 

Segergest efter SM-guld i E-jolle. 

Veronica går från klarhet till klarhet inom 
seglingen. Hon är nu 20 år och seglar i 
seniorklassen. Sedan augusti i åT är hon 
svensk mästarinna i E-jolle. SM:et gick i 
Vänersborg. Hon började årets seglings
säsong med att bli fyra på VM-uttagning
en och fick åka till Slovenien. Här blev 
hon sexa. 

Påsken tillbringade hon på Mallorca, 
där hon blev tvåa i "Drottning Sofias 
cup". Prisutdelningen förrättades i kunga
parets residens. Den 26 november tilldela
des Veronica GKSS Göteborgs Kungliga 
Segelsällskaps medalj för fina seglings
meriter 1992. HEJA VERONICA. 

Anders Järund 

Gynna våra 
annonsörer! 

Tanum.s _71 Kom.m.un 
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Ny bok om Tanum 

"SILL & STE . Histori ka bilder från Tanum och övriga 
Bohuslän" har efter ca 10 års arbete äntligen kommit ut 
och blir ffi 5 i Tanum Kulturnämnds skriftserie. 
Boken är baserad på förre fo lkhögskolerektorns 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 124 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 



Äldre spänstfenomen Rolf Gustavsson 

God Juloch Gott Nytt Ar! 

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

Tisdag-Fredag 8.30-12.30 13.30-17.00 

Tel. 0525/310 04 

Att idrottsmän skulle vara slut vid 30 år, 
tycks Rolf Gustavsson inte känna till. Han 
började sin idrottsbana på veteran-VM i 
Göteborg 1977, och var då 60 år. Han 
blev biten av detta med veteranidrott, och 
har sedan turnerat runt på olika arenor 
världen runt. Idag är han 75 år. Han föd
des 1917 i Stämmen utanför Fjällbacka, 
och fick lämna hembygden som 18-åring. 
Men han är förstås sommargäst i Fjäll
backa och medlem i FFF. Under 15 år 
som veteran idrottare har han erövrat guld 
i VM sju gånger, EM nio, NM åtta och 
SM fyrtiotvå gånger, och ett otal silver 
och brons i så olika grenar som längd
hopp, höjdhopp, tresteg, kula och diskus. 
Han innehar världsrekord i diskus 42,52 
meter i 75-årsklassen, och svenska rekord 
i längd 4,16 och i tresteg 9,04 meter. 
Nästa år tänker han ställa upp i VM i 
Miyazaki i Japan. HEJA ROLF. 

Anders Järund 

Foto: Rolf Hamberg 

LILLA BODEN 

Vi önskar alla våra 
kunder en GOD JUL 

och ett 
GOITNYITÅR 

KARIN och ISA 

Vi önskar 
alla våra kunder 

en GodJul 
och ett Gon Nyn År! 

FJÄLLBACKA 
POSTKONTOR 
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SJÖBODEN ALENE RADDAD FÖR FRAMTIDEN 

Sjöbodar - kulturarv 
Kan ni tänka er Fjällbacka utan sjöbodar? 
Nej, och detta är en del av värt kulturarv 
som måste vårdas. Det stod illa till med 
två av de äldsta i Fiskhamnen, Alene och 
Telegrafbusets sjöbod, båda ägda av kom
munen. Efter mänga påtryckningar och 
underhandlingar med experter på Bohus
läns Museum blev äntligen något gjort. 
Jag tror det tog fem är. Men under tiden 
arbetade tidens tand. Telegrafbusets sjö
bod var för dålig att reparera och byggdes 
om av nytt virke. En del stockar därifrån 
kunde användas till att rusta upp Alene. 
Vi får vara tacksamma att det blev gjort, 
även om det borde skett längt förr. 

Inger Rudberg 

God Jul 
och 

Gott Nytt År! 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

Tel. 0525/310 14,31252 

ALLT I MODERN HARVARD 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 
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Damfriseringen 
Brith & Nisse 
0525/311 25 

VÄLKOMNA! 

Sjöboden Alene, troligen frän senare delen 
av 1700-talet, eller början av 1800-talet. 
Den har enligt Johan Mjölner stått på Lilla 
Enerskär, under den tid det var trankokeri 
på Lilla Enerskär. Innan boden flyttades 

Fr.v. Alf Aronsson och Hans Ahlsen 

- --7- - _- - -- --:--~:-::.: - ..,-------
Illustration Sven-Olle Strandberg 

till sin nuvarande plats, stod den vid den 
dåvarande träbrons landfåste till Badhol
men. Det är ungefär där fiskhamns-kranen 
står idag. Ägare till Alene var då Johan 
Åsberg på Oxnäs. 

Alf Aronsson 

Dä va en bock på Enerskär ... 
Fjällbackafjorden ligger Lilla Ener

skär. Det har bott folk där under sillpe
rioderna på 1700- och 18oo-talen. Där 
fanns då trankokeri , och det var de som 
skötte detta, som då bodde där. Spär av 
bebyggelsen syns än i dag. Under sena
re delen av 1800-talet och i 1900-talets 
början byggdes små redskapsbodar och 
uppfördes vadbockar på Lilla Enerskär. 

I bodarna förvarades sill- och 
makrill vadar. Bodarna ägs och sköts av, 
dels K villes Hembygdsförening, dels 
privata personer. Vadbockama var tork
ställningar för dessa vadar. 

Fem av bodarna är kvar på skäret, 
men vadbockama har fallit för tidens 
tand. 

Under hösten 1991 har på initiativ av 
Artur Johansson och Alf Aronsson upp-

förts en ny vadbock på Lilla Enerskär. 
Den pryder sin plats. Virke till bocken 
har skänkts av Arthur och Folke J ohans
son, vilka tillsammans med Hans Ahl
sen och Alf Aronsson byggde bocken. 

Alf Aronsson 

Man har också rest ett ankare, som för
setts med tvärstock och målats svart. 
Ankaret har hittats av besättningen på 
trålaren Milton och är från ett okänt 
vrak. Eftersom ankaret är försett med 
moring, måste det ha varit fäst i en 
ankartross och inte i en kätting. Vidare 
kan man se på den ådring som rosten 
åstadkommit att ankaret är smitt och inte 
gjutet. Allt visar att ankaret tillhört ett 
segelfartyg från I800-talet. 

AJ 



Kalvöbazaren för Sjöräddningen blev succe 
Resultat: 117.130 kronor insamlade 

under tre och en halv timme. 
Det blir 3.346 kronor i timmen, 

557,75 i minuten eller nästan en tia i 
sekunden. 

- Otroligt. Det måste vara svenskt 
rekord, säger en nöjd Stig Thore Berg. 

För det mesta är det Sjöräddningen i 
Fjällbacka som står för hjälteinsatserna. 

Men en gång om året - vid Kalvö
bazaren - är rollerna de ombytta. Då är 
det Sjöräddningen som ropar på hjälp. 

Omkring tusen ortsbor och sommargäs
ter hade lördagen den 11 juli sökt sig ut till 
Kalvö där det traditionsenligt bjöds på 
bazar. 

I ett strålande solsken kunde de under 
några timmar fynda på loppmarknaden, 
meta i barnens fi skdamm, gå tipspromena
den (med en resa till Tyskland som pris), 
köpa billig fårg , ta lotter eller smaka på allt 
det kaffe med bröd, läsk och korv som 
öborna dukat upp. 

Och visst var det populärt. 3.300 lotter 
och 300 korvbröd var i stort sett redan slut 
då det vid 17-tiden var dags för Lasse 
Lundberg att höja klubban för det första 
auktionsutropet. 

Lasse Lundberg ropar ut. l förgrunden några av Kalvös sommarflickor, systrarna Wil- . 
liamsson, fr .v. Ulrika , Katarina och Charlotta. 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 

En skärgårdskryssning för 4.000 kronor 
blev det högsta budet, medan en hundra år 
gammal däckstoI från en av amerikabåtar
na gick bort för 2.500 kronor. 

Då aftonen kom och det var dags att 
summera stod det snabbt klart att årets 
Kalvö-bazar ännu en gång slagit rekord -
totalt 117.130 insamlade kronor. 

- Det är fantastiskt. Jag tror ingen ide
ell förening i Sverige klarar av att samla in 
så mycket pengar på så kort tid, säger en 
mycket nöjd sjöräddningsbas. 

Och tillägger: 
- Och då ska man komma ihåg att vi 

den här gången olyckligt kolliderade med 
karnevalen i Grebbestad som var samma 
dag och som lockade 20.000 besökare. 

De insamlade pengarna från Kalvö
bazaren går som vanligt oavkortat till Sjö
räddningen i Göteborg och kommer statio
nerna utefter hela kusten till godo. 

Stig Thore Berg igen: 
- Det fInns många hål att stoppa i. Det 

kan vara en radar som gått sönder eller ett 
nytt ekolod som behöver köpas in till 
någon av båtarna. 

Och då Sjöräddningen i Fjällbacka ring
er och ber om lite pengar blir det sällan 

. problem. Eller? 
- Nej, svarar Stig Thore och skrattar. 

Vi är som du förstår ganska populära efter 
det här ... 

Claes Salomonsson 
Reporter på iDAG 
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De gamla skolorna . • • 

Gamla Kyrkskolan används nu som förskola. 

Håkebackens skola, kanske allaktivitetshus. 

Fjällbacka, nya skola, som ligger nedan
för Nestorgården, är en drömskola. Det 
säger i alla fall Ingrid Lundblad, som nu 
undervisar en försteklass med 18 elever. 
Undertecknad hade nöjet att få skolan 
förevisad av henne en dag i slutet av 
november. 

Hon motiverar sin bild av drömskola 
efter att ha sett ett TV -reportage om en 
lärarinna utanför Göteborg, som med del
vis egna medel hade skapt ett drömklass
rum. "Så har vi det här i alla klassrum" 
säger Ingrid entusiastisk. "Här finns ända
målsenliga lokaler för alla slags olika 

Mysigt men trångt. Skolkök, musik- , slöjd- och lärosal. 
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aktiviteter. Stora och tillräckligt många 
arbetsplatser har alla klasser tillgång till, 
dels speciella för varje klass, dels gemen
samma för alla". 

Varje klass har ett stort klassrum utrus
tat med stora arbetsbord, i Ingrids första 
klass med 90 cm höga bord och speciella 
höga stolar, för att hon skall slippa böja 
sig, när hon skall ner på barnens nivå. I 
rummet finns dessutom en soffgruppshör
na med bord speciellt anpassat med 
"sandlåda" t ex nu aktuell för julkrubba. 
Till varje klass finns också ett grupprum. 

Skolans "ryggrad" är en lång något 
böjd korridor. Från denna sticker, från 
huvudentren räknat, åt vänster ut tre flyg
lar med två klassrum i varje. För närva
rande finns 5 klassrum, det 6:e är musik
rum. 

På höger sida personalrum, material, 
specialrum. Sedan kommer med förhöjt 
tak, som Ingrid säger, skolans stolthet och 
hjärta - biblioteket. Där finns främst 
faktaböcker och skönlitteratur för ung
dom, men man samarbetar också med all
männa Biblioteket på Fjällbacka Service. 

Vi fortsätter vår vandring längs korri
doren och kommer till Ingrid Axelsson i 
köket. Maten kommer från centralkök i 
Hamburgsund. Den transporteras i speci
ella värmekantiner, anpassade till varje 
klass. Maten ätes i klassrummet. Detta är 
specifikt för skolan här och fungerar 
mycket bra, tycker Ingrid. Eleverna äter 
lugnt och avstressat och det går åt mera 
mat än tidigare - ett bevis så gott som 
något på trivsel. 

Efter köket kommer skolsköterskans , 
rum, elcentral och materialrum. Där efter 
nästa stolthet - ateljen - en bildsal för 
målning och lerarbeten, numera heter det 
inte teckning utan bildlära. En stor härlig 
lokal med högt till taket. 

T.h. jr.v.: Anna Karlsson, Kristel Vangen
mo, Pernilla Olsson, Linda Karlsson. 



... och den nya 
Längst bort i korridoren ligger två 

rymliga lokaler för textil - och träslöjd. 
Lite längre bort mot Lunnemyren ligger 
gymnastiksalen, som har standardmått för 
LM-skolor, 10 x 16. Ljust och ändamål
senlig, stora omklädningsrum med 8 
duschplatser. I salen finns ett sinnrikt 
nedfällbart podium, eftersom den också 
användes som samlingssal, t ex vid FN
dagen eller julavslutningen. 

Utanför gymnastiksalen finns boll- och 
lekplatser och utanför skolan trevligt 
utformade rastutrymmen. 

Materialet i skolbyggnaden är så 
mycket som möjligt tegel och trä, ingen 
plåt. "Färgsättningen, inomhus är mycket 
viktigt "frånhåller Ingrid". Den är gjord 
för att stimulera elevernas utveckling: I 
lågstadieklassrummen 1-3 en varm rosa 
färg, i de s.k åldersblandade 4-5-6 klas
serna gult, allt enligt Walldorfskolan" 

Stora invigningsdagen, skolan sedd/rån söder. 

Ingrid och övriga anställda har varit 

Kanåkning första snödagen. 

med och planerat den nya skolan från 
grunden med såvitt undertecknad kan 
bedöma ett fantastiskt gott resultat. 

För närvarande går ca l 00 elever i sko-

Datorundervisning på eget initiativ av Bosse GiJlQ(:rg, på Håkebacken. 

lan i 5 klasser med 18-21 elever i varje. 
En etta, en två och en trea = lågstadiet, 
och 2 st 4-5-6 klasser = mellanstadiet. 
Nästa år skall 27 barn börja i ettan. Om 
det blir en eller två klasser vet inte Ingrid. 
Det finns ju ett klassrum ledigt, men då 
får musiksalen flytta på sig. 

I jämförelse med Håkebacken måste 
denna skola för både elever, lärare och 
övrig personal vara rena paradiset. En del 
inventarier från gamla skolan finns med, 
men det mesta är nytta och fräscht. 

Vad har då allt detta kostat, frågar man 
sig. Ingrid visste inte, men eftersom de tre 
nya skolorna i kommunen, som invigdes i 
år, kostade 105 miljoner, lär det väl röra 
sig om ca 20-25 miljoner. Mycket pengar 
i dagens läge, men så har det blivit fint 
också, en riktig drömskola. 

Bo Reichenberg 

Utsikt/rån/oajen mot Fjällbacka. Fr. v. 

Marcus och Håkan Järund, Per Hugoson 

27 



Fjällbacka Samhällsförening 
Samhällsföreningen har haft årsmöte den 
24 november i nya skolans gymnastiksal. 
Men först visade Ingrid Lundblad skolan 
för ett 30-tal intresserade. 

Mötet var välbesökt, ca 100 personer, 
varav glädjande många skolungdomar, 
men det kanske berodde på att skolans 
orkester "rev av" tre låtar som inledning. 
Den bestod av fem elever, och för att inte 
ha hållit på längre var dom riktigt dukti
ga. 

Själva lrsmötet inledde med sedvanli
ga punkter och leddes med finess av Alf 
Jonasson. Ny i styrelsen blev Berit Tore
vi, som efterträdde sin man Anders. I 
övrigt består styrelsen ett år framåt av 
Thomas Andersson, Rosita Jansson, Klas 
Lundblad och undertecknad. Suppleanter 
Lennart Elg och Göran Persson. 

Första frågan utöver de vanliga gällde 
anslagstavla på Ingrid Bergmans torg. 
Styrelsen hade tidigare beslutat och fått 
byggnadstillstånd på en karta 2,5 x 1,5 
meter längs kättingen vid sopbehållaren. 
En del samhällsbor tyckte inte det var 
lämpligt med en tavla där och efter dis
kussioner och förslag gjordes oI)1föstning 
och styrelsens förslag gick så att säga i 
"sopbehållaren". 

Därefter kan den stora frågan upp -
Häkebackeskolans framtid. Göran Pers
son, som av kommunens fritidsnämnd är 
utsedd som projektledare, åtminstone 
fram till nyår, redogjorde för verksamhe
ten hittills . Fritidsgården har fungerat fint 
och varit öppen måndagar, onsdagar och 
fredagar. Vissa kvällar har över 40 ung
domar kommit dit och trivts i den gamla 
matsalen, som nu är mysigt inredd. Han 
gav också en eloge till ett 20-tal pensio
närer, som varje tisdag eftermiddag dan
sar internationell och gammal dans i gym
nastiksalen och i pausen kommer in på 
kaffet och blir serverade en kopp och en 
bulle för 10 kronor. 

Gymnastiksalen är väl använd om 

kvällarna och även slöjdsalen har kurs
verksamhet. Men "möjligheternas hus" i 
övrigt har inte kommit igång. En prototyp 
aven "mullmaja" har tagits fram, men 
enligt Göran blir priset väl högt med det 
material som ingår nu. 

De gamla skolsalarna, får inte utnyttjas 
av projektet förrän till sommaren och då 
som vandrarhem. Göran hade velat utnytt
ja fler beredskapsungdomar än de två som 
nu finns, Karoline och Peter, men det 
finns inga fler till hands, eftersom ungdo
marna själva får välja var de vill vara. 

Enligt kommunalrådet Bengt Mattsson 
så försöker kommunen sälja Håkebacken
skolan och spekulanter finns tydligen. 
Pengar behövs ju till kommuner, så detta 
"möjligheternas hus" lär nog gå Fjäll
backabornas näsa förbi. 

Bengt Mattsson rapporterade om olika 
projekt, som drivs i samhället. Bl a har 
arkitekten Stefan Werner skissat en fram
tid för kyrkskolan. Den skulle kunna byg
gas om och till och bli bostäder för äldre. 

Filmprojektet Netab är ett sorgebarn 
enligt Bengt. Amerikanaren Wolva försö
ker ta fram en video och avtal om tecknad 
film. Han skall eventuellt presentera en 
video, före jul, men Bengt verkade inte ha 
stora förhoppningar. 

Diskussioner pågår med Erik Järund 
om framtida markbehov för Inventing. 

Göran Moser, som har fritidshus i Säl
vik är intresserad av att bygga sjöbodar 
mellan Rises och Åke Karlssons sjöbodar. 

Skärgårdshuset, dvs nuvarande Lant
männens silo, har varit föremål för över
klaganden för andra gången. Det lär gå ett 
halvår till innan beslut kommer. 

De olika arbetsgrupperna som verkat i 
samhället under året lämnade rapporter. 

Bengt Olofsson i Industrikommitten, 
såg med tillfredsställelse på att skylt kom
mit upp och att Fjällbacka Värme och 
Sanitet byggt så fint mitt emot hyreshu
sen. "Vi har också en del intresserade av 

NYA BADIS 
RESTAURANG och BAR 

DISKOTEK och LEVANDE MUSIK 

------- Öppet dagligen från 15 juni till 15 augusti 
Övrig tid iörda-gar- OCh mot beställning 

Välkomna! BORDSBESTr-i\I,JNING TEL. 31208 
Fullständiga rättigheter 

GOnteracil L~ 
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~ Till Lucia för årets valdes ~ 
~ Karin Järund. ~ 
~ Karin, som är elev i Ham- ~ 
~ burgsundskolan var Luciakan-

.. didat N:o 4 och kröntes i sam- ~ 
~ band med Fjällbacka IK:s Dam- \t 
~ sektions traditionella Jul- och ~ 
~ . Luciafest på Badis i Fjällbacka ~ 
\t den 15 december. ~ 
~ FjällbackaBladet ber att få ~ 
~ gratulera. ~ 

enklare verkstadsbyggnader vid Netab" 
säger Bengt O. 

Undertecknad rapporterade om arbets
gruppen "Rädda Åldersro". För närvaran
de väntar den på ett sammanträffande den 
7 december med representanter för social
nämnden. Besked skall då ges om social
nämnden rekommenderar vidare arbete på 
det skissförslag, som Stefan Werner gjor
de för utbyggnad av Åldersro. 

Undertecknad rapporterade vidare om 
att en arbetsgrupp bildats för Fjällbacka 
församling. Ärendet ligger nu hos Kam
markollegiet. Så snart svar kommer däri
från skall gruppen agera. Sammank--<tllafu
de är komminister Birgit Wallin. 

Bo Reichenberg 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

- - Även reparationer --

---FIRMA---

-z -E~R-=--V-A-
Håkan Lilja l 

FJÄLLBACKA Tel. 0525-31675 
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BERÄTTA OM DIN 
SKOLTID 
Har du något roligt eller tråkigt minne 
från din skoltid? Vad tyckte du bäst och 
sämst om i skolan? Vilka år gick du? Hur 
var det på examensdagen? Vad fick du 
göra i slöjden? Fick du skriva med bläck 
och stålpenna eller vad? Gick du i skol
kök? 

Många sådana frågor skulle jag vilja 
fråga er. Jag har nämligen hållit på med 
att samla ihop vad jag kan om skolans 
historia i Fjällbacka. Det är ju 150 år sen 
vi fick vår första folkskolestadga 1842. 
Jag är intresserad av vilka lärare som ver
kat i Fjällbacka och av allt om skolan. 
Vill ni hjälpa mig med personliga glimtar 
till den berättelsen? Mycket gärna också 
om ni har hört era föräldrar eller äldre 
generationer som berättat om sin skoltid. 

Kommer ni ihåg t ex Anna Persson, 
Gerda Johansson, Ester Ågren, Ida Svens
son, Valborg Hjort, Hilding Edesten, 
Alma Olsson, Erik Eriksson eller hört om 
C R Stubelius och Lotta Olsson. Kanske 
har jag glömt några. 

Om du inte vill ha ditt namn i tidning
en, respekteras det förstås. Men ge mig 
helst namn, adress och telefonnummer i 
ditt brev. 

Skriv gärna till mig om dina minnen. 
Inger Rudberg, adress se sid 2 i Bladet. 

Minnesmärke på 
Stora Enerskär 
Vid årsmötet informerade jag om våra 
planer på att sätta upp en form av minnes
märke över de Fjällbacka-bor som ligger 
begravda på Stora Enerskär. Där finns 
offer för koleraepidemierna 1834 och 
1859 samt en del okända som hittats 
drunknade, så sent som fram på 1900-
talet. Mjölners lista på kolera-döda har 
dock visat sig inte vara helt tillförlitlig, 
enligt vad Lisbeth Jöranli fått fram. 
Under sommaren gjorde jag inte mindre 
än fem besök på ön, bl a i sällskap med 
Alf Aronsson, Anders Järund och Bo Rei
chenberg. 

De ursprungliga gravkullarna är nume
ra knappast synliga, då den uppkastade 
jorden har sjunkit ner. Över hela dalsän
kan planterades furuskog ca 1915. Denna 
är nu risig och borde gallras. Vi har dis
kuterat en ca 2 m hög sten med inskrip
tion. Vi har också övervägt att sätta en 
kopparplatta på en naturlig sten, inte så 
hög, som ligger rätt nära gravplatsen. 
Kyrkan är också intresserad av att sätta 
upp ett kors på ön och att ha friluftsguds
tjänster där. Något beslut blev inte fattat 
under sommaren då vi ansåg att pengar 
först måste sparas. Jag kontaktade olika 
firmor och fann att kostnaden skulle bli ca 
15.000 kr. En privatperson har redan 
skänkt 1.000 kr som grundplåt. Vi hoppas 
att många av Bladets läsare vill bidra med 
en slant till detta. Summan kan sättas in 
på pg 410318. Märk kupongen "Eneskär". 

Inger Rudberg 

F öreningen för Fjällbacka 
ber att få TACKA alla som hjälpt till med 
att städa och iordningsställa Mörhults
badet i sommar. Ingen nämd och ingen 
glömd, men med ett extra tack till Jörgen 
Dahl som offrade en hel dag med att sålla 
sanden och fick ut en mängd både stora 
och små glasbitar, samt till Ulla Odin för 
den fina skylten. 

Vi hoppas Ni ställer Er till förfogande 
kommande sommar igen. 
Tack alla för fint arbete. 

J:in 

RÄTTELSER 
• Dikten, återgiven i förra numret, som 

Martha Nyman läste upp för Sverker 
Stubelius, hade Martha skrivit själv. 

Bilderna på Siv Sjöstrand och magasi
net på Hjärterö sid 10 i förra numret, 
var tagna av Stig Hagenius. 

• Bilden på Erik Hansson sid 12 förra 
numret, var tagen av Maria Rudberg. 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJÄLLBACKA 
Pg 410318-0 

Läs FjällbackaBladet 
29 
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Fjb Foder Hundköket AB 
Lerstens Kvarn Tel. 0525-318 10 

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

Välkomna! • • 

'dlIlonica1-
-:=y~ , 23[ommo~ 

SNITT & KRUKVÄXTER BINDERIER 
BLOMSTERFÖRMEDLING 

INRAMNINGAR 
Tel. 0525/323 80 

Tag väl vara på fritiden ... 

Förenkla bankaffärerna 
Minuten Sparbankskort/VISA SparbanksGiro 

~~ SPARBANKEN 
Sparbanken Tanum 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen, 

KÄRRABY 
HANDELSTRÄDGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 

Miroir 
Din modeboutique 

i Fjällbacka 

GALÄRBACKEN TEL. 323 69 

Vi ber att få tacka våra 
, kunder för i sommar 
samt önska en trivsam 

jul- och nyårshelg 

Janne & Lim 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Jag önsf@r alfa mina 
/(umler en (jO'lJ JUL oefi 

ett (jCYff:JfYTI kRJ 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 . 

Vinter i sommarparadis. Ved vid 
dansbanan 

• 



Båtvarvet investerar meter. Denna spårväg har Urban och 
kompani byggt själva! 

"Det bästa med hela kranen är radio
styrningen", säger Urban. "Jag kan stå var 
som helst där jag ser kranen och manö
vrera den. Det är ingen risk att den skall 
gå för långt. Det finns flera buffertar och 
strömbrytare i bägge ändarna." 

Varvsområdet har som sagt, ökats 
söderut enligt det nya planlagda området 
för Oxnäs. Ett 20-tal vinterförvaringsplat
ser har tillkommit och nu vinterförvaras 
140 båtar. - Till våren när allt skall i 
sjön bli det hektiskt. Urban har nu en man 
anställd, Torbjörn Gustavsson, Fjällbacka. 
Pappa Bror :arbetar halvtid. Det är hög
aktuellt med en praktikant som kan vara 
upplärd till högsäsongen. 

Planerna på att bygga en ny verkstads
hall är långt framskridna. Det gäller bara 
att få plats när båtarna är ute. Byggandet 
klarar vi själva, menar Urban, som andas 
en härlig företagaroptimism tycker 

Urban Jansson till höger och Torbjörn Gustavssonframför nya kranen. Bo Reichenberg 

Urban Janssons Båtvarv har under året 
investerat i en ny stor kran och utökat 
varvsområdet mot söder. 

Kranen ser imponerande ut i förhållan
de till den gamla och har en betydligt 
högre kapacitet. Den lyfter upp till 5 ton, 
har en 20 meter lång arm ut från kransta
tivet och en motvikt på 3,5 ton. Nertill på 
stativet sitter barlast, 12 stycken små 
nätta bitar på sammanlagt 20 ton. Höjden 
mellan marken och kroken i översta läget 
är 11 meter. Tillverkare är Linden-Alli
mak, Västerås. 

Kranen står och går på en räls om är 
120 meter lång och med en spårvidd på 4 

KC kläder 
tör damerna 

• 
Aven barnkläder 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/313 00 

m~~--·· H· • ~.U8 o ..... se .. .,.ee 
~ Motorer och 
~tillbehör EVln'!!!!!!E D,1Mimi' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFORVARING - DYKARBETE 
N. Hamngatan 10, Fjällbacka,Tel. 0525~31 O 33 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FöRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

På Bohus Ekonomi kan vi hjälpa Dig och Ditt företag med alla 
admistrativa frågor. 
Vi använder avancerad teknisk utrustning och kan på det sättet ge 
våra kunder en snabb och effektiv service. 
Vi samarbetar med auktoriserade revisorer och advokat. 
Kontakta oss på telefon 0525-291 30 för vidare information 
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Toppskarven 
Phalacroc6rax arist6telis 

Toppskorv 

.~ . 

Toppskarven, som i folkmun kallas ålekråka med tofs, har varit en sällsynt sjöfågelart 
längs våra kuster. Enstaka exemplar har visserligen sporadiskt vintertid rapporterats 
från norra Bohuslän, men arten har inte ens betraktas som årsviss. En del informatio
ner har dessutom varit mycket vaga. Det är nämligen inte alldeles så lätt att alltid 
skilja toppskarven från storskarven (ålekråkan). Den sitter gärna tillsammans på klip
porna med storskarven och den vackra framåtböjda tofsen pryder endast de vuxna 
fåglarna några månader av häckningstiden. 

Toppskarvens kännetecken är, förutom tofsen på huvudet, storleken. Den är min
dre och spensligare än storskarven. Den har smalare näbb, halsen är även den smala
re och mindre ormlik än storskarvens. Dräkten har inget inslag av vitt utan är hel
mörk med "oljigt" grön glans. Unga fåglar är enfärgat brunaktiga. Vid uppflog flyger 
toppskarven närmare vattenytan och har snabbare vingslag. Den sitter också som 
regel längre ner på klipporna än storskarven och verkar mindre skygg. 

Toppskarven häckar vi Nordatlantens fågelberg. Närmaste häckningsplats är i 
Norge på Runde, utanför Ålesund, där ett tusental par häckar. Boet lägger de på en 
klipphylla och de 2-6 vitkalkade äggen ruvas av makarna i cirka 28 dagar. 

Toppskarven är i det närmaste helt marin och föredrar klippiga öar och skär i det 
allra yttersta havsbandet, där den på mycket djupa vatten dyker efter fisk, som utgör 
dess föda. 

Glädjande nog har, sedan 1990, förekomsten av toppskarv ökat markant och 1991 
på senhösten kunde fågelskådare, dels på den lilla isolerade ögruppen Segelskären 
söder om Koster och dels kring Ursholmens fyrplats SV om Koster, räkna in 46 
exemplar. 

Kanske beroende på förändringar i havets näringstillgång, eller något annat helt 
okänt, kommer denna förr så sparsamt förekommande fågel att bli en vanlig syn här i 
norra Bohuslän. På Väderöarna till exempel är det alls inte uteslutet, att den en dag i 
en snar framtid kommer att kunna beskådas. 

Maj Gustafsson 


