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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 4103 18-0 Bg 514-7228 

Föreningens syften: 
Främja näringslivet på orten och 

/ 
värna om Fjällbackas miljö och 
natur. 

Tillvarata medlemmarnas 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. 
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Anders Järund, Mörhult 37, 
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Bo-i Fjällbacka 

Fjällbacka, detta lilla samhälle, som vi 
alla älskar, har vuxit fram i etapper under 
minst fyra hundra år, och överallt finner 
man spåren av olika tidsepoker. 

Vid början av 1600-talet bodde vid 
Framstranden och Oxnäs endast några 
utfattiga familjer och i Mörhult fanns troli
gen endast några sjöbodar, som omkring
boende bönder använde. Den första 
expansionen kom med sillperioden 1660, 
då dessa områden befolkades. Husen från 
den tiden är borta, men gatunätet följer i 
stort de stigar som fanns mellan husen. 

Nästa stora expansion kom vid nästa 
sillperiod i slutet av 1700-talet, då Backen 
norr om Veddeberget bebyggdes. Efter 
denna sillperiod blev Fjällbacka hamn för 
spannmålsexporten till England. De stora 
segelfartygens tid började. I slutet av 
1800-talet kom ännu en sillperiod, samti
digt som man öppnade stenhuggeri och 
Fjällbacka började bli intressant som bad
ort. Större delen av gamla Fjällbacka är 
från denna tid och 1900-talets början. 
Undantaget delar av Framstranden, som 
brann 1928 och ersattes av glesare moder
nare bebyggelse. Under 1930-talet kom 
en fiskeauktion och Richters konserv
fabrik till byn, och befolkningen ökade. 
Området mellan Rabekullen och Vedde
berget bebyggdes samtidigt med Håke
backen och nedre Källvik. 

Efter andra världskriget började en till
bakagång för Fjällbacka. Många gamla 
fiskarstugor blev tomma och kunde köpas 
billigt av sommargäster. De gamla fiskar
stugorna blev mycket uppskattade som
marstugor, så uppskattade att priserna på 
dessa rakade i höjden till fantastiska sum
mor. Många ortsbor ansågs sig inte "ha 
råd" att bo kvar. Viljan att sälja till som
margäster förstärktes genom att statliga 
lån inte beviljades för renovering av 
gamla hus. Det dröjde till början av 80-
talet innan man ändrade på detta. Man 
kan beklaga denna utveckling, som fått 

till följd att det gamla Fjällbacka är ett i 
stort sett dött samhälle vintertid. Men 
samtidigt har det gamla samhället beva
rats och renoverats för stora summor på 
ett pietetsfullt och ansvarsmedvetet sätt. 
Om ortsbor hade bott kvar och gjort sam
hället levande, hade säkert också stora 
delar av det rivits och ersatts av nya hus, 
och Fjällbackas speciella karaktär hade 
gått förlorad. Att bo i gamla renoverade 
hus, med begränsat utrymme och lågt till 
tak kräver rätt mycket av idealitet, om 
man skall bo där hela året. Under den här 
tiden blev det också populärt att bygga 
egna sommarstugor, särskilt i Sälvik och 
på Källvikshöjden. 

De nya bostadsområdena, som kom till 
under främst 70-talet, ligger bakom Ved
de berget. Här bor man i stort sett som 
varsomhelst annars i Sverige, med den 
skillnaden att man har nära till skärgården 
och skogen. Med den nya båthamnen 
finns heller inga problem med att få båt
plats. Det är ju inte alla som ser tjusning
en i ett iskallt grått hav och stormen tju
tande kring husknuten. Under 70-talet 
byggdes stugby områdena Bräcke och 
Skeppstad. 80-talets bostadsområde blev 
Kullenområdet söder om Veddeberget. 
Här bor man både modernt och vackert, 
men tyvärr utan sjöutsikt. 

För den som absolut vill bo med sjöut
sikt, finns det inte mycket att välja på. 
Detta kan faktiskt innebära problem för 
Fjällbacka. Industrikommittens uppma
ning "Företagare, lev livet i Fjällbacka" 
låter lite falsk , om man inte samtidigt kan 
erbjuda honom/henne den bästa tänkbara 
boendemiljö, där en stressad företagare 
kan tillbringa sin snålt tilltagna fritid. 
Kommunen borde inventera möjliga tom
ter med sjöutsikt, sälja ut dem dyrt till 
åretruntbor och eventuellt reservera några 
för kommande behov. 

Anders Järund 

Hamnen i kvällsol vid pingst. 
Foto: Hans Schub 

~ 
-Uppdrag i skärgården-
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FORENINGEN FOR FJALLBACKA 
Årsmöte 
Årsmötet i FFF äger rum i tisdagen den 
13 juli kl. 19.00 i församlingshemmet. I 
pausen berättar Gunborg Holmberg om 
släktforskning i K ville och Fjällbacka. 
Alla välkomna. 

Äldre nummer 
av Fjällbacka-Bladet säljs också i år i 
samhällets bokrealokaler. Kanske har ni 
missat värdefulla artiklar. Passa på att 
komplettera. Pris fem kronor per num
mer t o m nummer 60 - därefter åsatt 
pris. Vissa nummer är helt utgångna 
men kan fås som kopior genom Inger 
Rudberg telefon 0525-35377. 

Vykort och dekaler 
Köp också av vår serie vykort med 
gamla miljöer i Fjällbacka. De säljs i 
alla affårer, liksom Fjällbackadekalen. 

En rundvandring i Fjällbacka 
med historik och bestigning av Vedde
berget kommer att ordnas i samarbete 
med Sälviks Camping några gånger 
under sommaren. Start vid campingen 
kl 19.00 - måndag den 28 juni, måndag 
12 juli och måndag den 2 augusti. 

Inger Rudberg 

Nya inbetalningsrutiner 
Ifjol infördes en nyordning för hur 
medlemsavgiften skulle betalas, istället 
för att julnumret hämtades på posten 
och betalades med postförskott, skicka
des en postgiroblankett på 100 kr med 
sommarnumret. De som betalade hade 
sedan betalt medlemsavgiften för året 
1992-93, och därmed julnumret 92 och 
sommarnumret 93. Försöket slog väl ut 
och endast 120 medlemmar hade inte 
betalat efter november månad slut. 
Dessa fick hämta ut julnumret med 
postförskott på 120 kr. De flesta har nu 
betalt sin avgift, varför vi tror att de som 
inte betalade efter sommaren gärna 
skulle gjort så om inte något speciellt 

kommit emellan. Vi fortsätter därför och 
skickar ut postgiroblanketter med med
lemsavgiften tillsammans med sommar
numret. I år tänker vi på försök skicka 
en påminnelse till dem som inte betalt, 
och istället stryka de medlemmar ur 
matrikeln, som inte betalar efter påmin
nelse. Och allt för många räknar med 
påminnelseblanketten fungerar förstås 
inte detta, men vi tror att det gör det. 

Krabbmete 
Ä ven i år anordnas krabbmete ledd av 
Lisbeth Jöranli, tel 312 31. Tävlingen 
går av stapeln tisdagen den 20 juli kl. 
14.00. Anmälan fr o m kl. 13.00. 

Bryggdans 
Bryggdansen anordnas i år av SPF, 
Turistföreningen och FIK, men endast 
om det inte läggs någon restaurantbåt 
vid Planarna. 

Minnessten på Stora Enerskär 
över fjällbackabor som dog i kolera 
1834 och 1859 kommer troligen att sät
tas upp under sommaren, FFF har 
bekostat stenen. Vi tänker oss en enkel 
invigningshögtid. Tiden meddelas på 
årsmötet. 

FFF stöder 
ekonomiskt Mörhultsbadet, Turistföre
ningen, hummerstugorna på Hamnerö, 
Industrikommitten, Björn Sandmarks 
lyrikafton och bryggdansen. 

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

~1J~rjr Egen .~iII~~r~ning .. ~I j och forsalJnlng 

BRODERNA W •• W MARKISER 

GUSTAFSSON AB RULLGARDINER 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571 - 20573 Telefax 205 73 

I 

Centrum kiosken 
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 

Välkommen till 

,JJiuaacx.R
xuLÖJtU aa 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

TILL SALU 
VED kapade i längder 
passande till panna eller 
öppen spis. Torr och fin. 
Säljes i korgar för av
hämtning. 

8i"igt 
0525-31250,317 56 
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Fr.v. Inga Strömberg och Birgit Wallin. 

Ny grön mässhake 
till Fjällbacka kyrka 
En ny grön mässhake att användas i tre
faldighetstiden tiden från midsommar till 
advent) har inskaffats till kyrkan. Men det 
är inte vilken mässhake som helst, den är 
komponerad vävd och sydd, av Inga 
Strömberg. Färgerna går särskilt bra ihop 
med antependiet (altarduken). 

Då biskop Eckerdal besökte Fjällbacka 
i samband med Fjällbacka kyrkas 100 års
jubileum, berömde han särskilt den vack
ra mässhaken, något av det vackraste han 
sett, och bad att få framföra ett tack till 
Inga. 

Materialet till mässhaken har bekostats 
av kyrkliga arbetskretsen. Ingå skall nu 
väva ett vitt antependie till Hamburg
sunds kyrka. 
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Anders Järund 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 
BAGERI- och 

KONDITORIV AROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525-31977 
FJÄLLBACKA 

URBAN JANSSON 

BÅTVARV 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

Tillhandahåller 
material 

(j !4LL~!R] Jl2(rJISPE:J\L 
Södra Hamngatan 18 

Vi ser fram emot en 
fin sommar. 

Tel. 0525-318 58 

VI ÖPPNAR MIDSOMMARDAGEN 
Isa & Janne 

Karin Johansson 
fyllde 90 år 
den 20 maj i år. Hon bor på Åldersro, det 
hem hon har ägnat många år åt att samla 
in pengar till, genom att sticka och virka 
saker till auktioner och lotterier. 

Hon bodde 25 år av sitt liv på Väderö
bod, tillsammans med sin make John Joel, 
som var fyrvaktare. 

Karin är en pigg och glad 90-åring, 
men har lite svårt att förflytta sig. 

FFF gratulerar. 
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FRAN KYRKTRAPPAN 

1993 kommer att gå till väderlekshistori
en som det år, när vinter blev till sommar 
över en natt. En dag var fjällbackaborna 
klädda varmt, i jackor med päls till och 
med. Nästa dag var det dags att ta fram 
sommarkläderna. Från vår kyrktrappa kan 
jag se, idag 3 maj, att träden slagit ut, att 
styvmorsviolerna brett ut sina violetta 
mattor över bergknallarna, och att scillan 
i prästträdgården blommat över och 
ersatts med tulpaner i full blom. Det 
känns frestande att lämna kyrktrappan för 
att gå ner till sjön och se, om inte strand
piltame också blommar. 

För att komma med lite nyheter på den 
kyrkliga fronten, så har nu Fjällbackas 
ansökan att få bilda egen församling 
slingrat sig igenom en hel rad av remiss
instanser, och nu föreligger ett förslag till 
beslut frän Kammarkollegium. 

Jag citerar: 
" Preliminärt förslag till beslut. 

Den 1 januari 1995 skall den del av 
Kville församling, som motsvarar förutva
rande Fjällbacka kyrkoboliföringsdistrikt 
med tillägg av området Skeppstad brytas 
ur f örsamlingen till en egen församling, 
benämnd Fjällbacka församling. Fjäll
backa kyrka skall vara församlingskyrka i 
den nybildade fö rsamlingen." 

Nu återstår att se, om resten av procedu
ren också klaffar. Annars får vi ta nya tag, 
och ansöka en gång till ... och en gång 
till. .. och en gång till. . . 

Vi vill nämligen bevara vår identitet 
som samhället Fjällbacka och inte redovi
sas i klump tillsammans med Kville, vil
ket just nu är fallet. 

Foto: HANS SCHUB 

Med detta och annat lever vi i denna 
världen. Det är inte så, att vår kristna tro 
tar oss bort från världen. Kanske en del av 
oss skulle vilja fly från denna världen, 
men då sviker vi det, som Kristus vill 
med oss. 

En berättelse av Sundar Sing kan kan-

ske hjälpa oss att upptäcka hur viktigt det 
är att leva i världen: 

"Båtbyggaren hade byggt en båt. En 
dag kommer en man och köper båten. En 
tid senare får båtbyggaren se, hur båten 
ligger på bockar i trädgården. Han frågar 
köparen, varför båten ligger där, och man
nen svarar, att han tyckte att det var en så 
fin båt, att han inte ville 'sätta den i havet. 
Där skulle ju mycket kunna hända, som 
gjorde att båten förlorade sin skönhet. 
Den skulle till och med kunna slås i spill
ror. Båtbyggaren säger då till mannen: 
Förstår du då inte, att det var just för att 
vara på havet, som båten byggdes?" 

Så är det med oss kristna. Det är just för 
att leva i världen, som vi finns till. Vi lik
som båten kommer att få våra törnar. Inte 
fråga om att avskilja oss från andra, utan 
att leva med en speciell kallelse, medvet
na om, att Gud utrustar oss för sin tjänst i 
denna värld. 

I detta sammanhang vill jag citera en 
bön, som jag har uppsatt på kontoret i 
flera exemplar: 

GUD, giv mig SINNESRO att accep
tera det jag inte kan förändra . 
MOD attförändra det jag kan och 
FÖRSTÅND att inse skillnaden. 

Birgit Wallin 

Tag väl vara på fritiden ... 

Förenkla bankaffärerna 
Minuten SparbankskortNISA SparbanksGiro 

SPARBANKEN 
Sparbanken Tanum 

NORDHOlMS UR & 
TORGET· 45081 GREBBESTAD . TEL. 0525-101 38 

STJÄRN~URMAKARNA GULD 
Välsorterad 
inom 
branschen 

ÖPPET: 
Vardag ...... 9.30-18.00 
Lördag ...... 9.30-13 .00 
Lunch ...... 12.45-14.00 

5 



,f 

•• O 

SKOAFFARENFYLLER70AR 
Sko-John i Backen är en väl
känd och fast punkt i Fjällbacka. 
Där har vi alla köpt skor någon 
gång. Sko-John själv och hans 
strålande Maj-Britt är en omist
lig del av Fjällbackas charm och 
de är säkert som en levande 
reklam, vid sidan av de andra 
välkända fasta affärerna som vi 
skrivit om tidigare. Nu är det 
skoaffärens tur att bli omskri
ven, och just i år är det mycket 
lämpligt att skriva om den affä
ren, eftersom det i år den 6 juni 
är jämt 35 år sen John och Maj
Britt tog över. Men det är också i 
år 70 år sedan huset byggdes och 
skoaffär etablerades här. Maj-Britt och John har innehaft skoaffären i 35 år. 

Låt oss alltså börja från början. 
De två som vet mest om förhistorien är 

de två döttrarna till Anton Johansson som 
startade skoaffären och byggde huset. Det 
är Aurora Lundström född 1906 och Inga 
Hansson född 1916. Jag träffade dem 
båda i augusti 1992 och deras berättelser 
kompletterar varandra. 

Farfar sprängde till kyrkans 
grund 
Farfadern Johan Andreasson var född · 
1834 i Svarteborg. Han gifte sig med 
Johanna Kristina Henriksdotter född i 
Bokenäs 1838. Familjen bodde först i 
Svarteborg, därefter i K ville och kom till 
Mörhult i november 1887. 

Då fanns fyra söner, de två äldsta födda 
i Svarteborg står som sjömän, den ene 
utflyttad till Norge 1890. De två följande 
Herman Alexius och Anton var födda i 
K ville. Dessa två står som ägare av huset 
i Mörhult vid föräldrarnas död. 

En dotter Johanna Augusta föddes i 
Fjällbacka 1888 (modem då 50 år). 
Fadern Johan arbetade vid kyrkbygget i 
Fjällbacka och vid sprängning av grunden 
stod han för nära skottet och fick ansiktet 
fullt av krutstänk som dock bara blev ärr. 
Farmodern dog 1907 och fick sin grav i 
Kville, då Fjällbacka kyrkogård inte var 
färdig än, medan farfadern som dog 1909 
ligger i Fjällbacka. 

Anton Johansson, flickornas far, gifte 
sig 1905 med E/in Sandström född 1880 
från socknen Sandhem i Västergötland. 

Hon hade plats som barnhusa på herr
gården Stora Vrem i Kville. Gården ägdes 
då av Hushållningssällskapet. Elin torde 
ha kommit till Vrem något av de första 
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åren på 1900-talet. Vrem sköttes då av 
direktör John Peter Georg Stenbeck från 
Gudhem i Västergötland med hustru Ebba 
Mathilda af Axelsson från Filipstad. De 
hade fyra barn, födda på 1890-talet. En 
barnhusa skulle främst ha hand om bar
nens kläder. Där fanns då också tre pigor, 
och en hushållerska, en trädgårdsmästare, 
en smed, en mejerska och tre mejeriele
ver, tolv lanthushållslärjungar, en kusk 
med familj, en ladugårdsfogde och tre 
ladugårdselever, en skogsplantör. Det var 
alltså ett helt litet samhälle. Kanske träf
fades Elin och Anton på en marknad i 
Fjällbacka. 

Skoaffären 
Anton torde ha börjat sitt skomakeri i 
hemmet i Mörhult men efter giftermålet 
bosatte sig familjen i eget hus vid Hälles
porten, tidigare ägt av lotsålderman Edvin 
Engelbrektsson på Nord-Koster. Här föd
des de fyra döttrarna: Aurora 1906, Sylvia 
1908, Elvira 1911 och Inga 1916. Hos 
famljen bodde också en tid en syster till 
fru Antonsson som for till Amerika 1922. 
Här hyrde också den legendariska post
stationsförestånderskan Karin Johansson 
senare gift Nordström. 

Skomakeri vid Hällesporten 
I husets källarvåning, byggd av natursten, 
var ett rum avsett till affär och på andra 
sidan låg skomakeriet. Aurora säger att 
hon inte själv kommer ihåg att fadern 
lagade skor. I hennes barndom hade 
Anton anställda skomakare, närmast 
vandrande gesäller som stannade en kort 
tid. De kom från olika delar av Sverige. 
En hette Nils Mårtensson och var toffel-

makare fr~n Tryde i Skåne. 
I Antons verkstad gjordes så präktiga 

sjöstövlar att fiskare kom ända från Öcke
rö och södra skärgården för att köpa 
dessa. Ett par finns bevarande på Hem
bygdsmuseet, till verkade ca 1914-1918. 

Lillasyster Inga föddes på en marknads
dag den 25 oktober. Den dagen hade 
Anton alltid, liksom alla andra affärer, 
ställt en disk utanför på gatan där han 
visade sitt lager. Aurora som då var tio år 
fick stå och hjälpa till med att sälja skor 
och galoscher. 

- När jag var barn, säger Aurora, fanns 
det ju en affår ·nästan i vart och vartannat 
hus. Fjällbacka var ju som en liten köp
stad för den omgivande landsbygden. 
Innan bilarna fanns var det ju inte så lätt 
att ta sig till Uddevallla. 

Aurora minns när den första bilen kom, 
när gatorna var belagda med kullersten 
och när alla hämtade sitt vatten vid pum
pen nere vid Torget. Aurora gick i små
skolan i Håkebacken för lärarinnan Gerda 
Johansson, sedan för Anna Persson, ett år 
för Eriksson i Kyrkskolan och tenterade 
in i andra klass i flickskolan i Uddevalla, 
där hon gick 1918-1925. 

Arkitekt von Schneidern ritade 
1923 byggde Anton'och Elin sitt stora hus 
i Backen, ritat av arkitekt von Schneidern 
från Uddevalla. På den lilla biten mellan 
berget och gatan fanns en kulle med ett 
hus, bebott aven ensam man. Detta 
inköptes och sprängdes bort för att ge 
plats åt en hög stenmur. Inga minns när 
de flyttade in i det nya huset eftersom hon 
just då börjat skolan och fick be om lov 
för att vara med. 



Hans Ahlsen med stövlar tillverkade i 
Anton Johansssons skomakeri. 
FOTO: Johannes Rudberg 

En slaktare, Verner Manfred Hansson, 
född 1904 samt barberare Algot V. Viktor 
Johansson, bodde här i början av 1920-
talet. 

I det nya huset var det först charkuteri i 
källarvåningen, sedan en rörfirma. Högra 
delen av bottenvåningen var uthyrd till 
Göteborgs Bank och fortfarande syns 
bankvalven och där fanns Allan Arnolds
son som hade hand om fastighetsanskaff
ning. Vänstra delen av bottenvåningen 
var skoaffär. Fru Elin hjälpte till i affären. 
Hon såg bra ut och hade lätt att tala med 
folk. Hemhjälp var lätt att få på den tiden, 
då flickorna inte hade mycket annat att 
välja på än att ta plats som hembiträde. 
De tre äldre döttrarna flyttade hemifrån så 
småningom. Själv minns jag när Aurora 
firade sitt bröllop i huset med Charley 
Lundström, son till grannfamiljen Carl 
och Kristina i Majorbacken. Det var hös
ten 1928. 

Då hade man ännu den seden att folk 
samlades på gatan och krävde att få 
"skåda bru". Jag och min kusin var brud
näbbar och gick med tända ljus framför 
brudparet ett tag ute på gatan. Aurora och 
Charley blev bosatta på Öckerö där Char
ley hade hand om elektrifieringen av tio 
öar i Göteborgs skärgård. 

Inga tog över 
Inga gick på Vendelsbergs folkhögskgla 
och en husmoderskurs i Leksand men 
hennes håg stod till affären, och hon tog 
över mer och mer medan fadern levde. 
Hon gjorde en del förändringar under ett 
viss knotande från fadern men när det var 
klart fick hon beröm. Hon avskaffade bl a 

den stora fasta disken där kunden fick stå Presentboden 
och be om skor, som man gjorde i alla 
affärer förr, och behöll en liten skyltdisk. 
Inga började sköta bokföringen och 1941 
tog hon och hennes man Hugo Hansson 
över helt. Inga var då 25 år. 

I huset vid Hällesporten fortsatte Anton 
att ha skomakeri, även sedan affären flyt
tat. Den anställde skomakaren kom upp 
till Backen och fick mat och kaffe flera 
gånger om dagen. Den sist anställde, Hen
ning Östberg övertog till sist hela verksta
den. Huset blev utdömt på grund av ras
risk, revs och flyttades till backen på 
höger sida om bron över Anråsälven, där 
det står idag. 

Affären heter ju sedan gammalt "Skor 
och Läder". Inga minns att man sålde 
också läder och gummiklackar. Det var 
rätt vanligt att folk halvsulade sina skor 
hemma t ex för pojkar som slet ut fort. 
Fon.-: brukade säga att sulorna inte räckte 
mer än en vecka, men det var kanske 
läder av sämre kvalitet. Skomakare från 
Hamburgsund och K ville kom för att 
skaffa sitt material. Fadern hade tagit hem 
läder från Malmö läderfabrik men senare 
Vilr det grossister som kom. 

Bruna och svarta skor 
Under kriget var det ju skoransonering 
och då fanns det mest bruna och svarta 
skor. Men snart efter det att Inga kom in i 
branschen blev det krav på större sorte
ring, mera "modesväng" med rosa, blåa, 
gula skor, höga klackar, kilklackar och 
korksulor. En del som hade gamla svarta 
kängor kunde skära av skaften för att bli 
mer moderna. Inga sparade ett par riktigt 
gamla snörkängor men de finns inte kvar 
längre. Man hade också galoscher och 
bottiner för damer. 

Inga minns också ett hem i Mörhult där 
man inte hade råd att skaffa galoscher åt 
barnen - gummistövlar fanns ännu inte. 
- Då hittade mamman på att smörja in 
barnens fötter med talg och sedan ta på ull 
för att fötterna skulle stå emot vätan. 
Borta vid Varvet där barnen från Mörhult 
skulle över var det ofta översvämning och 
papporna måste bära barnen över där. 

Inga sålde skoaffären till John Johans
son 1958. Men innan vi fortsätter sko
historien skall vi höra vad Inga tog sig för 
sedan. 

När Inga slutade med skorna hacle hon 
tänkt: Aldrig mer affär. Men hur det var 
tog hon ett tag plats i mjölkaffären, vilket 
var ett slit med de tunga flaskorna. 

I stora husets källarvåning hade det 
varit rörfirma, från början ägd av Wil
helm Stenor från Norredsten och efter 

, hans död ägd av Christensson. Men han 
tykte inte det lönade sig att hålla igång på 
vintern och till slut var lokalen tom. 

Ingas affärsintresse börja spira igen. Det 
var ca 1960 som hon satte igång med Pre
sentboden. På den tiden var det fortfaran
de en del som satt i hemmen och tillver
kade saker t ex korgar och träsaker. Inga 
skaffade sig också andra kontakter. Hon 
for till Göteborg och gick runt på hotellen 
där resande hade uppackning och så hitta
de hon säljbara saker: Denna lilla affär 
blomstrar fortfarande under dottern Lis
beths ledning. Men det blir väl en annan 
historia. 

Inga bor fortfarande i översta våningen 
av föräldrahemmet och har en magnifik 
utsikt över hela hamnen och Valö. Vid 
sidan av Venanders gamla hus vid Torget 
är det väl Fjällbackas största privathus, 
byggt aven skomakare från Mörhult som 
arbetat sig -upp med egna händer, bokstav
ligt talat. De fina sjöstövlarna var det nog 
som gjorde förtjänsten. 

Inga Hansson 

John började som springpojke 
Så fortsätter jag följa skoaffärens historia. 
Jag frågar John Johansson, "Sko-John", 
vad han gjorde innan han 'sålde skor. 

- Jag började som springpojk i Olofs
sons järnaffär när jag var 13 år, säger han. 
Jag fick egentligen börja med att hugga 
och såga ved. Olofsson hade en sorts 
huggappartat som var en fantastisk sak, 
må ni tro. Vi kapade först flisveden med 
en klinga. Sen hade vi en ramdriven appa
rat som var som en yxa, satt på tvären. Så 
fort den kom ner till ett märke på plattan, 
sa det Swisch, och då skulle Jag ha veden 
där och hugga. Den högg ungefär var 
femte sekund. Det var mycket för en liten 
grabb. Jag gick i sista klassen då i skolan. 

- Sedan avancerade jag till ,springpojke 

7 



och kom så in i affären och stod där till 
1950, fortsätter John. 

- Då fick jag iden att gå till sjöss. Det 
ligger väl i blodet hos vår släkt. Min far
bror, Verner Johansson, kom till Amerika 
och blev kapten på det största amerikan
ska lastfartyget. Det var starkt gjort aven 
fattig grabb från /norra Bohuslän. 

En annan farbror, som hette John, blev 
chef på en mycket stor båt därborta. Han 
donerade sina pengar till ett barnhem 
utanför Brooklyn. ,En tredje farbror, Gus
tav, var bl a i New Yorks hamn. Johns 
pappa som var yngst stannade hemma hos 
föräldrarna och fiskade. Johns föräldra
hem låg i Mörhult. 

Två resor med Collangatta 
Den som ville till sjöss fick först sätta upp 
sig på en lista på sjömansförmedlingen. 
Det var gott om folk och ont om båtar. 
När jag var högst upp på listan fick jag tre 
båtar att välja på. Den första var en kol
tramp. Den andra var inte så oäven men 
jag tog chansen och lämnade in direkt på 
den tredje. Annars hade jag fått åka ner 
igen på listan. 

- J ag fick sällskap med en kille från 
Stockholm som var svensk mästare i fest
frisyr. Vi gick tillsammans ner till Lind
holmskajen i Göteborg, kajplats nr 7. 

Vi hittade först ingen båt. Men så fick 
vi se en strömlinjeformad skönhet, och vi 
tänkte att det vore fint om man hade kom
mit med den. Då såg vi i aktern att den 
hette Collangatta, och den var det. Den 
hade bara gjort en resa till Sidney och var 
helt ny. 

Skötsam, ärlig och nykter 
John lämnade fram sitt betyg från Olofs
son i Fjällbacka med omdömet "skötsam, 
ärlig och nykter" och det gick hem. John 
hade ont i ett öga så han kunde inte vara 
på däck. Han fick bli biträde åt den som 
hade hand om förrådet. Det var ca 30-35 
besättningsmän samt 12 passagerare. De 
skulle ha kallskuret varje dag. 

Redan · i Engelska kanalen blev John 
sjösjuk och tänkte, att detta går aldrig, 
men det gick över. 

- Vi bunkrade i Las Palmas och gick 
sedan direkt till Kapstaden på 17-18 
dygn, vi fortsatte från Kapstaden till Dur
ban på ostkusten. En general från Korea
kriget var med från Kapstaden. 

John gjorde två sådana resor - 4 måna
der totalt. Så kom han hem ett tag och 
fortsatte hos Olofsson, tills han gick in i 
lumpen 1952. Då hamnade han i Karls
krona vid flottan och gjorde 14 månader 
där. Han utbildades i sjukvård och fick 
t o m vara med om operationer och 
obduktioner. 

Efter detta sökte han och fick plats hos 
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Bjurströms järnhandel i Uddevalla i hör
net vid Västerlånggatan. Där var han i 
nästan fem år. Han gifte sig med Maj
Britt 1954 och de bodde i Uddevalla. En 
gång när han satt på tåget till Uddevalla, 
var det någon som sa: 

- Du ville väl hem igen? Vet du att sko
affären är till salu? 

- Skoaffär? sa John. Jag har sålt järnva
ror i hela mitt liv. Skor, det kan jag inte 
gå på. 

Men hur det nu var, så träffades John 
och Inga följande lönlag och det blev köp 
av. 

John öppnade sin affär den 6 juni 1958, 
det är 35 år sen. Han hade en liten Fiat, 
den sålde han och lade pengarna i lagret. 
Han tog också emot tvätt för Skee tvättin
rättning för att få litet biinkomst. 

- Och så skrev jag om sport för Bohus~ 
läningen. Jag for omkring med min 
motorcykel som hette Blixten. Annie 
Welin i Hamburgsund skrev om annat för 
Bohusläningen men hon ville inte ha 
sporten. John skrev under signaturen TIN. 
Svärfadern Algot Torewi skrev för Kuri
ren. John fick bevaka fotbollsmatcher i 
Rabbalshede, Grebbestad, Fjällbacka, 
Hamburgsund, Kärret och Dingle. 

En gång skrev han om Ingrid Bergman i 
Fjällbacka med rubriken: 

Ingrid köpte Lasse ny olle. Ingrid var 
ofta i affären, där hon en gång köpte trä
skor till bl a Alfred Hitchcock. 

Maj-Britt var med hela tiden och hjälp
te till. I Grebbestad och Hamburgsund 
fanns det skoaffärer och i Fjällbacka hade 
Ingemar Järund haft skor men lagt av just 
då. 

Det var mest svenska skor som såldes 
då t ex Tretom. Förr fanns det en brun, en 
vit, en grå, en svart skomodell. Träskorna 
var vita, bruna eller svarta. Skorna var 
randsydda med bindsula emellan och 
tåkappa. Nu är allting limmat. Kvaliten är 

sämre nu, tycker John. 28 skomärken har 
lagt ner under Johns tid. De gamla fina 
herrskomärkena: Regent, Aristokrat, 
Everton, Master är borta allihop. Ytterst 
få är kvar nu. Docksta är på fallrepet. Där 
har man gått in för slippers och arbets
skor. 

Mest utländska skor 
95% av skorna kommer numera från 
utlandet: Portugal, Spanien. Från Italien 
kommer särskilt damskor. Från Sverige 
skickas ner rymliga läster, som passar 
våra fötter och grossister kommer resande 
och säljer skorna till John. 

Under vintern är det förstås rätt dött i 
affären men det går ändå en del. Vidare 
får jag höra att John tog en kurs i bokfö
ring för rätt många år sedan och han lärde 
sig också av Egon Engberg. Han skriver 
in i dagboken varje dag vad han sålt för. 

Det som går bäst är barnskor. Litet 
äldre damer är de tacksammaste kunder
na. De har ofta problem med svullna föt
ter och vill ha breda läster. John har en 
speciell leverantör för sådan läster. 
Semester blir det inte mycket som mest 
en vecka i. mars och en dag då och då. I 
slutet på sommaren kommer sommargäs
terna och förser sig med vinterskor. De 
tycker att de slipper att stå i kö i stan. 

Till sist måste vi framhålla att John har 
varit kassör i Föreningen för Fjällbacka i 
30 år och skött uppdraget med den äran. 
Vi i tyreisen vill passa på att offentligt 
tacka John för det ovärderliga och säkra 
arbete han utför. Vi kan verkligen lita på 
Johns beräkningar. Och det gamla betyget 
från Olofssons järnhandel gäller fortfaran
de. Säkert får man leta länge efter ett 
charmigare skohandlarpar än John och 
Maj-Britt. Hurra för John och Maj-Britt! 

Inger Rudberg 

- Allt inom persondatorer -
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• Kammarkollegiet kommer troligtvis att 
besluta att Fjällbacka Församling får 
bildas 1995. Se vidare "Från kyrktrap
pan". 

• Fjällbackas politiker går emot förslaget 
att Tanumshede får systembolag, om 
man inte samtidigt kan få garantier för 
att samtliga utlämnings ställen för sys
temvaror i kommunen får vara kvar. 

• Kommunen planerar att utöka antalet 
platser på daghem och deltidsförsko
lor med 80 st. 

• Håkebackenskolan kommer troligtvis 
att användas som vandrarhem i som
mar i privat regi. 

• Den mycket populära fritidsgården i 
Håkebackenskolan läggs ner till hös
ten. Kommunen vill sälja fastigheten. 

• Kommunen vill bygga en brygga för fri
tidsbåtar på Storön i Väderöskärgården. 

• Inga Strömberg har fått Röda Korsets 
förtjänsttecken för sina insatser i Fjäll
backakretsen. 

• Delägare i restaurant Kung Rane, 
Lennart Björk, vill förtöja en krogbåt 
vid kajen vid Planarna i sommar. Frå
gan diskuterades under april och maj 
månad. 

• Invandrarverket har beslutat att förläg
ga flyktingar från Bosnien i Tanums 
kommun. De lediga bostäderna i stiftel
sen Tanums bostäder kommer att 
användas. 

• Tanums bostäder väntas gå med en 

förlust på 2,2 miljoner kr p.g.a. att 75 
av 781 lägenheter inte har kunnat hyras 
ut och att driftkostnaderna ökat. 

• Kommunen tänker försöka banta anta
let nämnder till nästa valperiod. 

• Kommunen skall se över och eventuellt 
sänka taxor för industri- och turist
etableringar. 

• 25 miljoner skulle kunna sparas om 
Bohusbanans norra del lades ner. 
Tanum skulle spara 1 miljon. Många 
anser dock att det är ett för drastiskt 
ingrepp för en så relativt blygsam 
besparing. 

• Hundratals föräldrar mötte upp i 
Tanumsskolan för att protestera mot de 
föreslagna besparingarna på skolans 
område. 

• Elevrådet i Tanumsskolan tackar nej 
till ett minigymnasium i Tanum. 

• Totalt rökförbud införs på alla skolor i 
kommunen. 

• Ett "skärgårdsråd" har bildats av öbor 
och intresserade, som vill försöka få 
folk att återbefolka öarna. 

• Tanums kommun överväger att med
verka i ett turistbolag, som skall mark
nadsföra Bohuslän. 

• Kommunen utreder möjligheten att låta 
tiIIagningsköket i Fjällbacka service 
laga mat åt alla skolor, daghem och 
äldreboenden i kommunen. Detta skul
le innebära en besparing på fyra miljo
ner om året. 

Från Hamburgsund hör vi 
att 
• En vindsnurra skall sättas upp vid 

Amdal norr om Hamburgsund. Teater
vännerna i Hamburgsund vill istället ha 
en friluftscen i området. Förhandlingar 
pågår. 

• "Nolhotten" skepparen Stellan 
Johansson har tagit initiativet till ett 
vikingaspel, som skall uppföras den 7 
och 8 augusti vid Hornborgs slottsruin. 
Spelen skall bli en årlig tradition i stil 
med Leksands "Himlaspel". 

• Hamburgsund har fått ny linfärja döpt 
till Elvira. Hon har kostat 6,5 miljoner 
kr och drivs med en miljövänlig bland
ning av lågsvavlig olja och rapsolja. 

Från Grebbestad meddelas 
• Hela kuststräckan från Svinesund till 

Pinnö förklaras som naturskyddsom
råde. Det blir hädanefter förbjudet att 
anlägga boj i området. Det finns planer 
på att utvidga naturskyddet söderut. 

• Tanums Strand stängs vintertid. 
Anläggningen har gått med förlust flera 
år i följd. 

• Norsk räkimport sänker de svenska 
räkpriserna. 

• Evald Andersson på Musö erbjuder 
gratis mark till dem som vill bosätta sig · 
på ön. Kommunen kan dock inte erbju
da samma service som iland. Stig Tore 
Berg kommer dock med postbåten 
måndag och fredag. 

Anders Järund 
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Foto: Hans Schub 

Påskesåda i Mörhult 
Vackert väder, soligt och lugnt, känne
tecknar påsken 1993. Påskesådan i Mör
hult kunde därför tändas traditionsenligt i 
år och en hel del folk hade samlats på ber
get nedanför Kahlmans. När elden brann 
som mest, sprakade också fyrverkerier 
runt om och även dessa bidrog till påsk
stämningen, men hurrandet vid gamla 
tiders påskesåder tycks vara bortglömt. 

Margaretha Schub 

Påskesådan är en gammal bohuslänsk tra
dition, som kan härstamma från 1680-
talet, då häxprocesserna härjade framför 
allt i Dalarna, Norrland och Bohuslän. 

På 19S0-talet, var jag med då barnen i 
olika delar av Fjällbacka tävlade om vem 
som kunde samla den största sådan. Det 
hurrades, så som Holger Benettsson 
beskrev i förra numret av Fjällbacka Bla
det, en gång efter talen tre, sju och tolv; 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

la 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

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

de heliga talen. Men vi ropade också 
"Mörhult är bäst, Håkebacken sämst. 
Hurra!". Vem som verkligen var bäst, tog 
vi aldrig reda på. 

Att seden kunde ha med häxprocessen 
att göra, visades med att en påskkärring i 
papp sattes upp på bålet. Sådan skulle 
skrämma bort häxor, som var på väg till 
Blåkulla. 

Idag samlar inte barnen till påskesådor. 
Sådan i Mörhult är samlad under året av 
folk, som har brännbart skräp över, och 
kanske är det lika bra att tävlandet om 
vem som har störst såda upphört" med 
tanke på de slagsmål som äger rum på 
Öckerö, där traditionen tydligen levt vida
re i lite väl otrevliga former. 

Anders Järund 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJÄLLBACKA 
Pg 410318-0 

Läs FjällbackaBladet 



En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 
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Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 
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Författarkväll i Fjäll
backa måndag 19 juli 
1993 
Tidskriften Ord & Bild i Göteborg har 
under våren 1993 startat en offentlig litte
rär verksamhet bestående av diktuppläs
ningar på restaurang "Minus" i Göteborg. 
De poeter som läser upp sina dikter blir 
publicerade i tidskriften. Syftet med verk
samheten är dels att försöka fånga upp 
intressant nyskriven lyrik och ge författar
na möjligheten att publicera sig, men 
också att försöka skapa en mera utåtriktad 
profil för tidskriften. 

Då det är rätt meningslöst att bedriva 
sådan verksamhet i semestertider i Göte
borg har vi nu tänkt lägga en uppläsnings
kväll till Fjällbacka, på Badrestaurangen. 
Tanken är att vi ska försöka göra detta till 
en tradition varje år i Fjällbacka och 
tyngdpunkten här kommer nog mindre att 
ligga på debutanter och i stället på mera 
etablerade författare som förhoppningsvis 
kommer att locka. en större publik. 
Badrestaurangen var ett lätt val av lokal 
då den har precis det ljus, den rymd och 
den utsikt som harmonierar med poesi
uppläsningar, även om det inte är krogens 
vanliga verksamhet. 

Källarmästare Lars-Eric Persson tar inte 
ut någon lokalhyra, men förbehåller sig 
rätten att hålla kök och bar öppna under 
kvällen. Det passar oss mycket bra, då 
slipper vi kladda med förfriskningar. 

Vi har kontaktat poeten och litteratUrve
taren Anders Olsson från Stockholm, och 
han kommer med glädje. Anders Olsson 
skrev sin doktorsavhandling om Gunnar 
Ekelöf (Ekelöfs nej!), 

Till hösten kommer han ut med en ny 
diktsamling som heter Det vita och som 
verkar vara en nyorientering mot mera 
ordrik och bildtyngd poesi av traditionell 
modernistisk typ. (Jag har läst ett korrek
tur) Detta bör vara mer publikvänligt än 
den tidigare produktionen och lämpa sig 
fint för uppläsning. 

För att göra det hela till mer än en upp
läsning, hade vi tänkt att ge kvällen en 
musikalisk inramning, helst med förmå
gor från Tanums kommun. En sångkvar
tett med anknytning till Strömstads kyr
kokör har lovat att ställa upp och jag har 
även varit . i kontakt med Mats Forsbäck 
för tips på andra medverkande. Vi har ett 
antal personer som vi ska kontakta. 

Inkomster 
Vi hade tänkt sälja biljetter till ett pris av 
30 kronor, säljer vi alla blir det 3.000 kro
nor. I övrigt hade vi tänkt skaka fram 
sponsorpengar från diverse företag och 
organisatoner. Från FFF har vi fått 1.000 
kronor. 

Björn Sandmark 
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FFF:s förste ' or~förande, Harry Järund, jubilerar 

Det är väl knappast någon som tror det, 
men faktiskt fyllde Harry Järund 80 år vid 
årsskiftet. Tack vare golfen har han hållit 
sig vital och spänstig, säger han. Mer om 
golfen senare. 

För FFF:s medlemmar är det väl mest 
intressant att läsa om hans insatser för för
eningen. Han var ordförande de första tio 
åren av föreningens levnad 1955-65, och 
det är ett stort nöje för undertecknad att nu 
få intervjua honom, eftersom vi de tio åren 
samarbetade i styrelsen. 

Harry berättar en lustig upplevelse i 
samband med hans insats som tidnings
skrivare. Vi hade en återkommande serie i 
bladet "Känt folk i Fjällbacka". Harry 
skulle intervjua Ingrid Bergman, som var 
svår att få tag i. Men plötsligt dök hon upp 
utanför Kulören. Harry kom i bil nerifrån, 
svängde runt, rusade ut och presenterade 
sig. Då fick han se att bilen började rulla -
handbromsen dåligt dragen, rusade ut, fick 
stopp på den. Sedan ~kunde hans första 
intervju fortsätta. 
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Samarbetet i FFF:s redaktionsgrupp var 
alltså en aning komplicerat. Harry bodde i 
Lund, Sylve Larsson i Stockholm och 
undertecknad i Arvika. Vi fick arbeta 
brev- och telefonledes och i god tid före 
varje utgivning av FjällbackaBladet fick 
jag ett stort konvolut med ledare och artik
lar från Harry. 

I intervjun med Harry framhöll han 
betydelsen av FFF för tillkomsten av 
Inventing, som ju han och Ingemar, hans 
bror, startade under samma tid som FFF 
kom till. Vi hade som främsta syfte att 
främja näringslivet i samhället och enligt 
Harry var detta en viss inspirationskälla 
för dem att starta. 

Men vi ser tillbaka lite längre i tiden. 
Harry föddes allts~ här i Fjällbacka för 80 
år sedan, hade en normal skolgång här, 
men hans tekniska läggning gorde att han 
1933 sökte sig till Chalmers gymnasium 
och tog examen. 

Efter ett år på Götaverken fick han arbe
te på Jonsereds Fabriker och avancerade 

där trots sin ungdom till verkstadschef. 
Det var strax före krigsutbrottet 1939 och 
Jonsereds fabriker togs ut för granattill
verkning. Harrys avdelning fick hand om 
tillverkningen. Hemligstämplade ritningar 
från första världskriget öppnades. Dessa 
beskrev hur granaten skulle se ut, hur till
verkningen skulle gå till och hur många 
granater om dagen som skulle tillverkas. 
Harry kastade allt utom ritningen på själva 
granaten i papperskorgen, köpte in nya 
svarvar och maskiner, och tillverkade tio 
gånger fler granater per dag än som angi
vits i ritningarna. Bedriften observerades 
aven direktör Ruben Rausing, som satt 
med i priskontrollnämnden. Ruben Rau
sing ägde ett förpackningsföretag i Lund, 
och erbjöd Harry plats. Harry tackade ja. 

På detta företag , som hette Åkerlund & 
Rausing, umgicks man med planer på att 
förpacka mjölk i papper. 

Efter några år i Lund avancerade Harry 
till chef för utvecklingsavdelningen och 
därefter till konstruktion s chef på nybilda
de Tetra Pak. Det var i detta sammanhang 
som Harry gjorde, efter vad han själv 
tycker, sin ojämförligt största prestation, 
han konstruerade och fick patent på den 
maskin, som viker och fyller tetran. Detta 
hände 1946 och sedan vet vi ju alla att 
detta är en världsartikel. Harry blev en av 
cheferna i. AB Tetra Pak. 1960 tyckte han 
att han gjort sitt i den verkställande delen 
och blev medlem av styrelsen, detta myck
et med tanke på att han ville utveckla 
Inventing ytterligare. 

Inventing hade 1955-56 startat så smått 
med små finurliga produkter bl a en hylsa 
för upp sprutning av cement i borrhålen i 
gruvtak, sjukvårdsartiklar m m. Firman 
inhystes till en början i Ingemars herreki-, 
pering. Det stora lyftet kom när Harry 
enades med Tetra Pak om att tillverka 
plastremsor för förslutning av tetran. Den 
första skärmaskinen tog i anspråk ett av 
rummen hos Ingemar. Efterhand som 
efterfrågan steg behövdes mer utrymme. 
Hela huset Klippan i Galärbacken hyrdes 
och delar av Falkegården. 

1962 byggdes första biten av nuvarande 
fabriksanläggning, och tack vare Harrys 
konstruktioner, ledarskap och affärssinne 
och tack vare många goda medarbetare, 
har lnventing utvecklats till ett företag, 
som är ovärderligt för bygden. 

Tredje biten i Harry s byggnadsverk, 
materiellt sett, är golfen. När han tillbring
ade nästan hela sommarhalvåret här i 
Fjällbacka, så saknade han golfspelet, som 
han utövat ganska flitigt i Lund. Varför 
inte bygga en golfbana? Men, mer om 



detta på sidan 18. 
Harry har även ägnat sig åt andra spor

ter. Under ungdomsåren var han en fram
gångsrik fotbollsspelare. Han spelade i 
FIK, Grebbestad och i Jonsereds div. 11-
lag. Tennis var han också duktig i och 
blev bland annat tillsammans med broder 
Ingmar distriktsmästare i dubbel. 

Sammanfattningsvis framgår väl av 
ovanstående att Harry har varit synnerli
gen framgångsrik under sitt växlingsrika 
liv. Men han bär sina framgångar med 
ödmjukhet, och nog är det som han säger: 
"Man får inte vara stöddig om man skall 
kunna samarbeta med folk" . 

Tro inte att han har gett sig med sina 
uppfinningar och konstruktioner. Tillsam
mans med Sten Nilsson f.d. medarbetare 
på Inventing, håller han på med en "tid
ningspelle", som säkert kan bli en succe. 

Undertecknad är tacksam för att ha fått 
förmånen att samarbeta med Harry och 
önskar honom många lyckliga år framåt. 

Bo Reichenberg 

,,'. 
ioi~:n;r. Wc .. 

HÄLLEVADSHOLM 

Beställningstraf1k 
med buss 

upp TILL 15 PERS 

Även handikapp
transporter 

0524·50555 
010·374370 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog , psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 

FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVARME - KÖKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 - 87 08 49 

/[1 !/Kontorstjii:nst 
RED OVIS NINGSBYRA 

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

SVER IGES REDOVISNINGSKONsUl TERS FÖRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLINGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 457 32 Tanumshede 
0525-29045 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

... . men det kan bli jobbigt 
också, 

.. . om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

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

13 



•• •• o 

SAMHALLSFORENINGENS VERKSAMHET UNDER V AREN 

det blir lättare att få gångbanor m m. 
Dessutom diskuterades campingplats, 

brandförsvar, Kungsklyftan, Netab, sjöbo
dar i Sälvik, bryggdansen m m. Styrelsen 
fick flera förslag, bl a om samverkan med 
Fjällbackas olika föreningar. 

Ungdomar på fritidsgården i Håkebackens gamla skola. Fr.v. Lars Selberg, Karl Hen
rik Gustavsson, Henrik Ahlzen och Andreas Olsson på "moppe" . 

Detta resulterade i att SF:s styrelse sam
mankallade ett möte med representanter 
för Föreningen För Fjällbacka, Tanums
kustens Pensionärsförening SPF, Fjäll
backa IK. Köpmannaföreningen, Hem
bygdsföreningen, Turistföreningen, Golf
klubben, Fjällbacka Hockeyklubb och SS 
Norderviken. Alla utom SSN kom, de 
flesta med ordföranden plus en styrelse
ledamot, så det blev ett livligt och besluts
rikt möte. Det utsågs arbetsgrupper som 
skulle ta hand om bryggdansen, upp
snyggning och förbättrad skyltning av 
Kungsklyftan, uppsnyggning av Badhol
men,mm. 

Båda mötena ansågs av deltagarna vara 
bra, och därför föreslogs det att SF:s sty
relse borde anordna liknande möten ett 
par gånger om året som förberedelse för 
respektive vår- och årsmöte. 

Samhällsföreningens styrelse har under 
våren kallat till tre olika möten. Den 31 
mars med Fjällbackas politiker dvs perso
ner som har kommunala uppdrag, den 19 
april med styrelserepresentanter för olika 
föreningar i samhället och så det ordinarie 
vårmötet den 27 april. 

Till mötet den 31 mars var 18 politiker -
av samtliga här representerade partier kal
lade och av dem kom 16, vilket var 
mycket glädjande för SF:s styrelse. 

Som första punkt diskuterades sam
hällsföreningens syfte, och det framkom 
då bl a att politikerna tyckte det var vik
tigt att styrelsen yttrade sig om detaljpla
ner, gärna låg lite före i samhällsfrågor, 
försökte engagera andra föreningar i att 
utveckla samhället. Det skulle då bli lätta
re för politikerna att arbeta i sina nämn
der. 

Sedan kom naturligtvis FRITIDS
GÅRDEN upp som en mycket viktig 
punkt. Styrelsen hade på dagordningen 
ställt upp som ett kravatt fritidsgården 
skall behållas, helst då på Håkebacken. 
Karl Allan Nordblom. Robert Tjärbooch 
Nick Maitland-Short, socialassistent i 
Tanum har lagt in anbud om att få köpa 
skolan och i så fall kunna upplåta lokaler 
till fritidsgården, men Fritidsnämnden i 
Tanum har som alltid ont om pengar och, 
lär få svårt att driva gården till hösten. 

Den ständigt aktuella frågan om gång
banor på olika ställen i samhället kom 
också upp. Samhällsföreningens styrelse 
har skrivit till vägverket och kommunen 
om detta, men utan resultat. Politikerna 
har haft två representanter från Vägverket 
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och grillat dem om gångbanor och över
gångsställen, särskilt runt Veddeberget, 
men det saknas pengar. 

163:ans sträckning diskuterades, och 
undertecknad frågade Bengt Kahlman, 
som bor i Mörhult, varför inget har hänt. 
Bengt har drivit den frågan i 40 år, men 
nu har han gett upp. - I och med att det 
finns en plan över den nya sträckningen 
finns det även en s k - vägkorridor som 
förhindrar byggnation och dylikt inom 
området. Om inte den nya sträckningen är 
aktuell, vore det kanske bra om planen 
omarbetades. Detta skulle föra med sig att 

Vår mötet den 27 april i nya skolans 
gymnastiksal blev trots det strålande vår
vädret välbesökt. Som vanligt ställde 
kommunalrådet Bengt Mattsson upp med 
värdefull och dagsaktuell information. 
Han kom direkt från ett dagslångt kom
munmöte. SF:s styrelse hade i förväg 
ställt frågor till Bengt, som han besvara
de, delvis genom att hänvisa till kommu
nala tjänstemän. Karl-Rune Pettersson, 
Fritidsnämnden skulle t ex informera SF:s 

Detta 
och 
mycket 
annat 
finner 
,Ni hos 

SKOR och LÄDER 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/312 50 



styrelse angående Fritidsgården och 
Håkebackenskolan. Den har annonserats 
ut, men några svar har inte kommit. Dock 
finns två spekulanter, den ena nämnd 
ovan, den andra ett dataföretag i Fjäll
backa. En värderingsman har enligt Bengt 
satt ett för lågt värde. 

Karl-Rune har också kontaktat Göte 
Lundblad och Susanne Hadenius angåen
de Badholmen. Han hade eventuellt ställt 
i utsikt en ALU-/arbetslivsutveckling/man, 
som skulle kunna hjälpa till att snygga upp 
i samhället och då främst på badplatserna 
och toaletterna. 

Även campingplatsfrågan togs upp och 
också här hänvisade Bengt till Karl-Rune. 

Bristen på offentliga toaletter sommar
tid var en fråga som Inge Berntsson, chef 
för Tekniska kontoret fick stå till svars för. 
Det finns en intill Jämboden, och den skall 
vara öppen året om. Enligt Bengt Kahl
man, Hamnstyrelsen, är det deras uppgift 
att ha den öppen, men det blir för dyrt. -
Toaletterna på Badholmen och vid Planar
ne är i mycket dåligt skick, och den som 
fanns vid stallarna som revs, blev aldrig 
ersatt. Det blev en livlig debatt om detta. 
"Det är en hjärtefråga för samhällsborna 
att det finns toaletter för de besökande". 

Inge Berntsson redogjorde för deras dis
kussioner med Vägverket angående gång
banor och övergångsställen. Det finns 
många planer och speciellt i Mörhult är det 
helt nödvändigt att göra något. Vägverket 
har inga resurser, men Inge tyckte att SF:s 
styrelse borde "ligga på" Vägverket ytterli
gare. 

Ny detaljplan för Fjällbacka industri
område föreligger. Det är främst för att 
ordna utvecklingsplanerna för Järund 
lnventing, som den behövs, men den skulle 
även säkerställa mark för småindustrier. 

Kville RLF och Fjällbacka Räddnings
kår har i brev begärt att gränserna för 
brandförsvaret bör ändras. Räddnings
nämnden ser ingen anledning till detta. Det 
finns heller inget beslut om neddragningar 
inom räddningskåren i nuläget. 

Bengt Mattsson redogjorde för läget på 
systembolagsfronten. I sommar kommer 
en representant för Systembolaget att besö
ka kommunen och sedan kan det bli dags 
att besluta, men det kommer att ta ytterli
gare ett och ett halvt år innan alla papper är 
klara. 

En intressant fråga som Bengt tog upp 
var ett markbyte som diskuterades mellan 
kommunen ochPaulssons dödsbo. Detta 
äger stora markområden i Källvik, ~på 
Rabekullen och Kvarnberget, bakom Bad
restaurangen. Dödsboet önskar eventuellt 
byta dessa områden mot sjöbodtomter. 

Andra tomter som togs upp var området 
på Veddebergets sydsluttning. Stadsarki-

WENANDERSKA HUSET 

På den tomt där det Wenanderska huset stod, är nu byggt ett nytt hus i bohuslänsk stil. 
Den gamla portalen i empirestil är återinsatt. 

tekt Henrik Falkenberg önskar gå varligt 
fram utan brådska. För närvarande är det 
ingen efterfrågan på tomter. Bertil Hugo
son ansåg att en viss framförhållning 
vore bra. Bengt upplyste om att det finns 
nu åtta, nio tomter lediga plus 23 tomter 
ovanför fotbollsplanen avsedda för rad
hus. - Kan dessa göras om till vanliga 
villatomter? 

Ett önskemål om filial till Hamnkonto
ret har framförts. Enligt Bengt Kahlman 
får de som tar upp båtavgifterna ta hand 
om den servicen. De bör dock ha en lokal, 
kanske en arbetsbod. Inget är bestämt. 

De som önskar mer upplysningar om de 
behandlade protokollen, kan kontakta SF:s 
sekreterare, Rosita Jansson, tel. 321 65. 

Bo Reichenberg 

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, Äktenskapsskillnader. 

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 51 

resentboden 
Här köper Ni Ert semesterminne och presenten till den som 
vattnat blommorna, passat hunden osv. 
Vi har vackert glas, fin keramik, korgar, tyg, souvenirer och 
hantverk. VÄLKOMNA! KV ÄLLSÖPPE,T 
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l Musö. Ytterst på en klippa vid vat
tenbrynet ligger ett stort flyttblock av 
rombporfyr, ep mörk bergart, och ba
lanserar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00 
~ 

eItfJ 

O 

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

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

Torsd 10.00-12.00 

31150 
31713 
31700 
31208 
31034 

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

7 Post se annons 
8 Brandstation 
9 Lars Kristiansson Bil AB 

Verkstad 
10 Båtshopen, Cafe Bryggan 
11 Turistinformation 

Rumsförmedling 
12 Ingrid Bergmans Torg 

31013 
311 05 
32196 
31096 
31040 
32120 
31060 

14 Bibliotek 320 47 
Månd 15.00- 19.00, Onsd 11.00- 14.00, 
Fred 15.00-18.00 

15 Stora Hotellet 310 03 
16 Föreningsbanken 320 15 
17 Gröna Lid, restaurang 310 41 
18 Apotek se annons 31004 
19 Distriktssköterskemottagning 320 28 

Läkare 320 20 
Nattpatrull 32026 

20 Sparbanken Tanum 318 00 
21 Nestorsgården 319 60 

K ville hembygdsförenings museum. 
Öppet onsd i juli-aug 18.00- 20.00 

22 Kungsklyftan 
23 SSNs klubbstuga 31850 
24 Sälviks Camping 314 90 

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

25 Idrottsplats 
26 Fjällbackaservice 

BRA ATT VETA: 
BÅTUTFLYKTER 

31618 
32040 

Taxibåt .......................... ... .. .. 313 92 
Skärgårdsturer/Charterturer 
...... .. ............ .. ............ 010/287 03 12 

BÅTKRANAR 
Bror lansons varv, 6 ton .. .. .. 310 57 
lohny Spindel , 1,5 ton .. ... .... 3 19 05 

VANDRARHEM 
Valö Skärgårdsvandrarhem .. 312 34 

DYKARE 
Widelius Marin Service ..... .. 310 33 
Ingemar Granqvist ... O I 0/287 03 12 

FJÄLLBACKA 

4~ - ) 

KrakhOl7Jen 

L 

UDMUfVDS 
KARE T 

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

18000 

Fritidschef Roland loelsson 
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Fjällbacka Golfklubb 25-års jubilerade 

Harry Järund, som nyss fyllt 80 år, håller sig i/orm med golf 

Under säsongen 1992 firade Fjällbacka Golfklubb att 25 år gått sedan 
klubben upptogs i Svenska Golfförbundet. Det året 1967 fanns ingen 
färdig golfbana, utan endast en drivingrange där de blivande golfarna 
övade sig inför öppnandet av de första nio hålen nästkommande 
säsong. Men banans historia börjar tre år tidigare, 1964. 

Den motiga starten 
En för oss alla bekant företagare Harry 
Järund hade planer på att så småningom 
flytta från Lund och återvända till sin 
barndoms hemort Fjällbacka. Ett av de 
många hindren för att realisera detta, var 
att han gripits aven för Sveriges del gan
ska ny sport, kallad golf. I Lund kunde 
han nå en golfbana på tio minuter med 
bil, men från Fjällbacka fick man köra 
ganska länge för att nå en golfbana. Pro
blemets lösning tycktes vara att helt 
enkelt anlägga en golfbana i Fjällbacka. 
Men genast infann sig förstås nya pro
blem. För det första fanns ingen av de 
bofasta som ens visste vad golf var, och 
bland sommargästerna fanns högst ett tio
tal, som spelade golf. För det andra, vem 
var villig att satsa pengar på ett så osäkert 
projekt, och för det tredje, fanns det 
någon plats där en golfbana kunde anläg
gas? Det första problemet bekymrade inte 
Harry det minsta: Golf var framtidens 
folksport, och får vi bara en bana, så får 
vi snart spelare. 

skulle bildas. Men 10.000 kr var mycket 
pengar och försäljningen gick trögt. Efter 
åtskillig "dörrknackning" blev så små
ningom 57 andelar sålda. 

Den . första bolagsstyrelsen bestod av 
Sten Carlqvist, Gunnar Hindermark, Carl 
Järund, Harry Järund och Leif Pineus. 
1972 invaldes Helge Carlqvist och 1988 
ersatte Erik Järund Leif Pineus. 

Att finna ett lämpligt område var lätta
re. Ett sådant fanns längs nedre delen av 

Anråsälven. Fastigheten ägdes av Gunnar 
Andersson och omfattade ön i älven och 
marken norr om älven. Gunnar kunde 
tänka sig att sälja, men ville inte gärna bli 
arbetslös eller tvingas flytta från Fjäll
backa. Detta problem löstes genom att 
Gunnar anställdes som greenkeeper. 
Harry skrev då Gunnar 23 år senare pen
sionerades: 

"Gunnar visste inte mycket om golf den 
gången, men däremot kunde han allt om 
gräs, gödning, dränering och anläggning. 
Han äger en märklig förmåga att få saker 
och ting gjorda utan åthävor." 

Naturligtvis måste myndigheternas till
stånd inhämtas. Detta sköttes smidigt med 
god hjälp av kommunalordförande Ray
mond Hansson och landshövding Ny
ström och senare av landshövding Åke 
Nordling. I stort sett var de dåvarande 
kommunerna Tanum och Kville (som just 
då höll på all slås samman) positiva till 
planerna. Banarkitekt blev Erik Röhss, 
som tidigare anlagt Öjareds och Lysegår
dens golfbanor i Västergötland. Somma
ren 1966 anlades de första nio hålen, och 
under 1967 kunde åtta av dessa öppnas på 
prov för medlemmarna. Den 9 juli 1968 
öppnades banan officiellt av golfförbun
dets ordförande, Erik Adelswärd, som i 
duggregnet fick en perfekt träff och slog 
den första bollen över älven. Ett gott teck
en. 

Utbyggnad och klubbhus 
Utbyggandet av banan till 18 hål stötte på 
nya hinder. Först och främst måste den 
finansiella frågan lösas. Man beslöt att 
försöka sälja ytterligare 23 andelar i AB 
Fjällbacka Golfbana. Även nu gick för-, 

Finansieringen blev det första stora pro
blemet. Detta löstes genom att banan 
skulle byggas och ägas av ett aktiebolag, 
AB Fjällbacka Golfbana. Varje andel kos
tade 10.000 kronor, o~h gav befrielse från 
medlemsavgift i golfklubben, som sedan 

Fr. v. kluhhens/årste ord/ärande Harry .lärund, kluhhens sekreterare /967-92 Erik 
.lärund och ord/ärande/r.o.m. /988 Giite Lundhladh. 
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Hummergolfens vinnare sittande: Vinnarna i openklassen,far och son Jernberg från 
Skaftö GK. Stående ytterst: Tomas och Olle Järund tvåor i openklassen. Stående i mit
ten: Anita och Pelle Nyberg, vinnare i handikappklassen. 

säljningen trögt, trots att medlemsantalet 
nu var 250 och golfen var på frammarsch 
i Sverige. Men mer pengar behövdes och 
dessa fick man genom att sälja hustomter 
i ÖrnekuUenområdet. Det var förstås i 
första hand golfare, som köpte de nya 
tomterna. Inga lån behövde tas . Området 
ner mot Ramsfjorden hade två ägare, som 
båda ville sälja, om de kunde få anställ
ning på golfbanan. Man beslöt att gå med 
på detta, och affären slutfördes. Banan 
fick nu för många anställda för normal 
drift, men för tillfället kunde arbetskraf
ten användas för anläggandet av de nio 
nya hålen, och byggandet av de anlägg
ningar, som behövdes. Den 3 juli 1973 
invigdes den nya bandelen. Denna gång 
fick Harry Järund slå ut första slaget från 
5:ans tee. Även denna gång blev det ett 
perfekt första utslag. 
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kunde finansieras genom ytterligare tomt
försäljning mellan klubbhuset och väg 
163. 

Golfbanan idag 
I dagarnas diskuteras möjligheten att upp
lösa AB Fjällbacka Golfbana genom att 
aktieägarna skänker sina aktier till golf
klubben, mot att de gamla ägarna får 
behålla sina tidigare rättigheter. I så fall 
lämnar de över golfbanan färdig och 
betald utan några lån, och har fullgjort sin 
uppgift med fullt godkänt. Fjällbacka 
Golfklubb har de lägsta årsavgifterna och 
de lägsta inträdesavgifterna och ändå en 
god ekonomi. Det är att komma ihåg idag, 
då flera golfbanor i vår omgivning hotas 
av konkurs. 

Antalet medlemmar är idag över tusen. 
En särskild form av medlemskap speciellt 
för Fjällbacka är vår- och höstmedlem
skap. Sådan medlem får avstå från spel 
från 15 juni till 15 augusti, om man inte 
betalar särskild greenfee (betalning för en 
dag). Årsavgiften är förstås lägre. Denna 
form av medlemskap har betytt mycket 
för att få fjällbackabor att börja spela 

Jubileumsfestdeltagare: fr.v, Ellen Hansson, Falk Eliot, Britt Ölander, John Fjällström, 
Lotta Hugoson, Rune Tobiasson. 

Segrare i Luciagolfen Fred Nyman . Pris
utdelare Harry Järund. 

Det första klubbhuset var den nuvaran
de vagnboden. Den ritades av Carl 
Järund, som också skänkte dörrar till 72 
bagskåp. 

Nästa etapp blev ett nytt omklädnings
hus, som stod klar 1980. Det nya klubb
huset blev föremål för stora diskusioner, 
innan man enades om utseendet och plat
sen på berget söder om 18:e green. Myck
et av markberedningsarbetet kunde utföras 
av golfbanans egen personal. Byggena 

golf. En annan liten Fjällbackauppfinning 
är de grönmarkerade utslagsplatserna. 
Dessa är till för nya spelare, som gör 
många missar och kan få svårt att ta sig 
över älven, det kan ju bli dyrt i längden. 
De gröna utslagen är så placerade att detta 
underlättas. Golfförbundet har tagit upp 
iden. 

forts . si~ 20 
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Jubileumsfirandet 
Varje år anordnar klubben ett stort antal 
tävlingar och fester. Vissa av dessa fick 
året 1992 karaktären av jubileumstävling
ar. De mest uppmärksammade är Klubb
mästerskapet, Hummergolfen och Lucia
golfen. Klubbrnästerskapet är som sig bör 
mästarnas tävling. Det är idag en svår 
tävling, då flera av klubbens medlemmar 
idag uppnått en skicklighet, där de kan 
göra sig gällande åtminstone i DM-sam
manhang. En särskild jubileumstävling 
anordnades, en sk shot-gun-tävling, där 
tävlande sprids ut på de olika banorna, 
och startar samtidigt efter ett skott från en 
startkanon. Senare på kvällen samlades 
alla till en jubileumsfest i klubbhuset. 

Den tävlingen som gjort Fjällbacka 
mest känd är Hummergolfen. Den firade 
liksom klubben 25-årsjubileum. Priserna i 
denna tävling är hummer fångad utanför 
Fjällbacka, och tidpunkten för denna täv
ling måste därför läggas i början av okto
ber. 

Tävlingen för de verkliga entusiasterna 
är Luciatävlingen, som går av stapeln den 
13 december. Endast snöhinder kan orsa
ka att tävlingen ställs in. Deltagarna bjuds 
på ärtsoppa och varm punch efteråt. 

Redaktionen 

l golfreceptionen tar Birgitta Järund emot. 

AKVARIE & 
HUNDBUTIKEN 

\1~ .. ~ KI~vo;~~an ~.~ . ~ 
~ Stromstad 

~/' k! 0526/14206 <::: 
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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 

Golfkrögare 
Golfrestauranten har sedan länge drivits 
av någon företagare, som driver den i 
egen regi. Klubben tar ingen hyra, men 
vill naturligtvis vara nöjd med sin kröga
re. En god krögare betyder mycket för 
trivseln på golfbanan. Två som fått förtro
endet för tredje året i rad är Tomas Nyman 
och sambon Marie Hedenbergh. Tomas är 
uppvuxen i Fjällbacka, son till Fred och 
Yvonne Nyman i Mörhult. Marie kommer 
från Stockholm. 

Båda har arbetat i restaurangbranschen 
sedan början av 80-talet. 

Liksom tidigare år har man dagens rätt 

Jubileumsgolfvinnarna Johan Järund och 
Annefrid Johansson. Prisutdelare Johan 
Fjällström, ordförande i tävlingskommitten. 

och a la carte meny. Även enklare saker 
som hamburgare serveras. Naturligtvis 
kan man komma in och bara sitta ner. Det 
är ju samtidigt ett klubbhus. Ä ven icke 
golfare är välkomna. Restaurangen öpp
nar den 1 april och håller öppet till den 17 
oktober. I vinter har de även försökt hålla 
öppet på helgerna. De tar gärna emot 
beställningar av större fester hela året. 
Kocken heter i år Mats Johansson, sedan 
Klas Engberg fått nyanställning i Göte
borg. 

Vi hoppas på ännu en trevlig säsong på 
Fjällbacka Golfklubb. 

Anders Järund 

Hole in one 
special 
Golfklubbens tränare Ture Eriksson 
lyckades slå hole-in-one (bollen i 
hålet i ett slag) på bana 5. Detta var 
inte en helt vanlig hole-in-one
bedrift. Normalt skall man nå green 
med två slag i så kallad dogleg, ett 
slag framåt och ett slag vinkelrätt 
mot utgångsriktningen för att 
komma runt ett berg, som ligger 
ivägen. Ture slog bollen tvärs över 
berget och i hålet. Detta är endast 
tillåtet, om man har forekeddy 
(någon som kontrollerar att banan 
är fri), vilket han hade. 
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Välkommen 
till 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 

GLAS - PORSLIN - MM 

Systembolagets ombud 

Tel. 0525-310 14, 312 52 

9vfiroir 
Din modeboutique 

i Fjällbacka 

GALÄR BACKEN TEL. 323 69 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-531 55 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJÄLLBACKA 
Pg 410318-0 

Läs FjällbackaBladet 
två tidningar per år. 

Varför slösa egen dyrbar 
tid 

- när du i ett slag kan få 
hjälp av oss 

John Granqvist Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/320 30 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

.. y~~--.. H· • a.'nae&',us _or"nser'l-""ce 

E&E ~;;::~~~ och EV1n'l!!!!!E. ~tN 'i1ltil 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING - DYKARBETE 
N. Hamngatan 10, Fjällbacka,Tel. 0525-31-0 33 

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

BATSHOPI. 
Välkomna också till 

CArl BBYGGAR 
0525/31040 
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NÄR VI BÖRJADE 
o 

GAl SKOLAN 

Litet skolhistoria 
Vi tycker idag a~t det är självklart att 
alla barn och ungdomar skall ha lika 
rätt till undervisning och lika chanser 
att utbilda sig. Vi glömmer att det inte 
är mer än en mansålder sen, då detta 
inte alls var självklart. Mitt ibland oss 
lever ännu Algot Torewi som har berät
tat, att hans lärare och folkskolinspektö
ren tyckte han skulle få chans att läsa 
vidare vid Gustafsbergs skolhem efter
som han var begåvad. Det fordrades ett 
intyg från kommunalnämndens ordfö
rande men denne sa nej med orden: 

- Han är stenl1llggarpojke, det behövs 
inte. 

Förra året var det 150 år sedan den första 
folkskolestadgan kom till 1842 och detta 
har väl firats över hela landet på olika 
sätt. I Fjällbacka kan det vara litet extra 
aktuellt med att prata skolhistoria då en 
ny stor skola blev färdig för inflyttning i 
höstas och den gamla skolan i Håkeback
en lades ner efter nära 90 års tjänst. 

1842 blev det alltså lag på att det skulle 
finnas minst en skola och en seminarieut
bildad lärare i varje socken och att alla 
barn skulle nås av skolundervisning. 

Det första skolhuset i Kville byggdes 
först 1870 i 'Kville by och 1871 tillkom 
Högedstens skola genom en donation från 
konsul Mattias Backelin. I Fjällbacka 
dröjde det till 1876 innan skolan vid kyr
kan kunde byggas, tack vare en donation 
från handelsman Johan Lenin som dog 
ganska ung i TBC 1862. Men genom 
vissa bestämmelser i testamentet kunde 
den inte bli färdig förr. (Se Fjällbacka
Bladet nr 33 av seminarielärare Sverker 
Stubelius och boken K ville härad i kapit
let Skolor av Arne Fredlund) 

Skolmästare Rasch 
John Mjölner har berättat (nr 18) en del 
om hur det var i K ville i början av 1800-
talet. En del yrkesfolk hade lärt sig läsa 
och skriva när det behövdes i deras yrke, 
utom prästen t ex domare, länsmän, klock
are, militärer, tullare, vissa skeppare, sjö
kaptener, salteribokhållare, trankokeriäga
re och en del storbönder. Tydligen fick 
soldater en viss läsundervisning eftersom 
det ofta är odugliga soldater som anställs 
som de första skollärarna. 

Den avdankade soldaten Rasch under
visade i hela Kville som då hade ca 5.000 
invånare. Han stannade på en gård unge
fär en månad i taget. I Fjällbacka höll han 
skola i den sk "Musöhyttan" som låg vid 
Hällesporten (Huset får vara flyttat tit! 
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Luthers katekes skulle läras utantill. 

Norra Ödsmål). Han höll skola i storstu
gan som var ca 3,6x3,6 meter för 20-30 
barn, tydligen gick bara en del Fjällbacka
barn dit. 

En släkting till Mjölner har berättat hur 
det var då: 

"När skolan skulle börja kom någon 
körande med Rasch på en långkärra upp
ifrån landet. På denna långkärra hade han 
en madrass full med boss som han skulle 
ligga på, ett litet skrin där han hade lite 
tunnbröd och några brödkakor, ett par 
kappar potatis i ett knyte och ett stycke 
salt fläsk i en balja, kniv, sked, kopp och 
fat samt en tallrik. Därtill en bytta full 
med sur mjölk och en dunk med brännvin. 
I kammaren innanför skolrummet bodde, 
åt och sov han. 

Inga skolbänkar fanns utan barnen satt 
på bräder, lagda på stenar. Läraren skrev 
före i sanden eller på fönsterrutan där det 
bildades imma." Rasch torde ha verkat en 
bit in på 1840-talet eller 1850-talet. Han 
dog i slutet av 1860-talet. 

Ludvig von Ho've 
En privatlärare som var samtidigt med 
Rasch, troligen med högre bildning, var 
Carl Ludvig von Ho 've, gemenligen kal
lad "Lödde" eller "Ho 've". Han hade 
varit något slags sjöofficer. År 1815 bör
jade han undervisa barn och även unga 
män i navigation, ambulerande från ställe 
till ställe, inte bara i K ville. För inte så 
länge sedan hittades han almanacka för 
1849. Det året började han på Hjerterön 
den 21 augusti, höll på en månad och fort
satte till Valö. Rasch och von Hove var 
goda vänner och sällskapsbröder, båda 
med goda och läsliga handstilar, säger 
Mjölner. 

Skrivning i sand 
Skolmaterialet var en låda med sand (för 
övrigt alldeles utmärkt), några griffeltav
lor och grifflar och gamla psalmboken 
från 1695. (Den nya av 1819 hade inte 
slagit igenom tydligen). Ur den psalmbo
ken läste han nästan varje dag nr 379 som 
kallades "katekismi sång eller De tolv 
dagens stunder". 

Detta är en psalm med en vers för varje 
timme på dagen med en inledningsvers. 
Vers 8 lyder t ex så: 

"När det sju slår,förgät ej dit 
Ditt Fader wår frambära, 
Deruti äro böner sju 
som Christus månd oss lära: 
Kom ock ihåg, att med sju bröd 
wår Herra Christ i hungerns nöd 
Fyr ' tusend män har mättat." 

Två månader på varje ställe 
Inte så långt efter folkskolestadgans till
komst, eller i mitten på l 840-talet, fick 
Kville sin första seminarieutbildade lära
re, en man vid namn A -Olsson som också 
tjänstgjort en tid i Fjällbacka. (Är det 
möjligen någon som känner till något om 
honom?) 

Omkring 1850 hade man hunnit ordna 
med fyra skolrotar i K ville med varsin 
ordinarie lärare. Dessa skolrotar indelades 
i sin tur i fyra läsrotar mellan vilka läraren 
ambulerade. Lästiden blev då ca två 
månader på varje ställe och barnen var 
alltså lediga från skolan större delen av 
året. Man kan förstå att de nästan glömde 
bort under mellanperioden vad de lärt sig. 

En av de fyra första lärarna hette Jonas 
Johansson (1825-1907) och han undervi
sade två månader per år i Fjällbacka. På 
l 860-talet tillkom en lärare som hette 
Sven Axel Svensson och då blev undervis
ningen två månader på hösten och två på 
våren. Som skolsal användes ett hus, ägt 
av handlare C.M Åmans änka, "Åmans 
sal". 

Johan Mjölners far, Hilmer född 1853, 
gick i skolan fyra månader om året under 
sex år. men hans mor från Ejde, nära 
Hamburgsund, började arbeta hos andra 
vid 10 års ålder och hann bara gå i skola 
två månader i hela sitt liv: Men hon hade 
lärt sig läsa hemma och lärde sig också 
skrivkonsten så småningom. 

Jag själv har alltid hört sägas att min 
morfar, född 1860, bara hade gått sex 
veckor i skola och detsamma berättade 
Ella Isaksson om sin far, Christian Dorthe 
född 1858 (nr 57) så det måste stämma. 

Min morfar kunde skriva sitt namn 
snyggt och lär ha varit mycket slängd i 
huvudräkning. Min mormor född 1863 
hade kanske gått lite mer i skola, eftersom 
hon kunde skriva långa livfulla brev med 
ganska bra stavning, fastän hela brevet 
utan punkt. 



Ella Isaksson berättade också att hon 
läste litet extra för lärare Johansson, som 
nämndes ovan. 

Folkskoleinspektören säger i sin rapport 
om Fjällbacka vid denna tid att det långa 
uppehållet med hela åtta månader av året, 
som blir följden av den ambulatoriska 
skolan, är skadligt för barnen. Det gör 
mindre på landsbygden där barnen kan 
hjälpa till på gården men det är mera 
skadligt i "det stads liknande Fjällbacka" 
där barnen går sysslolösa tio månader av 
året. 

Mjölner har bevarat glimtar från denna 
första skoltid i Fjällbacka. Man hade var
annandagsläsning. Middagsrasten var 
mellan klockan tolv och två då de flesta 
barnen troligen kunde gå hem, men inga 
andra raster. Skoldagen började förstås 
med psalmsång, då lärare Svensson spela
de på psalmodikon och Johansson även 
på fiol. Första timmen var alltid kristen
dom, då man förhördes i katekesstycken, 
psalmverser och biblisk historia. Något 
tillfälle för eleverna att komma med egna 
funderingar eller frågor fanns förstås inte. 
I historia lästes endast svensk historia och 
svenska kungars bedrifter inlärdes, t.ex. 
om Gustav Vasa som inte har haft mycket 
med Bohuslän att göra. Forfarande torde 
det inte bli sagt så mycket i bohuslänska 
skolor om Bohuslän under norsk tid före 
1658. 

Inger Rudberg 

FORTS I NÄSTA NUMMER. 

Lärare Monika Gren undervisar Anders 
Bil/berg i årskurs 3, vid en modern" hög"
bänk, anpassad för lärarnas ryggar. 

I det nya ljusa skolbiblioteket tillika samlingssal, har man ställt in en gammal skolbänk 
från forna dagar. Kalle Norin har just prövat, att sitta i bänken. 

Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 
Tidsbeställning 

Fjb Foder Hundköket AB 
Lersfens Kvarn Tel. 0525·318 10 
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• Hundfoder (Hundköket) 
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• Lantbruksfoder 
• Gödning, Utsäde, Kalk 
• Jordförbättringsmedel, gräsfrö m.m. 

Välkomna! • • 
- -. NYA BADIS 

RESTAURANG och BAR 
DISKOTEK och LEVANDE MUSIK 

öppet dagligen från 15 juni till 15 augusti 
Ovrig tid lördagar och mot beställning 

Välkomna! BORDSBESTÄLLNING TEL. 31208 
Fullständiga rättigheter 

Gunter och Lars-~rik 
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VARPROMENAD 

Skall jag ta skor eller stövlar? Det är den 
stora frågan inför den dagliga promena
den. Det finns inte något dåligt väder, lär 
någon hurtbulle ha sagt. Det gäller bara att 
klä sig efter vad vädergudarna för tillfället 
har att bjuda på. Men visst finns det väder, 
då man helst inte sticker näsan utanför 
dörren och då åtminstonde mina gamla 
ögon flödar likt ystra vårbäckar. 

Ibland ställer jag kosan norrut förbi 
Källvik och Mörhult. Där kan jag ofta 
glädja mig åt synen av ståtliga svanpar, 
som majestätiskt glider fram över vattnet 
mellan Kråkholmen och stranden, eller 
någon guding sobert klädd i svart och vitt 
med sin lilla åda i anspråkslös dräkt, som 
titt och tätt lustigt vänder stjärtarna i 
vädret och försvinner ner i sitt stora, våta 
skafferi. 

Längre fram tar jag in på stigen som 
leder in i Bräckeskogen och där jag ser 
tydliga spår efter stenhuggarnas framfart 
vid sekelskiftet och långt fram i vårt 
århundrade. Just där har jag en vilosten, 
där jag ofta slår mig ner en stund för att 
filosofera över livets väl och ve. Tankarna 
går tillbaka till dessa hårt arbetande män
niskor. I fantasin kan jag föreställa mig 
hur de måste ha lidit, frusit och slitit ont 
mot usel ersättning för att kunna försörja 
sin ofta stora barnrika familj. Då inser jag 
snabbt, att jag själv inte har den ringaste 
anledning att gnälla. Trots att livet stun
dom kan synas bekymmersamt. 

Jag fortsätter min vandring och snart går 
mina tankar ännu längre tillbaka, ända in i 
forntiden. Till höger om stigen kan man 
om våren skönja rester aven domarring, 
innan den nästan helt döljs av sly och 
annat grönt. Nyligen har Länstyreisen satt 
upp en skylt som utmärker området som 
gravfält från yngre järnåldern (500-1050 
år e. Kr). Det är inte utan att man tycker 
sig förnimma historiens vingslag. Förstrött 
kanske jag bryter några kvistar blåbärsris 
för att locka fram dess små skära, blyga 
klockor hemma i mitt köksfönster. 

På bräckevägen iakttar jag ett gammalt 
knotigt träd med ett enormt skatbo, tror 
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jag först, men eftersom där aldrig syns till 
några av dessa vackra och skrattlystna 
fåglar, kanske det är en så kallad häxkvast, 
som naturen totat till med hjälp av parasit
svampar. 

Varje år kollar jag också in när "Olle 
Morot" sätter igång med sina små odlingar 
av dill, persilja och annat smått och gott. 
Här kan man också, som omväxling från 
havsluften, få känna doft av landet från 
hans svingård, kanske inte alltid så ange
näm precis , men dock lantluft. 

Denna rutt tar jag gärna just då det är 
vindstilla eller jag har vinden i ryggen och 
solen i ansiktet, då jag traskar raksträckan 
fram mot samhället och där brukar jag 
träffa på vårens allra första glada lilla tus
silago. 

En annan av mina favoritprornenader 
går förbi vårt lilla hembygdsmuseum och 
vidare genom skogen till Skeppstad. Sti
gen går genom en pelarsal av furustammar 
i vars kronor vinden susar eller ibland 
dånar i stormen. Ä ven här har jag en spe
ciell vilosten där jag brukar unna mig 
några minuters eftertankar. Med stort 
intresse följer jag vårens under. Fler och 
fler fågelröster hörs vad det lider och jag 
har även hört tjäderns knäppningar, men 
tyvärr aldrig lyckats få se den. 

Redan i januari under milda vintrar har 
jag sett det allra, allra första vårtecknet, 
små ljusa ormbunksblad sticka upp genom 
fjolårets torra, vissna blad. När vitsipp
tiden kommer förvandlas marken till ett 
vitt hav av blommor, som senare får 
lämna plats åt ett nästan lika vitt hav av 
skogsstjärnor. Vid en liten bäck finns ett 
bestånd av den blekblå blyga kärrviolen. 
Måtte de små blommorna få stå i fred , så 
att de kan föröka sig. Flera gånger har 
rådjur visat sig, blixtsnabbt korsar de sti
gen med graciösa språng. Synd att de är så 
skygga. Skulle gärna vilja njuta av den 
vackra synen en längre stund. 

En solskensdag ser jag plötsligt årets 
första fjäril, oftast den gula citronfjärilen, . 
som sätter en extra guldkant på denna vår
dag. Vid en annan bäck gläds jag åt de 

knubbiga kabbelekornas gullgula frodiga 
blommor. Allteftersom våren skrider fram 
vaknar Skeppstad upp ur sitt vinteride. Det 
blir liv och rörelse i hus och trädgårdar 
och man hör barn leka och stimma. 

Snart dyker jag in på en ny stig som 
leder genom skogen ner mot idrottsplat
sen. På stigen passerar man ett vattensjukt 
parti där gula svärdsliljor prunkar, beta
gande vackra. Jag stöter även på skogs
viol , ärenpris, smörblommor i tusental och 
många andra små skönheter. Tidigt på 
våren går alltid hemvägen förbi vårt Fjäll
backas uppskattade blåsippställe. Redan i 
början av mars månad kan man få se de 
allra första små blå stänken bland vissna 
blad och ris och en vacker dag lyser hela 
backen himmelsblå. Ett lika stort under 
varje vår, liksom då hela naturen plötsligt 
står klädd i skiraste grönt. 

Efter en sådan här promenad känner 
man sig alltid berikad och har fått nytt 
hopp och nya krafter att möta vardagen. 
Det är roligt att komma hem igen och på 
taknocken sitter, nästan utan undantag, en 
eller flera måsar och hälsar en välkommen 
tillbaka. I motsats till många människor 
älskar jag måsar, de hör ju havet och vårt 
Bohuslän till på ett alldeles speciellt sätt. 
Visst smutsar de ner ibland, men med lite 
humor brukar jag kalla resultatet av detta 
för äkta bohusbatik och förresten så reg
nar det ju snart bort. 

/ 
I 

! 

Illustr . Håkan Järund 



ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 

i stor 

sortering 

FJÄLLBAC KA TEL. 0525-31007 

•• 
l'~~f)~~f)lll~ll! 

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND 

företagarens nära radgivare 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 

ÖPPET: 

APOTEKET 
FJÄLLBACKA 
Huvudentren Fjällbackaservice 
Måndag 8.30 - 12.30 13.30 - 18.00 
Tisdag-Fredag 8.30 -12.30 13.30 -17.00 
Vecka 24-33 Lördag -10.00 - 12.00 

Tel. 0525/31004 Trevlig sommar! 

Välkommen till Biblioteket i Fjällbacka! 
Vill Du läsa? 
- spännande thrillers , kluriga deckare, romatiska romaner, intressanta bygdeskild

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

Vill Du lyssna? 
- på visor, folkmusik, pop, hårdrock, country & western, jazz eller schlagers? 

Låna då med Dig några musikkassetter. 

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

kyrkböcker m m finns på mikrokort 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 modem AV-utrustning? Då är Du väl
kommen att boka Röda rummet, tel. 0525/32040. 

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

Välkommen hit på måndagar kIIS-19, onsdagar kI1l-14, fredagar kilS-IS. 
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Liv och arbete på gården Liden 
Gunhild Berggren berättar 100 års historia 

Fr.v. Gunhild Berggren och Ester Nilsson/ram/ör gamla hemmet i Liden. 

Barndomshemmet 
Den vackra gården Liden mitt emot Fjäll
backa-Service (som borde heta Liden-går
den i stället för det fula "service") ligger 
nu som en rest från gamla tider, inklämd 
mellan den nya skolan och vägen. Det var 
en gång en levande lantgård, där ladugård 
och lada nu är rivna. Det har varit Gun
hild Berggrens barndomshem och hon har 
ett levande minne av hur allt var i början 
på seklet. Jag fick en givande pratstund 
med Gunhild hemma på Lidenvägen 15, 
där hon numera bor som änka, alltså helt 
nära sitt föräldrarhem, där fortfarande en 
syster bor. Gunhild visade sig vara en 
gudabenådad berättare, som beskriver 
färgstarkt och levande. Hennes berättelse 
säger mycket om kampen för tillvaron i 
slutet av 1800-talet och framåt. I själva 
verket blir hennes släkthistoria också en 
realistisk socialhistoria. 

Jag återger här så noga jag kan från min 
bandinspelning. 

Farmor ensam med fem barn 
Gården Lidens officiella namn är Lersten 
Uppegård. Den ägdes på 1840-talet av 
salteriidkare Carl Åhman på Fjällbacka. 
Manhuset är detsamma, alltså minst 150 
år. 

Hit kom Gunhilds farföräldrar 1890. Det 
var Gunhilds farfar, Aran Christiansson 
(1851-1897) och Kristina Johansdotter 
(född 1848 i Långaryd, Småland, död 
1922). Man tror att faftnor hade följt med 

26 

en präst som piga från Småland. Farföräld
rarna hade bagerirörelse i Grebbestad och 
Tanum. Men då farfar hade svagt hjärta 
blev bageri arbetet för tungt. Man trodde att 
det skulle bli lättare på en gård och köpte 
Lersten Uppegård på auktion. Men far
fadern levde bara några få år här och ram
lade en dag ner och dog år 1897. 

Farmor blev då ensam med de fem bar
nen. Ernst, Gunhilds far, var född 1879 
och de fyra yngre åren 1881-87, alla i 
Tanum. Förmyndare för barnen blev deras 
farbror, Johan Christensson i Högedsten. 
Farmodern hade kvar jordbruket med del
vis lejd hjälp. På den tiden skulle gårdar
na Lersten Uppegård och Nedergård, på 
andra sidan vägen, samt Edsten tillsam
mans sörja för skjutsningen för doktor, 
präst och resande från och till Rabbalshe
de järnvägsstation, ofta sk "provryttare" 
och för folk som kom med båten till Fjäll
backa. 

Ernst till Amerika 
Äldste sonen Ernst gick ut skolan 1893 
med betyg underskrivet av folkskollärare 
C R Stubelius, den förste folkskolläraren 
med fast tjänst i Fjällbacka. Ernst hade 
bara gått sju terminer i skolan, alltså 31/2 

år och slutade 21 'november det året. Han 
hade ofta fått be sig lov från skolan för att 
hjälpa till hemma. När han var 19 år tyck
te han att han ville söka sin lycka i Ame
rika, och dit for han 1898 i sällskap med 
Robert Polsson från Fjällbacka. 

Resan ordnades genom en agent i Göte
borg. Det blev en besvärlig överfart med 
dåliga båtar och svår sjösjuka. När poj
karna kom fram kunde de ju ingen engel
ska och hade inga pengar. Men de fick ta 
sig fram så gott de kunde. Robert fick 
arbeta i hamnen. 

Men Ernst tänkte söka arbete i malm
gruvorna i Colorado. En bit for han med 
en skranglig järnväg genom skogar och 
förbi höga fjäll i Colorado. Sista biten 
fram till Silverton dit han skulle, fick han 
hyra en åsna som färdmedel. 

Men under arbetet hände en olycka för 
Ernst då en wire gick av och träffade ena 
armen och revbenen. Han blev liggande 
på ett sjukhem. När han blev så pass att 
han kunde gå uppe, sökte han arbete i 
köket där. Han fick så uppehälle och rum, 
och blev duktig på att laga mat dessutom. 
Varje månad skickade Ernst hem pengar, 
ibland 50-60 dollar dvs ca 200-250 kro
nor. 

Även brodern nummer två i ålder, Wil
helm for till USA. Men när den tredje, 
Fritz, också ville ge sig iväg, tiggde 
modem och bad honom stanna i Sverige. 
Han kom ' istället in på Chalmers och 
utbildade sig till ingenjör. 

Ernst kommer hem 
Men farmor tyckte att det blev för tungt 
att ha gården, då hon fick leja hjälp. Hon 
skrev till Ernst, att om han ville ha gården 
måste han komma hem. Då kom han hem 
och köpte gården på auktion med lösöre 
och allt för att syskonen inte skulle bli 
orättvist behandlade. Detta var år 1906. 

Nu flyttade farmodern med de två dött
rarna Alfhilda och Ida till Ljungskile och 
öppnade en kortvaruaffär. Men de klarade 
inte ekonomin och gick i konkurs i de 

Gunhilds farmor Kristina Johansdotter. 



Aron Christianssons och Kristina Johans
dotters barn. Fr.v. Wilhelm, Fritz, Alfhilda 
och Evert. 

dåliga tiderna. Den yngsta dottern Ida, tog 
då plats hos firman Nordström i Ljungski
le och stannade där till pensionsåldern. 
Alfhilda tog plats som hushållerska i Två
åker. 

Sonen Wilhelm kom hem från Amerika 
där han hade gift sig. Han arrenderade 
först en gård i Halland men köpte sen går
den Buddeberg vid Grohed söder om 
Uddevalla. När hans fru dog vid femte 
barnets födelse flyttade farmor till famil
jen och hjälpte dem. Men den lille dog 
året därpå och sedan också farmor kort 
efteråt. 

Mormor från Giddehammar 
Nu hade Ernst gården och behövde en fru. 
Som hushållerska hade han fått en soldat
hustru från Giddehammar i Kville, Alber
tina Olsdotter född 1864. Hon hade varit 
gift med soldaten Johannes Adolfsson 
Gill på soldattorpet under Giddehammar. 
Där hade hon fått tre barn: Anna 1886, 
Carl 1887 och Augusta 1889; som sedan 
blev Gunhilds mor. Strax efter minsta 
barnets födelse reste soldaten till Amerika 
och lämnade familjen. Han skrev brev 
hem, och i sista brevet stod det att han 
skulle skicka pengar, så att fru och barn 
kunde komma efter. Men sedan hördes 
han inte av, trots efterforsJcningar. 

Kanske har han blivit rånad eller råkat 
ut för en olycka. Den ensamma modem, 
bara 25 år, kunde ju inte få bo kvar i sol
dattorpet men enligt mantalslängden var 
hon skriven där på gården fram till 1900 
"gift med förrymde soldaten Johannes 
Gill som vistas i Amerika, skriven bland 
obefintliga". 

Men Gunhild berättar att hon måste ge 

sig ut och tjäna som piga och fick lämna 
bort två av barnen men ha den minsta 
med sig. 

När Albertina Gill sedan hade plats som 
hushållerska hos Ernst i Liden var yngsta 
dottern Augusta så vuxen att hon hade 
egen plats hos stenhuggeriförmannen Tru
edsson i Fjällbacka och även en tid hos 
pastor David Rhedin. ~ 

Truedsson var förvaltare för stenindus
trierna i Fjällbacka. Han byggde sig ett 
stort hus i Fjällbacka som kallades "Kus
kaluren" samt senare även det stora huset 
vid Skolplanens västra sida. 

När Augusta Gill hälsade på modem 
Albertina hos Ernst i Liden blev det alltså 
bekantskap och så giftermål av. 

Då flyttade först mormor Albertina till 
Branneby där hon hjälpte en äldre man till 
hans död. Därefter var hon en tid hos en 
andra dottern som var gift på Giddeham
mar (uppgift 1916), men kom till slut åter 
till dottern Augusta och Ernst på Liden, 
där hon bodde till sin död och hade eget 
rum. 

Passning av småsyskon 
Ernst och Augusta fick med tiden elva 
barn, det äldsta, sonen Erik föddes 1913. 
Därefter kom Gunhild född 1915 och 
sedan tre flickor till i rad. Som äldsta dot
ter fick Gunhild naturligtvis hjälpa till att 
passa småsyskon så fort hon kunde. Hon 

Gunhilds föräldrar Augusta Gill och 
Evert Christensson med äldste sonen Erik 
född 1913. 

erkänner att hon många gånger var så trött 
på småbarn. Sällan fick hon som barn tid 
att leka. När hon kom hem från skolan 
fick hon genast byta skolkläderna till 
hemmakläder. Ett tredje ställ var söndags
kläder. Ofta stod disken och väntade när 
hon kom från skolan. 

Sommartid fick hon valla koma på äng
arna där nu Karlsegårdens bostäder breder 
ut sig. Det var inte inhägnat där, och bar
nen fick passa koma, så de inte gick in i 
andras åkrar. Läxböckerna fick hon ha 
med sig ute och försöka läsa på. När det 
var dags att gå hem till kvällsmat, bruka
de modem vinka med en handduk och det 
var ett efterlängtat tecken. 

Sitta modell på Håkebacken 
Ibland gick koma på Håkebacken. Där 
hade Gunhilds pappa satt upp grindar, 
men många gånger hade folk lämnat dem 
öppna när Gunhild och hennes syskon 
kom på morgonen för att mjölka. Då fick 
de gå och leta efter koma överallt. De 
kunde ha förirrat sig ner i samhället eller 
ut på Oxnäs. Det var fyra grindar: en strax 
ovanför nuvarande Håkebackens skola, en 
där vägen går ner till Sälvik nedanför 
Veddeberget, en vid veterinär Rieses hus 
och en vid Oxnäs. Det fanns ingen väg 
över backarna, bara en gångstig. Det 
fanns dock en smal dålig väg från Oxnäs 
till Sälvik. 

En sommar fick Gunhild sitta modell för 
en konstnär som ville måla av henne, när 
hon satt och mjölkade på Håkebacken. 
Hon fick aldrig se tavlan färdig och vet 
inte konstnärens namn. Kon fick drivas till 
samma ställe var gång, och hon fick sitta 
stilla och hålla i kons spenar en halvtimme 
åt gången. Gunhild var då 14 år. 

När koma mjölkades vid Håkebacken 
såldes en del mjölk därute till kunder. 
Några som köpte var Manda och Ruth 
Johansson, Lina Falck och Ture Johans
son. 

Från Liden lämnades mjölk till andra 
kunder som hämtade. Man skummade 
också mjölk och kärnade smör. Margarin 
användes aldrig. Man stekte i smör och 
hade i brödet också. 

Vintertid när koma stod inne, fick bar
nen hjälpa till att pumpa upp vatten till 
djuren i en tunna på 200 liter. I köket 
fanns varken vattenledning eller slask 
inne. Diskvatten bars från en källa i träd
gården. Till dricksvattnet fanns en stor 
brunn på översidan av huset med gott 
vatten som aldrig sinade, men den blev 
förstörd när Service-husen (hemska 
namn) byggdes. 

Gunhilds pappa ägde som utmark 
Eskilsholmen, men den sålde han ganska 
tidigt till Gustaf Larsson. Han hade också 
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en holme i Anråsälven. Men det var så 
besvärligt att frakta hem höet. Det fick 
ske när det var is, så att de kunde köra 
hem det på älven. Man blev så trött på det 
så att han lämnade den ön ifrån sig. 

Maten tröt aldrig 
På gården fanns fem till sex mjölkkor, 
grisar; får, höns, så någon matbrist blev 
det aldrig. Men nutidens förvaringsmöj
ligheter var ju okända. När en gris eller 
kalv slaktades måste köttet saltas ner. All
ting som förvarades blev salt. Då det salta 
fläsket skulle stekas måste det först vatt
nas ur. Man slog också mjölk i stekpan
nan för att mildra smaken, men då spratt 
fläsket upp ur pannan, så att man fick ha 
en handduk virad om handen för att inte 
få brännblåsor. 

Konserveringsapparaten gjorde sedan 
sitt inträde i hushållet, glasburkar med 
gummiringar som ibland lossnade i skaf
feriet och innehållet fick kastas. Frys eller 
kylskåp hade man aldrig. I köket var skur
golv som skurades en gång i veckan. I 
rummen fanns linoleummattor. 

Bak på 10-15 kg mjöl 
Eget mjöl hade man alltid på gården, som 
fadern hade malt vid kvarnen på Lersten. 
Minst två gånger i veckan bakade modem 
på 10-15 kg mjöl i ett stort baktråg. 

Vi hade grövre och finare mjöl i tunnor 
på vinden. Det finare siktade vi själva en 
gång till. 

- På farfars och farmors tid tog man 
också upp beställning till bröd för bröllop 
och begravningar. 

- Vi hade en stor inmurad ugn, som 
först skulle värmas upp. Till det fick vi 
repa ljung som eldades där, och även 
björkved lades in. Sen sopades askan bort 
med en enruska. Först bakades stora 
kakor som behövde mest värme, sedan 
åtta, nio limpor åt gången. Ibland bakade 
mormor veteflätor för sig själv i den lilla 
vedspisen. 

- I köket fanns också en stor gryta 
inmurad, där vi värmde vatten, när grisar 
skulle skållas vid slakt och där man koka
de" stora tvättar. Oj, vilka tvättar det blev 
efter alla barn och vuxna. Småbarnstvätt 
fick torkas i köket. Annars hade vi en stor 
bra vind att torka tvätt på under vintern. 

- Småbarnstvätt hängde vi över spisen, 
som hade en stor spiskupa. Pappa sotade 
den själv och när det skulle vara fint krita
de han den. Denna stora stenugn med 
panna, som tog upp halva köket revs ut 
1938 och fick delvis sprängas bort. Då fick 
vi en fin Aga-spis med varmvattenbereda
re, men då var Gunhild redan utflugen. 

- Huset eldades förstås med kakelug
nar. Salen användes som sovrum för bar-
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Sjöräddningsbåten Margit Engelau byts 
under 1994 
Tack vare sponsorpengar från Sparbanken Tanum kan en ny större rädd
ningsbåt byggas. Den blir färdig 1994, det år då Sjöräddningen i Fjällbacka 
firar sitt 2S-årsjubileum som sjöräddningsstation. 
Margit Engelau har då förtjänstfullt tjänat här i sex år. 
Vi återkommer med mer detaljer om den nya båten i nästa nummer av FB. 

Red. 
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nen, som ibland låg två i varje säng eller 
någon i kökssoffan. I salen hade vi kakel
ugn med kamin framför som eldades med 
briketter. Det fanns ingen skog på gården. 
Ved köptes i meter på Österöd, där den 
hämtades med häst. Sedan fick man såga 
och hugga den själv. 

Tidvis fanns det dräng och piga till 
hjälp. En piga hette Alida Backman. När 
farmor var ensam under Ernsts vistelse i 
Amerika, kom en piga till gården som 
hade TBC och hon hade med sig en liten 
pojke. Hon frågade farmor om han kunde 
få stanna, då hon förstod att hon själv 
snart skulle dö. Han fick stanna, tills han 
kunde ta eget arbete. 

En änka som hette Augusta Malmberg 
hade en son som också togs om hand. 
Han led tidvis aven nervös sjukdom så att 
han långa tider låg till sängs. Men han 
blev bra, for till Amerika och gifte sig där 
med en finsk flicka och hade en bra plats. 
Han hälsade sedan på i Liden. 

Inger Rudberg 

FORTS NÄSTA NUMMER 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 

VÄLKOMMEN TILL 

Gardin - Modetyg - Sybehör 
Garner - Handarbete 

Underkläder - Strumpbyxor - Sockar 

FJÄLL BACKA TEL313 71 



PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer--

---FIRMA---

Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 
Ö 

Rygg - Nack - Led - Muskelproblem? 

TANUMSNAPRAPATEN 
BENNIE BRORSSON 

Öppet: varje vecka måndag - fredag 
TeLtid: kl. 11.12, 16·17 (Vid ev. ändring ges information av telefonsvarare) 

Tel: 0525-20550 

Välkomna! 
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INVENTING 

TanUlllS .Jt KOllllllUn 

SILL & STEN. 
Historiska bilder från Tanum och övriga 
Bohuslän. 

Boken är baserad på förre folkhög
skolerektorns i Grebbestad, Valdemar 
Hanesons, uppsatser och föredrag om 
bl a sillfiskeperioderna. Pris 175 kr. 

TANUM. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums 
kommun. 

Boken innehåller kulturhistoria och 
byggnadshistoria, beskrivning över 54 
områden i kommunen, förteckning över 
kyrkor och hembygdsgårdar, samt bygg
nadsråd och litteraturtips. Pris 150 kr. 

DIALEKT I T ANUM. 
Här kan Du finna 2.700 dialektala ord 
från Tanum, Bullaren och K ville i 
Tanums kommun. Dessutom rikligt med 
ordstäv, ramsor och förklarande teck
ningar. Pris: 85 kr. 

Böckerna kan Du köpa i vissa affärer och på alla bibliotek i kommunen. 
Biblioteken säljer också många andra böcker med anknytning till Tanum och Bohuslän. 
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FJÄLLBACKA IK SENIORFOTBOLL 

Vinterträning 

Fjällbacka IK har efter de framgångsrika 
åren 1985-87 då de avancerade till div IV, 
haft magra sportsliga år. A-laget har sedan 
-91 spelat i div VII Norra. 

1992 var målsättningen, under våren, att 
komma bland de tre bästa för att nå en 
plats i Grupp 7 A. När sista omgångens 
matcher blåsts av låg FIK också på en 
tredje plats. Emellertid visade det sig i 
efterhand att Sol Latino använt en okvali
ficerad spelare mot Bullaren. Detta ledde 
till en protest från sistnämnda lag. I och 
med att BFF biföll protesten "tog" Bulla
ren FIK:s plats i Grupp 7 A. 

Då det under våren visat sig att FIK vid 
flera tillfällen gjort svaga andra halvlekar 

intensifierades konditionsträningen inför 
höstomgången. Det enda som gällde under 
hösten var en första plats i Grupp 7 B, då 
segraren där fick kvalspela om en div VI 
plats . Hösten genomfördes på ett fint sätt, 
men tyvärr visade sig förlusten mot Gro
hed bli ödesdiger. Trots att FIK vann sex 
matcher kunde Grohed ta hem seriesegern 
genom sex vinster och en oavgjord match. 
Ä ven om ett par av lagen i Grupp 7 B var 
mer än lovligt svaga, skall inte lagets 
insats under hösten förringas. 7-1 matchen 
mot Rönnäng var ett exempel på vad ett 
FIK i medvind kan prestera. Som en 
parantes kan nämnas att Grohed via kvalet 
sedermera avancerade till div VI. 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 
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• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

Ett byte har skett på tränarposten inför 
1993. Dan Carlsson som verkat som trä
nare i två säsonger lämnar nu FIK och 
tackas härmed för utfört arbete. Samtidigt 
hälsar vi nye tränaren Bengt Palm väl
kommen och önskar honom lycka till. 

Årets säsong övergår BFF till raka serier 
vilket innebär att lagen i div VII Norra, där 
FIK hamnat, möter varandra vår och höst. 
Segraren går upp och tvåan får kvala. På 
papperet ser serien svår ut, då exempelvis 
alla nedflyttade lag hamnat i denna grupp. 
Ändå måste givetvis målet för FIK vara att 
knipa en av de platserna. Att motståndet 
ser tufft ut kan föra det positiva med sig 
att spelarna inser att här ges inget gratis 
utan här gäller full arbetsinsats både på 
matcher och träningar. Som påpekades 
förra säsongen måste närvaron på träning
ar förbättras, och när det gäller bortavaro 
från matcher kan endast fullgoda skäl tole
reras. Spelarna måste kort sagt visa en 
större ödmjukhet inför uppgiften om målet 
promovering skall uppnås. Om detta krav 
uppfylls kan klubben gå in i säsongen med 
en försiktig optimism trots att några av 
fjolårets bästa spelare försvunnit. För
hoppningsvis kan några av de yngre spe
larna bli ännu bättre och ta · ett större 
ansvar 1993. 

Hårt jobb och en stor dos ödmjukhet 
inte minst från spelarna är nyckelorden 
om framgång skall nås under 1993. Även 
om det rör sig om spel i div VII måste 
spelarna känna att de har krav på sig. FIK 
går nu in på sin tredje säsong i rad i div 
VII. Om alla lägger ned en fullgod arbets
insats ligger det helt klart inom möjlighe
ternas ram att sätta punkt för div VII
sejouren under detta år. Det ligger både en 
utmaning och ett ansvar i detta, förhopp
ningsvis är alla inblandade beredda att 
göra sitt yttersta för att FIK skall spela div 
VI-fotboll 1994. 

I skrivande stund toppar FIK:s A-lag 
serien med max nio poäng och 7-1 i mål
skillnad. 

. LE. 

-~~~-
FISKAI~I~R 

Färskfisk • Skaldjur 
Delikatesser 

TREVLIG SOMMAR 
Välkomna 

0525 .. 31222 
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GODA SKAL 
att Bo på KULLENOMRÄOET 

i FJÄLLBACKA 
Det finns många goda skäl 
att bo på Kullenområdet. 
Vi skall här bara nämna 3 av 
dessa. LÄGENHETERNA, 
HAVET och NATUREN. 
Kontakta oss så berättar vi 
gärna om de andra 17 skälen. 

Uthyres a~: JQHN GRANQVIST 
FORVALTNINGS AB 
0525·32030 

Box 7, 45071 FJÄLLBACKA 

c::fl;{onica1- { 
!B[ommo~ 

SNITT & KRUKVÄXTER BINDERIER 
BLOMSTERFÖRMEDLING 

INRAMNINGAR 
Tel. 0525/323 80 

KC kläder 
tör damerna 

• 
Å"ven barnkläder 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/313 00 

@ränaL.ids 
RQstaurang 

Barservering med kaffe och 
husmanskost 12.00-18.00 

Bordservering i två 
våningar 

A la carte och skaldjur 
18.00-02.00 

Fullständiga rättigheter 

Välkomna 
SIVAN och BERNDT 

Tel. 0525-310 41 

ALLT I MODERN HARVARD 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
. 0525/315 26 

Damfriseringen 
Brith & Nisse -
0525/311 25 

VÄLKOMNA! 
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Gå varsamt fram 

Illustr. Håkan Järund 

Varje sommarnummer av Fjällbacka
Bladet har de senaste åren haft en liten 
artikel om någon växt, oftast någon frid
lyst och utrotningshotad sådan. 

Men med tanke på att våra stränder och 
öar är utsatta för ett oerhört stort slitage, 
på grund av alla våra tusentals sommar-

gäster, borde vi nog tänka på att vara mer 
aktsamma om hela vår flora. Det finns i 
vårt landskap så många blommor, buskar 
och träd: vilka ännu förekommer i riklig 
mängd. Vi tar det för givet, att de alltid 
skall finnas där, men en dag kanske de 
också är hotade och på väg att försvinna, 
om vi inte i tid värnar bättre om vår 
natur. 

Varje växt är unik j sitt slag. Nästan 
alla är användbara som medicinalväxter 
och ingick ofta i våra förfäders huskurer. 
Under nödår fick vissa av dem också 
tjäna som kosttillskott för både männis
kor och tamdjur. 

Nutidehs människor njuter väl mest av 
deras skönhet och doft. Men · tänk till 
exempel den skrämmande tanken, att inte 
längre kunna få glädjas åt de gråa hällar
nas täta mattor av den blyga och väldof
tande styvmorsviolen, den gula fetknop
pens stjärnblommor eller timjanen, bi
blomman, som ger oss en utsökt honung, 
för att inte nämna triftens, på bohuslän
ska strandpiltens, skära bylsiga kuddar. 

Den vita smällglimen med sina typiska 
uppblåsta foder verkar mera sparsamt 
förekommande de senare åren, liksom 
skörbjuggsörten. Förtjusande är också 
marrispen med sina små ljusgredelina 
blommor, som på engelska fått det vack
ra namnet sea-Iavender. Så har vi den 

Rart besök 
En dag i december förra året fick Carl 
Lothigius och hans maka ett ovanligt 
besök på Källvikshöjden. Termometern 
visade just den dagen på 2 minusgrader, 
när de på sin naturtomt genom fönstret, 
en hel kvarts timma kunde studera och 
njuta av sin bevingade sällsynta och 
fridlysta gäst. 

De hann att hämta fram både kikare 
och rådfråga sin fågelbok. Ingen tvekan 
som helst, det var en härfågel, som gick 
där i kylan och pickade i marken. Man 
undrar vad som fört den hit? Den borde 
ju normalt befunnit sig till exempel i 
Sydspanien eller i Afrika. 

Härfågeln , Upupa epops, är något 
större än staren. Den är röd gulaktig med 
vingar och stjärt svartvitbrokiga. För det 
mesta är huvudets stora fjäderhuva ner
fälld. Fågeln lever av insekter och lar
ver, som den plockar fram med den 
långa näbben. 

Vad den i december kunde hitta i vår 
frusna kalla jord förblir en olöst gåta. Ett 
kärt besök var det i varje fall och vi 
moderna människor tror väl, Gud ske 
lov, inte. på sådant gammalt skrock, som 
att härfågeln skulle varsla om krig och 
örlig. 

Maj Gustafson 

bleklila, ibland purpurröda marviolens 
blomklasar. Växten är en ypperlig sand
bindare, liksom den för vinden böljande 
strandrågen. . Den robusta blådaggiga 
strandkålen med sina köttiga blad är 
också en skönhet på våra sandstränder. 

En mycket intressant buske är havtor
nen, vars orange-röda stenfrukter har en 
fyra gånger så hög halt av c-vitamin som 
apelsiner. Visste ni det? Många tror att 
bären är giftiga, men det är de således 
inte. Förr användes bären till saft och 
gel e av kustbefolkningen. I Ryssland, 
Finland och Östtyskiand odlas havtorn i 
stor skala. Det borde vara något för sven
ska jordbrukare att odla i stället för att 
låta mark ligga i träda. 

En glädjande nyhet är, att Naturvårds
verket har fridlyst alla 42 förekommande 
orkidearter i hela vårt land. A v dessa är . 
18 stycken hotade. Att bryta mot detta 
förbud kan leda till böter eller fängelse i 
upp till sex månader. 

Detta var bara ett litet axplock ur vår 
rika flora, men alla våra växter har sin 
plats i vår natur och är värda att värna 
om. 
Att leva är inte nog, solsken, frihet och 
en liten blomma måste man ha, enligt 
Hans Christian Andersen. 

Maj Gustafson 


