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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 4103 18-0 Bg 514-7228 

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

Tillvarata medlemmarnas intres
sen vad gäller deras tillvaro i 
Fjällbacka. 

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

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

Föreningen utger en tidning "Fjäll
backaBladet", som utkommer två 
gånger om året. Medlemmarna får tid
ningen hemskickad. 

FFF:s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1993 - 1994 

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

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

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

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

Sommaradress: Torp, Sörgården, 
450 71 Fjällbacka 0525/353 77 

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

Maj Gustafson, 
Norra Hamngatan 36, 
450 71 fjällbacka 0525/312 31 

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

REDAKTION 
Anders Järund 
Bo Reichenberg 
John Johansson 
Maj Gustafson 

ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

MEDLEMS REGISTRERING 
John Johansson 

Bevara Fjällbackas särart 
Det är ansvarsfullt att bestämma om hur Fjällbacka skall se 
ut. Fjällbacka har nämligen en miljö, klassad som riksin
tresse. Det forna fiskeläget har i stort sett fått behålla sitt 
naturligt framvuxna utseende, hem för fiskare, salteriidkare, 
stenhuggare, en och annan kapten. Inga egentliga skrytbyg
gen finns, utan de flesta husen faller ödmjukt in i helheten, 
fastän knappast ett enda av dem är det andra likt. 

Visst har bilden förändrats undan för undan. Små låga 
enkelhus, grå, omålade med torv på taket, blev så småning
om rödmålade med tegeltak och slutligen ljusmålade dub
belhus. Några få olyckliga undantag finns som bryter stilen. 
Här kan nämnas att prästgården ursprungligen var rödmålad 
och det vore roligt om den fick tillbaka sin ursprungsfärg 
vid ommålning. Var "Lerenska skolhuset" också rött? Rött 
är en vacker, varm färg som står fint emot havet i blått eller 
grått. Men rätt röd färg skall det vara, inte skärt. 

Vid årsmötet framförde jag muntligt att jag inte instämde 
i senare delen av ledaren i nr 74 där det sägs att företagare 
kunde få erbjudande om tomter med sjöutsikt. Var skulle 
detta vara? Är det på Kvarnberget norr om kyrkan? Där 
skulle sådana villor dominera samhällsbilden från sjön. Inte 
heller södra delen av Veddeberget är bra. Låt oss behålla 
detta väldiga, märkvärdiga bergmassiv orört. Har villorna 
väl börjat krypa upp där, blir det snart fler, och bergets 
dominerande vildmarksnatur är förstörd. 

Fjällbacka är unikt. Låt oss minnas det. Var rädda om 
Fjällbacka. 

Inger Rudberg 

Omslagsbild: 

Oljemålning av Marga Waenerlund: 
•• o 

FJALLBACKA KYRKA, SEDD FRAN EN 

BRYGGA NEDANFOR. 

Marga Waenerlund presenteras på sid 19. 
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Föreningen för Fjällbackas 
verksamhetsberättelse för 1992-93 

Föreningens största insats under verk
samhetsåret 1992-93 har, liksom tidigare 
år, varit att ge ut två nummer av Fjäll
backa-Bladet. Föreningens övriga verk
samhet under året har varit att: 
a) anskaffa och sätta upp en minnessten 

för offren i koleraepidemierna 1834 
och 1859, samt några okända drunk
nade sjöfarare. Stenen är uppsatt på 
berghällen intill kolerakyrkogården på 
Stora Enerskär. Kostnaden för stenen 
och uppsättningen av denna är 15.000 
kronor, varav 1.000 kronor donerats 
aven medlem. 

b) anordna en krabbfisketävIing, som 
samlade 52 deltagare. 

c) anordna en utflykt till Slottet, där fem 
medlemmar deltog. 

d) sälja vykort med gamla fjällbackamo
tiv och fjällbackadekaler. 

e) ekonomiskt stödja badbryggan i Mör
hult, underhållet av stugorna på Ham
nerö, industrikommitten, Björn Sand
marks lyrikafton, bryggdansen och 
Turistföreningen. 

I övrigt kan meddelas att den ekonomiska 
situationen för föreningen är tillfredsstäl
lande. 

Anders Järund 
ordförande 

- Allt inom persondatorer -

t:!ffiL J: : :~~ M~~~~~ft ~ 
o PC-datorer 
o Service 
O Nätverk 

Data-utbildning 
o Datakunskap 
o Ord & Textbehandling 
O Bokföring & Fakturering 
OCAD 
O Desktop Publishing mm. 

OADB 
OCAD 

NOVELL 

O Systemlösningar 

NYTTODATA 
NorraHamngatan 10, 45071 Fjällbacka 

Tel 0525-320 80, Fax 0525-32410 

På årsmötet i Församlingshemmet den 13 
juli var 32 medlemmar närvarande. Det 
leddes som vanligt av Arne Carlsson och 
de fastställda paragraferna genomgicks. 

Bl.a. förättades val av styrelsemedlem
mar och på två år omvaldes Stig Hage
nius, John Johansson, Lisbeth Jöranli och 
Bo Reichenberg och till ordförande på ett 
år omvaldes Anders Järund. 

Till revisorer omvaldes Monica Hell
berg och Olle Olsson och till valbered
ning Arne Carlsson, Kerstin Nydqvist 
och Heinrich Wittig. 

Medlemsavgiften skall fortsättningsvis 
vara 100 kronor och lösnummerpriset på 
Fjällbacka-Bladet 40 kronor. 

Anders Järund informerade om nya sät
tet att inbetala årsavgiften, som n.u pågått 
ett år. Det innebär att i sommarnumret av 
Fjällbacka-Bladet bifogas ett inbetal
ningskort, som skall betalas in snarast 
möjligt. Har avgiften inte kommit in den 
31 oktober skickas en påminnelse och 
kommer den då inte in i god tid före jul
numret stryks man som medlem. 

Inger Rudberg berättade om vandringar 
hon lett i Fjällbacka i sommar och infor
merade om minnesstenen på St. Enerskär. 
(Se särskild artikel). 

Bland övriga frågor som hänsköts till 
styrelsen för behandling märktes förslag 
om uppsnyggning vid Planarne, landstig
ningsbrygga vid St. Enerskär och mer 
propaganda för att värva fler medlemmar. 

Kvällen avslutades med ett mycket 
intressant föredrag av Gunborg Holm
berg, Veddö, om släktforskning i Fjäll
backa och Kville. 

Bo Reichenberg 

ALLT I MODERN HÄRVÄRD 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Brith & Nisse 
0525/311 25 

VÄLKOMNA! 
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Födda l nov 1992 - l nov 1993 

6 dec Nils Johan Valdemar, son till 
Marie Andreasson Kahlman 
och Ingmar Kahlman. 

7 dec Tina Cherie Liz, dotter till 
Susanne Andelius Fjällström 
och Christer Fjällstr6m. 

8 jan Mats Victor, son till Angela 
Marianne och Mats Svensson. 

12 feb Anna Lisette, Aronsson, dotter 
till Magdalena Olander och 
Lennart Aronsson. 

15 feh Adam William, son till Anna 
Carina Blohm-Gustavsson och 
Lars Rune Gustavsson. 

14 juni Nick Pontus, Alfredsson, son 
till Eva Pämilla Karlsson och 
Stefan Alfredsson. 

24 juni Johanna, Homme Bt;nettsson, 
dotter till Ingrid Homme 
Benettsson och Lennart 
Benettsson. 

l aug Iris Synnöve, Hultman-Jonas
son, dotter till Ann-Charlotte 
Jonasson och Jörgen Hultman. 

2 aug Karl Viktor, son till Annika 
Björkhede Ekroth och Stybjörn 
Ekroth. 

15 sept Anders, son till Kerstin Tho
ren-Karlsson och Jan Karlsson. 

LEGALA NOTISER 
27 sept Johanna, dotter till Eva och . 

Max Hedström. 

3 nov Ola, Tjerbo, son till Ina Gjei
tanger och Robert Tjerbo. 

Vigslar kända för pastorsexp. 
i Fjällbacka 

6 juni Hans Tomas Helgen och Liv 
Breilo. 

9 juli Bengt Jörgen Börjesson och 
Anette Ulfhed. 

A vIidna under året 

24 feh Hildur Charlotta Fjällström 
född 29 juni 1912 

10 juni Sten Ture Herbert Fransson 
född 24 december 1925 

20 juni Alfhild Järund 
född 20 mars 1916 

25 juni Karl Erik Krister Imrning 
född 18 februari 1939 

26 juni Lars Tore Bertil Persson 
född 9 februari 1920 

11 aug Bengt Olov Edvard Kahlman 
född 5 juli 1919 

4 aug Anders Harald Nilsson 
född 14 juli 1916 

11 aug Jens Arnold Läckberg 
född 30 maj 1929 

16 aug Sven Gustaf Hjalmar Carlsson 
född 13 februari 1910 

29 aug Ruht Linnea Halvardsson 
född 24 september 190 l 

9 sept Johan Algot Torevi 
född 10 januari 1907 

15 sept Åke Roland Thoren 
född 10 september 1920 

4 okt Elsa Ottilia Hansson 
född 27 december 1910 

2 okt John Ture Krantz 
född 28 augusti 1903 

31 okt Clary Agneta Hakeröd 
född 29 januari 1909 

11 nov John Hilding Arvidsson 
född 8 augusti 1912 

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

Tanums ~J1 Kommun 

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

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

TANUM. 
Kultunninnesvårdsprogram 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 TANUM. 
Här kan Du finna 2.700 dialektala ord 
från Tanum, Bullaren och Kville 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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Jag står på trappan till Fjällbacka kyrka 
och ser ut över samhället. Faktiskt.. . ser 
det inte ut som om husen har sträckt på 
sig en aning? Eller är det grådiset över 
Backen och Framstranden, som spelar 
mig ett spratt? 

Hur som helst, så har samhället fått en 
dignitet, ty nu har beslut fattats, att Fjäll
backa blir en egen församling från 1 
januari 1995. 

Jag citerar ur Kammarkollegiums skri-
velse: 

"BESLUT 
Med stöd av 5 kap 1 § kyrkolagen 
(1992: 300) beslutar Kammarkollegi
um följande. 
Den 1 januari 1995 skall den del av 
K ville församling , som motsvarar 
förutvarande Fjällbacka kyrkobokfö
ringsområde med tillägg av området 
Skeppstad brytas ut ur församlingen 
till en egen församling, benämnd 
Fjällbacka församling. " 

Så har vi nu äntligen fått bilda den själv
ständiga församling, som vi borde ha fått 
redan 1882, när Fjällbacka kapellförsam
ling bildades. 

Under 1994 tar vi uti med en del proce
durfrågor. Bland annat är det valår, och 
då skall vi välja representanter till Fjäll
backas första egna kyrkoråd .. 

Allt detta känns bra och glädjande, 
eller hur? 

Nu går vårt tack till den grupp , som 
utarbetade skrivelsen till Kammarkollegi-

FOTO: Hans Schub 

um för rätt så länge sedan. Den är daterad 
10 februari 1991. Från start till mål har 
det alltså gått nästan tre år. Men vad gör 
det, när resultatet blev så bra. 

I gruppen ingick Arne Lundahl, Sam
hällsföreningen, Petter Swanberg och 
Emil Holmberg , Tanumskustens pensio
närsförening, Anders Järund, Föreningen 
för Flällbacka samt jag själv som repre
sentant för kyrkan. 

Vi tackar också alla remissinstanser 
inom och utom pastoratet, som samtliga 
varit positiva till vår önskan att bilda en 
egen församling. 

Vad som mer kan berättas, är bland annat 
resningen av minnessten och kors vid 
kyrkogården på Stora Enerskär. Om ste
nen berättas på annan plats i bladet. 

- En småregnig dag i augusti körde 
Stig-Tore Berg ut oss i sin båt, och vi 
reste ett kors på den plats vi blivit anvisa-

de. Korset är cirka tre meter högt och står 
på en bergsplatå inne i skogen. De som 
var med och reste korset samt förankrade 
det i berget var Alf Aronsson, Kurt Wallin 
och vår vaktmästare Conny Svensson. 
Själv fyllde jag funktionen som åskådare. 
Någon måste ju vara det också. 

Ett par önskemål finns: 
För det första och viktigaste: Vi h'bppas 
på respekt för kyrkogården och för dem, 
som här fått sin sista viloplats. 

För det andra, att vi skall kunna för
verkliga tanken att ha friluftsgudstjänst 
där ute. 

Vi har sedan länge önskat få bygga ut 
köket i församlingshemmet. Nu ser det ut 
som om det skulle kunna förverkligas , 
och det är vi glada för. Jag tar nu än en 
gång tiggarstaven i min hand och ber er 
om hjälp att kunna genomföra denna 
utbyggnad så fullständigt som möjligt. 
För säkerhets skull talar jag än en gång 
om, att församlingshemmet är fjällbacka
bornas eget, och vi får huvudsakligen 
betala utgifter för fastigheten ur egen 
kassa. Era bidraag är mer än välkomna 
och kan sättas in på postgiro 20 72 42-9, 
Fjällbacka församlingshem. 

Så till sist ett ord på vägen: 
Lev inte ditt liv vid vägskäl: GÅ! 
Skulle vägen du väljer vara fel , lär 
du dig något om att välja rätt. 
Gåvan du får är en insikt, som blir 
ettförnyat vägskäl: 
Men lev inte ditt liv vid vägskäl. 
Dina dagar och nätter ökar sitt tal, 
medan utsikten 
jämt blir densamma. 

(okänd författare) 

Jag vill tillönska er en God Jul samt ett 
Välsignat Nytt År 1994. 

Birgit Wallin 

dl!{onica1- \ {~n~~rD p 
J.::JLommo't 

SNITT & KRUKVÄXTER BINDERIER 
BLOMSTERFÖRMEDLING 

INRAMNINGAR 
Tel. 0525/323 80 
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STENEN P A STORA ENERSKAR 

Vi var en liten skara, som med 
hjälp av Stig-Tore Berg eller 
med egen båt hade tagit oss ut 
en stilla julikväll till Stora Ener
skär. Vi skulle vara med om 
invigningen av minnesstenen 
som blivit rest där några dagar 
tidigare till minne av de fjäll
backabor som blivit begravda 
härute vid koleraepidemierna 
1834 och 1859 och där också en 
del okända drunknade fått sin 
grav. 

I julnumret för 1984 skrev jag en bit om 
vår önskan att få till stånd den här stenen. 
Där erinrade jag om att frågan hade 
väckts redan 1960 i Kville Hembygdsför
ening och Johan Mjölner och Östen 
Hedenfjell hade gjort undersökningar på 
ön. Man beslöt att sätta en sten som då 
skulle ha kostat 1.000 kr, men den goda 
tanken blev inte verkställd. Arne Fred
lund väckte frågan på nytt men intresset 
var obefintligt. 1984 tog vi upp frågan i 
Föreningen för Fjällbacka och jag var 
därute med representanter för K ville kyr
koråd men man skakade på huvudet. Nu 
sommaren 1993 hade vår förening genom 
vår kassör Johns goda förvaltning faktiskt 
den summa klar, som fordrades till detta 
arbete, som redan sommaren 1992 hade 
förberetts genom förfrågningar till olika 
firmor. Det blev Firma Gravtjänst i 
Hunnebostrand - pappa Bjarne Svensson 
med sina två söner Staffan och Christian, 
som åtog sig hela arbetet med inskription 
och uppsättning för 15.000 kr. Otroligt 
nog lyckades tre man med handkraft baxa 
stenen från Stig-Tores båt över bräder ner 
på stranden och släpade den sedan upp på 
höjden. Bo Reichenberg och jag samt 
Bohusläningen och Strömstads Tidning 
var med om det historiska ögonblicket. 

Invigningen 20 juli - en stilla 
högtid 
Minnesstunden inleddes med ett trumpet
solo, "Amazing grace" spelat av Richard 
Bergenheim. Anders Järund hälsade väl
kommen och tackade särskilt entreprenö
ren från Hunnebostrand, Staffan Svens
son som hade kommit med. Så gav jag en 
kort historik av den tid i mitten av 1800-
talet, mellan två sillperioder, då epidemi
erna uppträdde. Det var ett helt annat 

Stenen äntligen på plats. Bo Reichenberg och Inger Rudberg. 

Fjällbacka, många stugor lutande och grå 
med vindlande stigar emellan. Håkeback
en var inte bebyggd. Jag berättade vad 
Johan Mjölner bevarat genom muntlig 
tradition om hur man försökte skydda sig 
från smitta genom att inandas tjärrök från 
en kokande gryta i köken. 

Från 1834 berättas om en man som 
hette Anders Gårvig, som själv förlorat 
sin hustru, att han satt i båten och sjöng 
psalmer hela vägen ut till skäret. 

1859 talas det om en man som hette 
Tobias som gick från hus till hus och 
hjälpte de sjuka, tills han själv dukade 
under. 

FOTO: Strömstads Tidning, Kerstin Karlsson 

Psalm urgamla psalmboken 
Därefter sjöng vi psalm 452 ur gamla 

psalmboken, som högst troligt användes 
vid begravningarna: "Jag går mot döden 
var jag går" och vers 2: "Jag går mot him
len var jag går." Birgit Wallin höll så en 
kort betraktelse ' över ett stycke ur 1 Kor 
15 kap: "Huru skola de döda uppstå?" och 
därpå sjöng vi "Bred dina vida vingar, O 
Jesu över mig". 

Anders Järund förrättade så själva 
invigningen och lade ner en blomsterupp
sats vid stenen. Richard spelade melodien 
till "Så skimrande var aldrig havet" och vi 
avslutade med att sjunga tapto: "Dagen 
dör, skymning rår. .. " 



Tack till alla 
Styrelsen för Föreningen för Fjällbacka 
vill tacka alla som på olika sätt hjälpt till 
att få till stånd detta minnesmärke - ett 
gammalt önskemål som äntligen har kun
nat genomföras. Den lilla ön rymmer 
mycket historia. Här finns två bronsål
dersrösen och på 1700-talet har här varit 
trankokeri. Kanske borde vi sätta upp en 
platta med upplysning om dessa fakta? 

Trots att Mjölners uppgifter på de döda 
inte helt har kunnat kontrolleras återger 
jag här dessa namn. Lisbeth Jöranli har 
letat i bouppteckningar och fått fram 
dödsdagarna för de flesta. Dessutom har 
några okända drunknade också jordats 
här, den siste 1910. 

Komminister Birgit Wallin håller kort 
betraktelse. 

Richard Bergenheim spelade. 

1834 
1. Johanna Andersdotter f 1785 
hustru till smeden Lars Bohlin, död 14 
okt 1834 enl. bouppteckning. 

2. Bettsi f i England 1786 
hustru till skärkarlen Anders ,Olsson, död 
14 oktober. 

3. Smeden Gunnar Olsson f 1791 
död 13 juli 1835 enl. bouppteckning 19/8 
1835. 

4. I.M. Hammar 
död 20 mars enl. bouppteckning. 
(kommentar se sid 8) 

En liten skara medlemmar hade kommit tör att övervara invigningen. 

5. Nils Magnusson f 1775 
död 14 okt 1834 

6. Jonas Hansson 
död 20 mars 1834 

7. En obekant till. 

Koleraepidemien 1859 
1. Inger Helena Olsdotter 
död 27 okt 1859. 

2. Benjamin Johansson f 1818 
handlande i Dahlgrens hus, död 28 okt 
1859. 

3. Anna Torgersdotter 
Olof Hanssons änka, Mjölners förmoder, 
död 16 nov 1859. 

4. Tobias Larsson f 1808 
död 27 nov 1859. 

5. Oljana Hansdotter 
död 2 dec 1859. 

6. Dorotea (Dora) Sörensdotter f 1828 
död 15 dec 1859. Hustru till Olof 
Andersson - Lax. 

7-8 Två barn till Bärnat Hansson (endast 
sonen Hilmer återfunnen i bouppteck
ning, l år 3 mån - död 4 mars 1860. Ev 
något barn till. 

Denna epidemi pågick alltså från slutet 
av oktober 1859 fram till mars 1860 

Inger Rudberg. 
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FJALLBACKA BRANDSTATION 
man från Hamburgsund. Fjällbackakåren 
sorterar under kommunens brandförsvar. 
Platsbrandchef i Fjällbacka är Gösta Fran
zen. Han har varit med i brandkåren sedan 
1954 och varit dess chef sedan 1981. Jour
gruppen övar varje vecka med Hamburg
sund. Egna övningar hålls varje månad. 

PlatsbrandchefGösta Franzen ser bister ut, inför utsikten att Fjällbacka brandkår 
läggs ner. 

Kåren har två bilar. En stor, som förut
om utrustning för med sig 3000 liter 
vatten. Det räcker för att släcka en villa
brand om huset inte är helt övertänt. Man 
för med sig tre rökdykarutrustningar och 
16 meter stege och all tänkbar utrustning, 
allt från slangar till motorsågar. Den lilla 
bilen har en del kompletterande utrust
ning och ett släp med extra pump om 
vatten måste tas långt bort ifrån. Vatten 
får då pumpas till den stora bilen, vars 
pump sedan trycker ut vattnet. Båda 
bilarna är 15 år och börjar bli lite gamla. 
De borde bytas ut, inte för det att de är 
nedslitna, utan för att det kan bli svårt att 
få tag i reservdelar, då modellen har gått 
ut. Alltsedan Den Stora Branden 1928 har 

Fjällbacka haft en frivillig brandkår. 
Husen låg och ligger tätt, vilket var orsa
ken till den stora förödelsen detta år. 
Behovet aven välutrustad och övad 
brandkår, som snabbt kunde komma på 
plats var den gången uppenbar. Vägarna 
har sedan dess blivit bättre och brandbi
larna snabbare, men fortfarande gäller att 
det kan vara fråga om minuter innan ett 
hus är övertänt. I gamla Fjällbacka ligger 
husen tätt, de flesta är gamla och byggda 
av trä. Ä ven om det inte längre bor så 
många människor i det gamla Fjällbacka 
året om, skulle en storbrand förstöra 
omistliga kulturvärden. Därför finns det 

Kommentar från sid 7: I.M. Hammar 
Jag har funnit att detta var en demoiselle 
som hade en liten affär. Arvtagare var sys
tern C.R. Hammar, guvernant på Gläborg i 
Håby socken, samt brodern Herr Hans 
Christian Hammar. Tyvärr har jag inte 
kunnat finna var dessa kom ifrån, men jag 
misstänker Uddevalla. Demoiselle LM. 
Hammar var förklarad myndig av Kongl 
Maj :t. I bouppteckningen ingår begrav
ningskostnader och likstoi till prästen (en 
gammal avgift) och jag är därför tveksam 
till uppgiften att hon dog i kolera. Olof 
Hansson i Fjällbacka fick betalt för sex 
nattvakter mellan bouppteckningen och 
auktionen. I affären fanns allt: kryddor, 
garn, porslin. Kanske jag återkommer till 
henne. 

Inger Rudberg 
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än i dag en frivillig brandkår i Fjällbacka. 
Kåren består av tolv man. Sju av dem 

arbetar på Inventing, och fem vid andra 
företag. Alla kan för det mesta vara på 
plats i bilarna inom fem minuter. Tre man 
har alltid jour från måndag till måndag. 
Varje brandman går alltså jour var fjärde 
vecka. I jourgruppen ingår en brandför-

Vid ett larm fås adress och information 
från larmcentralen. Detta skrivs upp på 
en tavla . Så fort den stora bilen är beman
nad med minst tre man far man iväg. De 
som kommer efter läser på tavlan vart 
man skall hän och bemannar lilla bilen. 
De sista får ta sig till brandplatsen i egna 

SVERIGES REDOVISNINGSKON$ULTERS FÖRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

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

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 



bilar. Efter ca tre till fyra minuter är man 
iväg. Man får ca 17 larm om året. Brand
området är litet, i stort sett endast det 
gamla municipalsamhället och Långsjö 
nästan upp till Kämpersvik. 

Förutom den täta bebyggelsen, finns 
sommartid många båtar i hamnen med 
gasol- eller andra typer av kök ombord, 
vilket motiverar att man har en brandkår i 
byn. Brandkåren kan också snabbt ta sig 
ut tiJl öarna med hjälp av sjörräddningens 
båtar, som också är brandutrustade. 

Företaget Inventing vill ha tillgång till 
ett brandförsvar, som snabbt kan vara på 
plats , ett argument för att inte flytta före
tagets verksamhet till annan ort. 

Kommunen betalar ca 250.000 kronor 
om året för brandförsvaret i Fjällbacka. 
Därav får varje brandman ca 20.000 kro
nor. Om man lägger ner Fjällbacka 
brandkår kan man spara ca 125.000 kro
nor, och man undrar. - Finns det inget 
annat sätt att spara på? 

Anders Järund 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJÄLLBACKA 
Pg 410318-0 

Läs FjällbackaBladet 
två tidningar per år. 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog, psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Jag önsf(gr arra mina 
(under en gOt]) J'UL ocn 

ett g CfYI :A('yTT Jf!l?J 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

Brandkårens vara eller icke vara 
Den hetaste punkten på Samhälls
föreningens årsmöte var naturligt
vis hur det skall gå med Rädd
ningskåren. Klas Lundblad redo
gjorde först för de åtgärder styrel
sen vidtagit för att försöka hindra 
nedläggningen. Tre långa brev har 
sänts till kommunstyrelsen och 
räddningsnämnden, det första 
redan i augusti. I alla har framhål
lits hur unikt Fjällbacka är ur 
brandrisksynpunkt. - Uppvaktning 
har gjorts tillsammans med styrel
seordföranden i Grebbestads sam
hällsförening hos räddningsnämn
dens presidium och hos räddnings
chefen Nils Olsson och hans vice 
Kurt Svedberg. Delvis beroende på 
sistnämnda besök fick räddnings
ledningen räkna om sina kalkyler. 

Andra åtgärder under hösten har varit 
en namninsamling med över 800 namn 
här i samhäJlet. "Vi vill ha våran brand
kår kvar, bäst att på nått annat ni spar" . 
För närvarande pågår en ny namninsam
lin g initierad av Bertil Engdahl, Grebbe
stad. På den listan står det: "Vi kommer 
vid höstens val (-94) att stryka de politi
ker som röstar för en nedläggning av 

brandstationerna i Fjällbacka och Greb
bestad" . 

Räddningsnämnden har i nästa års bud
get en ram på 5.032.000 kr. Den ramen 
måste hållas enligt Bengt Mattsson. Fjäll
backas politiker, Karl Einar Johansson 
och Alf Jonasson, röstar för ett tiJlägg av 
300.000:- och då skall fyra kårer kunna 
vara kvar. 

Bengt Mattsson tycker att mer pengar 
skaJl gå till åldringsvården istället. A vgö
randet skall ske i fullmäktige den 16/12. 
Karl Einar tror fortfarande på ett positivt 
beslut för kårernas del. Just nu är dock 
siffrorna i fullmäktige 23 för en nedlägg
ning och 18 emot. Kanske namninsam
lingen kan påverka. 

Om räddnings nämnden skulle bli 
tvungen att lägga ner två kårer måste 
räddningsplanen omarbetas och Länssty
relsen skall säga sitt. Sista ordet är alltså 
inte sagt och s6m Klas Lundblad sam
manfattningsvis framhöll, ska vi fortsätta 
att slåss! 

Till slut en försynt fråga som framför
des i flera inlägg: "Varför vill inte rädd
ningsnämnden ha de sammanlagt minst 
260.000 kr som brandmännen, ett FjäJl
backaföretag och Föreningen för Fjäll
backa vill sätta in?" Kanske en början till 
en privat brandkår? 

Bo Reichenberg 

~ Motorer och 
~tillbehör EVln'l!!!!!E ~iJ Mimi' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING - DYKARBETE 

N. Hamngat. 10, Fjällbacka, Tel. 0525-310 33, Fax. 0525-32219, Mobil. 010-28715 85 

Telefon. 0525-319 77 

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525-31977 
FJÄLLBACKA 
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• Filmprojektet för tecknad film, som 
skulle inhysas i Netabs gamla lokaler, 
blir inte av. Initiativtagarna till projektet 
Eugene Wolver har meddelat Tanums 
kommun, att filmföretaget Tolco dragit 
sig ur. 

• Efter att regeringen gett kommunen 
bakläxa, då de ville förhindra fritidsbe
byggelse nära kustzonen, befarar man 
att det blir svårare att reservera tomter i 
kustzonen för åretruntbor. 

• Den regniga sommaren har för hand
larnas del inneburit ett gott år. Krognä
ringen vinner dock på bättre väder, då 
båtfolket rör på sig lite mer. 

• Antalet gästnätter i Fjällbacka båthamn 
var i sommar 5398 mot 5899 i fjol, en 
minskning med 8,5 procent. Grebbe
stads båthamn hade 5229 gästnätter mot 
5566 i fjol, en minskning med 6 pro
cent. Det dåliga vädret måste ha gjort 
att fårre tog segelsemester i år. 

• Kammarkollegiet beslöt den 12 oktober 
1993 att Fjällbacka skall få bilda egen 
församling den 1 januari 1995. Se vida
re Från Kyrktrappan sid 5. 

• Kommunen anslår 30.000 kronor för att 
inventera lämplig placering av vind
kraft. 

• Tanumsbadet stängs i vinter trots pro
tester. 

• Tanums Hotell och Restaurang AB, 
som driver anläggningen Tanum
Strand begärde sig i konkurs den 18 
november. Bolaget äger inte anlägg
ningen utan svarar endast för driften. 
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Jan Ericsson, bolagets ägare, konstate
rar att bolaget inte har några tillgångar, 
men heller inga skulder till banker eller 
kommunen. 

• Elkabeln ut till Väderöarna, har ska
dats, och öarna har varit utan ström 
sedan den 10 augusti. Väderrapporter 
från Väderöbod har också saknats i sjö
rapporten. Den 30 år gamla kabeln har 
legat och skavt mot stenbottnen vid 
Bockarna. Den skadade delen är nu 
utbytt och Väderöarna har åter fått 
ström. 

• Tanums kommun bantar sin budget 
med 35 miljoner kronor. Man hoppas 
därmed kunna klara av gjorda och kom
mande investeringar på 31 ,2 miljoner 
kronor. 

• Ett rättsfall i Vaxholms skärgård utan
för Stockholm kan komma att avgöra 
om kommunen skall tvingas ordna 
skolskjuts över vatten för barnen på 
Musö. 

• Länsstyrelsen har ansett reningsverket 
i Fjällbacka vara otillräckligt, och vid 
flera tillfällen framfört detta till kom
munen. Ett nytt reningsverk kan komma 
att stå klart 1996 och kosta 18 miljoner 
kronor. 

• Husbehovsfisket kommer att upphöra 
den l januari 1994. Det är ett eventuellt 
medlemskap i EG, som föranleder 
skärpta fiskebestämmelser. Husbehovs
fiskare får antingen skaffa sig fi skeli
cens eller bli sportfiskare med begränsat 
antal redskap. Ca 20.000 fi skare i Sveri
ge berörs. 

FRÅN KVILLE HÖR VI A TT: 

• K ville har invigt sin nya bygdegård. 
Den har kostat 2,4 miljoner kr. Staten 
har bidragit med 1,2 miljoner, kommu
nen med 0,7 och frivilliga har lagt ner 
500 arbetstimmar. Invigningen skedde 
under K villeveckan i juni. 

• K ville kyrka genomgår en yttre reno
vering för 2,4 miljoner kronor, varav 
kyrkofonden bidrar med 80 procent av 
kostnaden. En ny tornspira i plåt har i 
höst fått ersätta den gamla i trä och 
blyplåt med samma utseende. 

FRÅN TANUMSHEDE MEDDELAS 
ATT: 

• den nya vägsträckan av E6:an Präste
säm-Knäm nu tagits i bruk. 

• Tanums Fönster har just nu stora order 
bl.a. från England och Japan, och plane
rar att nyanställa ca 10 personer. 

FRÅN GREBBESTAD HÖR VI ATT: 

• även Grebbestad har ansökt om att få 
bilda egen församling. Gerbbestad har 
liksom Fjällbacka varit en kapellför
samling, som blivit ett kyrkobokfö
ringsdistrikt och som i och med att folk
bokföringen överfördes till skattemyn
digheterna, upphört att existera. Ärendet 
har dock inte hunnit lika långt som för 
Fjällbacka. 

Anders Järund 

@ränaL.ids 
N~staurang 

LUNCHSERVERING 
Måndag-Fredag 

12.00-15.00 

Söndagar 13-18 
höst och vår 

Vi tar emot beställningar av alla 
slag, stora som små 

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER 

VÄLKOMNA! 
Sivan och Berndt 

Tel. 0525 - 310 41, 319 03 



FJALLBACKA 
RIKSINTRESSE 
En förväntansfull och delvis sakkunnig 
publik, mest bestående av sommarboende 
husägare lyssnade med intresse då anti
kvarie Lars Rydhom från Bohusläns 
Museum talade om Fjällbacka bebyggels
sehistoria i Fjällbacka-Service torsdag 
den 29 juli. Han redogjorde för den husin
ventering som han tillsammans med Tho
mas Brandt gjorde i Fjällbacka sommaren 
1990 men först nu fått tillfälle att visa upp 
offentligt. 

Talaren hade ett rikt och välvalt bild
material. Han gick i korthet igenom Fjäll
backa bebyggelsehistoria med hjälp av 
gamla kartor och visade hur dagens sam
hälle växt fram från 1600-talets få hus på 
Oxnäs längst i söder, vidare utefter Fram
stranden under det mäktiga Veddeberget 
och till den täta bebyggelsen i Backen i 
slutet av 1700-talet och senare under sista 
sillperioden i slutet av 1800-talet. 

De två som inventerade hus beståndet 
från Bohusläns Museum på uppdrag av 
Tanums byggnadsnämnd hade en del vär
defull dokumentation att gå efter. Nordis
ka Museet hade börjat en inventering före 
Göteborgsutställningen 1923, den out
tröttlige fjällbackasonen Sverker Stubeli
us har lämnat en oskattbar fotoskatt och 
hembygdsforskaren Johan Mjölner har 
bevarat muntliga traditioner om hus och 
dess ägare. 1982 skedde en översiktlig 
redogörelse för kustorter i länet av Ann 
Mari Westerlind där bl.a. Tanums kom
mun med Fjällbacka ingår. 

Lars Rydbom betonade att Fjällbacka 
har kvar mycket av sin ursprungliga fiske
lägesstil, där varje hus är en viktig del av 
helheten inte minst sjöbodar och magasin. 

Man måste gå varsamt fram vid renove
ringar och ombyggningar. Många små 
förändringar kan till sist förstöra helhets
intrycket. Särskilt Oxnäs, den äldsta delen 
i söder, är en omistlig miljö där husen lig
ger rätt med gaveln mot västanvinden, 
direkt på berghällen, utan staket och där 
marken omkring tidigare har räknats som 
allmänning. 

Här på Oxnäs finns ett par värdefulla 
s.k. vadhällar, dvs släta berg där fiskare 
brukade torka sina nät. Den ena av dessa 
hällar har nyligen blivit utbyggd med frig
gebod, solterass och trappa, vilket är rätt 
olyckligt. Man får hoppas att den andra 
stora hällen får vara orörd. Tyvärr kunde 
Lars Rydbom inte ge några säkra löften 
för framtiden. Han kan bara råda och 
vädja. Länsstyrelsen som dispensgivare 
vid husförändringar och nybyggen är 
numera ersatt av kommunens byggnads
nämnd, som nog inte alltid har kraft att 
sätta sig emot mindre lyckade modernise
ringar. 

Samhällsjöreningens årsmöte 
Intresset för samhällsföreningens verk
samhet är tydligen i dalande. Endast 34 
personer var närvarande på årsmötet, 
varav 1/3 utgjordes av Räddningskårens 
manskap. De ställer verkligen upp för att 
Fjällbackas brandkår skall bli kvar. Mer 
om detta i separat artikel. 

Ny i samhällsföreningens styrelse blev 
Åsa Bräck. Klas Lundblad och under
tecknad blev omvalda. Eftersom Rosita 
Jansson och Berith Thorevi står kvar blir 
styrelsen nu kvinnodominerad, vad nu 
det kan betyda. Till suppleanter nyvaldes 
Alf Gustafsson och Lennart Juliusson. 
Båda är med i Sjöräddningen och det är 
kanske bra om intresset för samhällsföre
ningen sjunker ytterligare. 

Kommunalrådet Bengt Mattsson ställde 
upp som alltid på våra möten och det 
blev naturligtvis mest Räddningskåren, 
men även en del annan "värdefull" infor
mation. Bl.a. konstaterade han att vi var 
en av de tio fattigaste kommunenrna i 
Sverige, mycket beroende på många pen
sionärer. Vi har ett sparbeting de närmas
te två åren på 27 miljoner. Vi kan inte 
använda alla intäkter till driftskostnader 

utan vi måste investera i skolan och 
åldringsvården. Bengt kom med en prima 
nyhet, som man bara hört glunkas om 
tidigare. Ett grebbestadsföretag, Wasco, 
med ett 20-tal anställda, har lagt ett bud 
på Netabs industrilokaler med 420.000 
kronor. De vill flytta hela företaget hit. 
Kommunfullmäktige kommer att avgöra 
ärendet ganska snart. 

Positivt är det att lektionssalarna i 
Håkebackens skola är uthyrda till Nytto 
Data under ett år, att gymnastiksalen 
utnyttjas för fullt och att Fritidsgården 
skall vara igång i varje fall under våren. 

Bengt Richardsson lämnade rapport 
från arbetsgruppen för äldreboende i 
Fjällbacka. Gruppen är en efterföljare till 
"Rädda Åldersro" och skall verka för att 
på frivillig väg bygga upp ett slags nytt 
Åldersro. "Vi har börjat med att söka 
tomt i närheten av Servicehuset, men allt 
är ännu i sin linda", säger Bengt. 

Några ytterligare rapporter förelåg inte 
och inga övriga frågor, varför mötet 
avslutades vid 22-tiden. 

Bo Reichenherg 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄPAV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

Husen i Fjällbackas äldre delar är ju 
numera ägda av sommarboende, många 
av dem visserligen med familjerötter i 
orten. Det är viktigt att dessa husägare 
känner sitt stora ansvar att bidraga till att 
bevara Fjällbackas unika helhetsmiljö 
som är klassad som riksintresse. Ett 
sådant upplysningsmöte som detta är där
för mycket viktigt, då många av de 
utsocknes inte känner till bygdens bygg
traditioner. På en utställningsskärm i 
salen frågades: Kan ni tänka er Fjällbacka 
med svarta tak? 

Byggnadsnämndens f.d. ordförande, 
den gamle hembygdskämpen Erik Hake
röd undrade pessimistiskt hur länge vi får 
behålla t.ex. Oxnäs-uddens unika miljö 
ofördärvad. 

Asfalten bör bort 
Lars Rydholm tog också upp en sak som 
skulle medverka till att ge Fjällbacka en 
stor del av dess äldre charm tillbaka, näm-

ligen om den vanprydande asfalten kom 
bort, som man i all välmening lade på 
under 1960-talet. De vackra och väl sten
satta backarna borde åter komma till 
heders, t.ex. Håkebacken, ett under av 
stensättarkonst. 

Tyvärr är inte de båda antikavariernas 
rapport tryckt annat än som stencil, (finns 
på kommunalkontoret) och många fråga
de var de kunde få läsa om just sitt hus i 
materialet. Det vore angeläget att rappor
ten trycktes upp för allmänheten, helst 
med en bild av varje hus med fakta om 
ålder och material. Sådana rapporter finns 
t.ex. för Fiskebäckskil och för Käringön, 
försedda med ägarlängder. Detta borde 
genast ske för Fjällbacka. Om inte rappor
ten blir känd, är den ju rätt meningslös. 

Det stora intresset från publiken som 
hade många frågor att ställa är ett gott 
tecken, men tyvärr var väl inte "syndar
na" mot vår husmiljö tillstädes. 

Inger Rudherg 
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ALGOT TOREVI DOD 
Fjällbacka-Bladets redaktör i 25 år 

A/got synar den gamla fyren på Väderöbod, som satts upp i hembygdsmuseet. 
Foto: från 1982 . 

Vi i Föreningen för Fjällbacka vill tacka 
Algot Torevi för allt arbete han lagt ner 
för vår tidning Fjällbacka-Bladet. 

Algot var med då tidningen startade 
1956 och han fortsatte till 1982, då han 
fick Tanums kulturpris för den kulturgär
ning han utfört i det tysta. 

Han var född i ett stenhuggarhem vid 
Norra Torp, Kville. I skolan visade han 
sig så begåvad att lärare och folkskolein
spektör ville att han skulle få fortsätta i 
högre skola, nämligen på Gustafsbergs 
barnhus. Men det intyg som fordrades 
från kommunen nekades honom med 
motiveringen att han var - stenhuggar
pojke. En bild från "den gamla goda 
tiden", som idag verkar otrolig. 

Men Algot tog sig fram med egna kraf
ter och lärde sig vad han behövde i ABF
kurser. Han hade starka nävar, som 
kunde hantera en stenslägga, men också 
en stark ande. 

Han blev så småningom medlem av de 
flesta styrelser och nämnder i Fjällbacka. 

Hans stora kärlek var hembygden och 
dess kultur. Ständigt arbetade han med 
penna och kamera för att dokumentera 
vad som hände. Det blir tillsammantaget 
en bit fjällbackahistoria. Biblioteket och 
Nestorsgärden var till stor del hans för
tjänst. Det var ett storverk som utfördes i 
den lilla anspråkslösa stugan borta vid 
Liden, där han bodde och där han också 
hade god hjälp av sin fru. 

Vid begravningen i Fjällbacka kyrka 
den Il september sade komminister Bir
git Wallin att Fjällbacka inte blir sig likt, 
då en sådan stödjande pelare som Algot 
Torevi är borta. Vår förening hade skänkt 
en stor krans. Själv hälsade jag från stu
gan i skogen, nära det stora stenbrottet 
vid Hög-Edsten, där jag och min familj 
bor sommartid, och där Algot hade sitt 
första hem som nygift. 

Tack, Algot, för de 25 åren i förening
ens tjänst. 

Inger Rudberg 
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Grebbestad 
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052.5·'08 82 
Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 

Tidsbeställning 

URBAN JANSSON 

BÅTVARV 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

Tillhandahåller 
material 

, Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-313 27 

Fjällbacka 

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

ATG-OMBUD: V5 , V6, DAGENS 
DUBBEL, SPADER, KENO, 

PENNINGLOTTER, VYKORT, 
KORT FÖR ALLA TILLFÄLLEN. 
SVE SKA o. NORSKA SJÖKORT 

FILM FRAMKALLNING 
GATUKÖK, 

GB-GLASS, MJUKGLASS 
LIVSMEDEL 

Välkommen 
Eva, Bengt, Mats, Mia 

Öppet alla dagar 
Tel. 313 27 

%iroir 
Din modeboutique 

i Fjällbacka 

GALÄRBACKEN TEL. 323 69 



Fjällbacka 0525-31920 - 313 51 

re s entb oden 
Vi har vackra presenter och praktiska 
bruksting i glas, keramik, korg och tyg. 

Välkomna! 
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GODA SKAL 
aU 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 

SPF -Tanumskusten 
på kulturtur 

SPF-Tanumskustens hemliga bussresa 
gick till Brekke slussar utanför Halden, 
Rackstamuseet i Arvika och Klässbol 
Linneväveri. Inledningsvis styrdes färden 
mot Brekke slussar som är Europas hög
sta med sina 26,7 meter. Detta blev en 
upplevelse och attraktion av stora mått. 
Färden fortsatte sedan till Arvika för 
besök vid Rackenmålarnas verk. Guiden 
berättade att sedan i början av 1900-talet 
- alltså den tid som Rackenkonstnärerna 
var som mest verksamma - fanns planer 
på ett konstmuseum. Ja, det fanns t.o.m. 
skisser framtagna. Men det skulle dröja 
ända till 1985 innan planerna på museet 
började ta form på allvar. 

Idag står Rackenkonstnärernas "eget" 
museum klart och invigdes 18 juni i år 
med kunglig glans. Besökarna fängslades 
av Gustav Fjaestad som den briljante 
skildraren av snö, iskristaller och snö
landskap. Björn Ahlgrensso!,!, skym
ningslandskapens mästare, jämte porträtt
målaren Fritz Lindström. Runt denna 
kärngrupp finns en mängd unga begåvade 
konstnärer representerade. Detta är Sveri
ges svar på Skagenmuseet, en upplevelse 
för fin konst. 

På hemresan besöktes Klässbols Linne
väveri , ett av Värmlands populäraste 
turistmål, med upp emot flera hundra 
tusen besökare per år. Linneväveriet, 
som startades 1920 är ett damastväveri i 
tredje generationen. Här får man gå i 
vävsalarna och studera tekniken och 
mönster från farfars tid i samverkan med 
ny design. Efter denna händelserika 
utfärd anlände en glad och förnöjsam 
pensionärsgrupp åter till den Bohuslän
ska kusten sent på kvällen. 

Olle Högberg 

cD~~OJJ~[Q) 
INVENTING 
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Per Nyström var Bohusläns framtidsarkitekt 

Den 3 oktober denna höst dog nära 90 år 
gammal, Per Nyström, landshövding i 
Göteborgs och Bohus län 1950-71, histori
ker med professors namn 1986 och en av 
välfärdssamhällets arkitekter som statsse
kreterare på Socialdepartementet under 
Gustav Möller på 40-talet. 

Välfärdsarkitekten 
En rad av de för Bohuslän viktiga struktur
förändringarna under 50- och 6Q-talen 
hade Per Nyström som arkitekt. Med starkt 
engagemang drev han personligen - en 
landshövding var på den tiden inte fjättrad 
aven stor styrelse - frågorna om vägnätets 
modernisering, t jörn broarna och den petro
kemiska industrins lokalisering till Ste
nungsund. När det gällde broarna hade han 
från början varken finansminister Sköld 
eller dåvarande vägdirektören med sig. 

Men Nyström förankrade sina visioner 
om ett moderniserat Bohuslän bland länets 
inflytelserika riksdagsmän, landstings- och 
kommunalpolitiker. På så sätt kunde han 
som landshövding framgångsrikt fortsätta 
den välfärdspolitik som han på socialpoli
tikens område hade drivit under 40-talets 
sista fem år tillsammans med Gustav Möl
ler i Socialdepartementet. Den gången 
gällde det socialförsäkringssystemet, nu 
handlade det om infrastruktur och industri
politik. Men utan nära kontakter och för
troendefullt samarbete med män som Gus
tav Karlsson i Munkedal, Ernst Staxäng, 
Victor Mårtensson i Uddevalla, Kaj 
Andersson i Rixö, Birger Utbult, Carl 
Brännberg, Waldemar Svensson, Oskar 
Karlsson , C.W. Borg och Einar Johansson, 
för att nu nämna några, hade denna nyda
ning av länet svårligen kunnat genomföras. 
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1948 hade skärgårdsutredningen avgett 
sitt stora betänkande. Per Nyström blev 
landshövding i Göteborg och Bohus län 
1950. Hans första stora arbetsuppgifter på 
den nya posten gällde att i utredningens 
anda bygga ut vägsystemet ut till kusten. 
Man hade anmält ett behov av vägbyggen i 
skärgården på 47 miljoner kronor i hela 
landet och av den summan gällde mer än 
hälften Tjörn och Orust. 

Men där skärgårdsutredningen också 
hade visioner om en utbyggd kusttrafik, 
satsade Nyström i stället på broar och 
vägar. Kusttrafiken trodde jag inte på, bru
kade han säga. "Båtarna såg ut som musei
föremål" och hörde en gammal tid till. 

På 30-talet var Bohuslän ett av de fatti
gaste områdena i landet. I Stenungsund 
hade ortsborna på 40-talet "burit väskor för 
de rika göteborgarna som kom dit upp över 
sommaren", var Nyströms sätt att beskriva 
tillståndet i länet. Det var kort sagt en 
eftersatt landsdel som under de goda åren 
på 50- och 60-talen raskt förändrades och 
vitaliserades med ett differentierat närings
liv, kommunala vatten- och avloppsprojekt 
och asfaltsbeläggningsteknik i stället för 
grus och stensättning när det gällde väg
byggnationen. Det senare var ingen själv
klarhet i stenriket 1950! 

När Fjällbacka-Bladet bett mig om en 
kortare presenterande text för att något 
ange Per Nyströms roll i länets nutida his
toria är det dessa hans moderniserings
visioner som bör framhållas. Men i just 
detta sammanhang kan det också finnas 
skäl att erinra om den strandlag som till
kom i början av hans ämbetsperiod. 

Dyngö blev hans sommarparadis 
På socialdepartementet hade sedan 30-talet 
legat ett förslag om reglering av byggnads
rätten på stränderna. Ett samtal i slutet av 
40-talet med dåvarande ordföraden i bygg
nadsnämnden för fjällbackaområdet, inge
mar Järund, aktualiserade den utredningen 
för Nyström. Järund hade påpekat att om 
tomtspekulanter fick härja fritt skulle Fjäll
backa berövas stränder och holmar som 
var omistliga för såväl ortsbor som som
margäster. Fjällbacka skulle förlora en del 
av sitt attraktionsvärde och de kommande 
inkomsterna minska. Nyström plockade 
fram det gamla betänkandet och gick till 
statsrådet Möller som vid den tiden höll på 
med semesterlagstiftningen och en bered
ning snabbsammankallades. I maj 1952 
klubbades strandlagen med dess garantier 
för fria stränder. 

Den artikel av Per Nyström om Dyngö, 
som här trycks på nytt, publicerades 1937 i 
dåvarande Konsumentbladet, senare namn
ändrad till tidningen Vi. Bakgrunden må 
vara mig tillåtet att beskriva på några 
rader. Min far, framlidne Eric Forser, hade 
ordnat en sjötur till Dyngö åt sin svåger, 
Per Nyström, några år tidigare på 30-talet. 
Eric Forser var landsfiskal i Fjällbacka vid 
den tiden och visste att han kunde rekom
mendera fj ällbackaskärgården. Nyström 
gick i land på Dyngö och när han några år 
senare skulle bestämma sin bröllopsresa 
blev Dyngö fårdmålet. Det är alltså på 
bröllopsferie han närmare lär känna ön och 
funderar över dess livsformer och möjlig
heter. 

När han sedan under sina första år som 
landshövding av min far fick höra att två 
lotsstugor på Dyngö skulle säljas på auk
tion var han omedelbart intresserad . . Det 
var skriftligt anbudsförfarande och pappa 
gav några råd om på vilken nivå han trod
de svågern borde lägga sitt bud. Han hade 
tagit till i överkant, skulle det visa sig, och 
jag överlämnar åt läsaren att spekulera i 
hur budgivningen för fritidshus i kustban
det kunde se ut för fyra decennier sedan. 
Då när Bohuslän ännu var eftersatt kust
bygd och vägen från Dingle ett äventyr. 

Tomas Farser 

Tomas Forser är systerson till Per Nyström, 
född i Fjällbacka och numera kulturchef på 
Göteborgs-Posten samt docent i litteraturveten
skap vid Göteborgs Universitet. 

Tomas arbetar för närvarande med en bok 
om Per Nyström som historiker och politiker. 

Minnet av Nyström kan hedras med en gåva 
till Per Nyströms Fond för historisk forskning 
vid Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhäl
let i Göteborg, bankgiro 5877-6790. 



Ur tidningen VI nr 28, 1938 (valda delar av artikeln) 
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IDYLL OCH PROBLEM P A DYNGO 
Bröderna Harald och Hugo Holmberg 
hade lovat oss att få följa med ut på dör
jefiske. Klockan var halv tre på morgo
nen, och blåslampan susade kring 
motorns tändkula, då vi kom ned på 
bryggan. Det var blickstilla. När vi gick 
ut, såg vi änderna stå med huvudet under 
vingen; de rörde sig trögt och gnällde, då 
de stördes av motorns tuffande. Det dof
tade sällsamt i sunden. Luften var exo
tiskt mjuk och kryddad. Det var blomdof
ten inifrån öarna, som under natten glidit 
ned till vattnet. Vi urskiljde gulmårornas 
honung och kaprifolens vanilj. I väster 
låg Väderöarna liksom vävda i blått siden 
och det frasade sakta, när bogen skar i 
dyningen. 

Strax före sol var vi norr om dessa öar, 
och där finns det långsträckta dörj e
vatten. Här riggades dörjestängerna ut. 
De sitter en på var sida om masten och 
från varje stång löper fyra smäckra linor 
sträckta som fiolsträngar av de tunga bly
sänkena ut i vattnet bakom båten. Kro
karna agnas med makrillskinn. Bröderna 
Holmberg stod i aktern och kunde dra in 
dörjarna med inhalningslinor. Vi gick för 
sakta motor och båten rullade på 
dyningsryggarna. Makrillen ganade och 
slog över grunnarna, det nappade livligt 
och linorna drogs in och släpptes ut i ett. 
Den styva och feta makrillen sprattlade i 
lådorna. Dess temperament är så livligt. 
att den inte kan bevaras i sump: den kör 
sig fördärvad mot sidorna. 

Naturen härute är visst inte hård. den lir 
tvärtom givande mild och generös. Och 
tekniskt behärskar människorna den. De 
motoriserade fiskejakterna är långt risk
friare kommunikationsmedel än automo
bilerna, och fiskarna menar att del Li r 
långt säkrare all rLirdas på dem Li n P~l 

landbacken. Arbetsi·edskapen är rullLinda
de och behärskas fulländat. Människorna 
skulle kunna vara lyckliga och rika P~l 

dessa öar. 
Dörjningen är en fulländad produk

tionsteknik. Bröderna Holmberg hade en 
gång dragit femtio tjog makrill på fyra 
timmar, det är tusen inhalningar av de 
tunga och långa linorna. Bryter sjön, är 
det ett tungt arbete, som sliter i armar och 
fingrar. Men det kan vara ett givande och 
effektivt fiske. På grund av avsättnings
svårigheterna har man måst begränsa 
fångstmängden till högst tjugo tjog pr 
man. Det är inte längre produktionspro
blem - fångstmetoderna - som är fiskets 

Harald Holmberg dörjar. 

brännande problem. Arbetsredskapen är 
rationella. Båtarna sjödugliga och prak
tiska, motorerna driftsäkra och ekonomis
ka, fiskemetoderna väl utbildade och 
givande, väderlekstjänsten blir allt säkra
re och underättelseväsendet - beträffande 
fiskens förekomst - allt effektivare. Pro
duktionen har blivit säker och jämn häri
genom, mindre chansartad. Huvudproble
met inom denna näringsgren som inom 

alla är nu distribution, avsättningen av 
varan - fisken - och när vi i det värman
de solskenet vid åttatiden vände in mot 
land, gled samtalet in på frågan vad man 
skulle få för morgonens fångst. Skulle det 
överhuvud bli något över, sedan motor
bränsle och olja betalts? Skulle det räcka 
att dra upp l tjog makrill för att man 
skulle kunna köpa l kilo smör eller skulle 
man nödgas dra 6? 

Var helst vi på bryggorna eller däcken 
pratade med fiskarna om deras yrke, all
tid återvände de till distributionsproble
met. Hur skulle man få ut fisken prisbil
lig och god till svenska folket? Härute är 
man finsmakare på fisk. Vi smackade 
över den gravade makrillen, vi bjöds på, 
vi sög sakta i oss makrillsoppans milda 
havssmaker. 

- Herregud, vad den är god, sa Harald 
Holmberg. Men han instruerade oss att 
den skall göras av fet och färsk makrill. 
Vi glammade tillsammans med lotsfolk 
från Väderöarnakring doftande nystekt 
ål. Det skulle vara barbariskt och okulti
verat att störa dessa rena, friska smaksen
sationer med brutala såser. Här vid havet 
åt vi fisken så som vi en gång hade ätit 
kött i Savoyen: smaksatt endast av sina 
egna safter och sig själv nog. 

Under det att båten stånkade in över 
Väderöfjord, som glittrade av sol, satte 
oss bröderna Holmberg in fiskets ekono
miska frågor. 

Fr.v. Inger Nyström , Harald Holmberg, Artur Holmberg , Linus Holmberg med dottern 
Anita och Ellen Holmberg. 
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Det var några nummer sedan vi sist hade 
ett kåseri av Lasse Lundberg i den här 
tidningen. Anledningen därtill är att han 
inte har skrivit fler kåserier. Förrän nu. 
Lasse ger snart ut en ny bok kåserier med 
titeln "Alfons, Berättelser från Bohus
län". Några av dessa får vi kanskepubli
cera i vår tidning. Alfons är, säger Lasse, 
en typisk bohuslänning, som har alla de 

Det hade kommit en tunna sill 
med bussen. 

Det var på den tiden då bussen 
tog med sig mindre gods från tåget i 
Dingle, på en täckt släpkärra. 

Nu var det på det viset att Rich
ters konservfabrik hade fått en vik
tig order på sin specialinläggning, 
till kungliga huvudstaden, så det 
hade skickats efter en tunna av den 
allra finaste holländska matjessil-
len för detta ti llfälle. 

Det gick till och med rykten om 
att det skulle vara till den kom
mande Nobelfesten, så endast det 
bästa var ju gott nog. 

Den var insaltad i en 200 liters tunna 
och reste i sin lake. 

Alfons, som jobbade tillfälligt på kon
serven när inte fisket behövde honom, 
hade fått i uppgift att hämta tunnan. 

Eftersom Alfons den dagen var lite 
tidigt ute för att möta eftenniddagsbussen, 
vilken anlände klockan 5, hade han parke
rat sin skottkärra på uppsidan Karl Wide
lius unnakeri och slunkit in till Berglund 
på Klassen för att få sig en pilsner. 

Klassen var Stora Hotellets bakficka, 
men den kallades alltid bara för Klassen. 

Som vanligt stog Berglund, bred och 
väldig i dörren, med tummarna innanför 
hängslena och betraktade alla som kom 
och gick i Långbacken. 

Berglund styrde sitt kungadöme med 
järnhand. 

Han bestämde vem som skulle få och 
vem som inte skulle få och det var knap
past någon ide att protestera om Berglund 
hade fällt sin dom. 

- Du får inget! - det var kungsord. 
Förr i tiden hette backen Galgbacken, 

men den kallades aldrig för annat än 
Långbacken, vilket den sannerligen gjorde 
skäl för. 

Backen var trång och brant och var för
resten alldeles nylagd med knott, den 
bohuslänska gatstenen som ju höggs lite 
var stans i skärgården. 

Alfons satte sig vid ett bord vid fönstret, 
han ville ju ha uppsikt över skottkärran 
och backen. 

Bäst som han satt där med sin pilsner, 
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egenskaper en originell bohuslänning bör 
ha. Han är en uppdiktad person, så det är 
ingen ide att försöka identifiera honom 
med någon verklig person. Men han 
känns igen på något sätt. De flesta av oss 
har säkert träffat någon Alfons. 

Lasse har samlat historier från hela 
Bohuslän, överallt där han kunnat finna 
dem och sedan återberättat dem på sitt 

SILLTUNNAN 

dröjde inte länge förrän de bägge satt och 
ljög om allsköns äventyr till havs och i 
land. 

Alexander återkom som vanligt till den 
resan han hade gjort med sillolja till Le 
Havre i Frankrike och till besöket han och 
Berthold då hade gjort i Paris. 

På något vis var det som om det fanns 
två tideräkningar för Alexander Larsson, 
en före och en efter Parisresan. 

Alfons hade alltid undrat hur i herrans 
namn Alexander och Berthold hade hunnit 
att hitta på så mycket på bara ett par dygn. 

Efter all t som berättas genom åren ver
kade det som om dom varit där i flera 
månader. 

Efter ytterligare några pilsner kom 
Alfons ihåg att han hade glömt att hämta 
silltunnan på busstationen så de bägge 
begav sig av dit. 

Utanför busshuset stog tunnan, med 
fraktsedeln på locket. 

Richters konservfabrik Fjällbacka, stog 
det på den. 

- Den väger säkert ett par hundra kilo, 
sa Alexander. 

Alfons nickade och betraktade tunnan. 
Han hade tagit med sig skottkärran som 

dom brukade köra tunnor med, där själva 
flaket var anpassat till tunnor, men det 
gällde ju att få upp den också från den 
knaggliga stenläggningen. 

Kärran kördes intill och de bägge högg i 
och fick tunnan i lutning så att dom skulle 
få tag under och så tog dom i för all t vad 

eget sätt, utan krav på att allt skall vara 
sant. En del kåserier bygger på rena skrö
nor. Teckningarna är ritade av Peter Eng
berg, son till Bertil Engberg och sonson 
till Elon Engberg. 

Denna historia bygger på en verklig 
händelse, alla personerna fanns, men allt 
skedde kanske inte exakt så här. 

Anders Järund 

dom var värda. 
När dom fått upp tunnan i knä

höjd tappade Alexander greppet. 
Tunnan slog i framkanten på fl a

ket och skackeln for upp och slog 
honom i skrevet och skickade 
honom på detta omilda sätt huvud
stupa och handlöst rätt i en stapel 
med äggkartonger som också hade 
kommit med bussen. 
Tunnan for i backen och Alfons 

slängde sig med dödsförakt för att 
försöka förhindra katastrofen, med 
det resultatet att han fick tummen 
under ena nockbandet så att han 
gav till en svordom som skar 

genom rilärg och ben. 
Så fick det bli. 
Mitt i den jättelika äggstanningen låg 

Alexander och vred sig som man väl gör 
när man kastas överända av en skottkär
reskackel på detta våldsamma sätt, medan 
Alfons låg raklång på backen med sargad 
tumme. 

Som inte detta skulle vara tillräckligt 
och som för att katastrofen skulle fullkom
ligas var en 200 kilos tunna med prima 
holländsk matjessill på drift utför Lång
backen. 

Långsamt, men med ökande hastighet, 
skumpade trätunnan (vag, skvättande 
kring sig små strilar av sillake efter den 
något omilda behandlingen. 

- Stoppa den, skrek Alfons medan 
Alexander bara fick stönat fram ett svagt -
fan också. 

I höjd med Wahlbergs affär cirka 50 
meter ner i backen hade tunnan, vilken nu 
sprätte kring sig betydande kaskader av 
laken, fått upp en avsevärd fart och höll 
fortfarande kursen rakt utför. 

Vid Götebergsbanken i backen gjorde 
bankkamreren, som just var på väg hem, 
ett tafatt försök att ingripa, men fick av 
detta som enda utdelning, tillsammans 
med en resande som stog på Anni 
Anderssons pensionattrappa, ett duschan
de av sillaken. 

Vid det här laget hade Alfons och Alex
ander kommit på benen och jagade efter 
den illvilliga tunnan för att om möjligt 
förhindra vidare katastrofer. 



Utanför Klassen stog källarmästare 
Berglund. 

Skuttande och skvättande hade tunnan 
nu siktat in sig på Berglund. 

Det är märkvärdigt vad människor rea
gerar olika inför fara. 

Berglund stog kvar som förstenad, fortfa
rande med tummarna innanför hängslena. 

Det var som om han inte fattade vad 
som höll på att hända. 

Tunnan slog i väggen först med ena 
nocken, gjorde ett kastande, for in i väg
gen igen under en kaskad av sillspad, vil
ket med osviklig precision träffade Berg
lund, gjorde ett lappkast och fortsatte ned
för backen mot Hilding Fossums grön
saksstånd. 

John Berglund stog kvar och bara blun
dade. 

Det är något imponerande och ännu 
mera oförstående hur en människa, vilken 
just befunnit sig mindre än två meter från 
att bli krossad aven skenande silltunna, 
samt fullständigt nedsölad av sillake, kan 
stå kvar på platsen med tummama under 
hängslena. 

- Tvi fan, sa Berglund 
Som tur var stog där ingen vid Fossums 

grönsaksdisk. 
Tunnan gjorde en praktfull strike, så att 

tomater och purjolökar stog som en sky 
och så drog fatet rätt över torget och 
smällde rätt in i magasinsväggen vid 
Alberts fiskaffär. 

Det stod som en kaskad av matjessill 
över torget. 

Sen blev allt tyst. 
Kicki Sanne var den förste som dök upp 

men snart var det stinkande torget fullt av 
folk. 

Några katter och Sannes tama fiskmås, 
Pålle, försåg sig av det uppdukade sill
bordet. och Alfons och Alexander Lars
son kunde bara konstatera katastrofen. 

Det var många i samhället som fick sig 
ett gott skratt. 

Alexander hade kommit sig rätt så bra 

och Alfons tumme såg också ut att klara 
sig och ingen hade kommit till skada, 
men Gud vad det stank. 

Maurits som var en av de första som 
kommit på plats, kikade på sitt illmariga 
vis på Alfons. - Inte fan hade du väl 
behövt å ha så brått me tunna, när du ente 
skulle längre än hit men. 

Gamle Emanuel som stog och betrakta
de eländet tittade på Alfons: Ja var då me 
i sista sillfesket på 97 och nog va de gott 
om sill den gången, men att en skulle få 

Forts. nästa sida 
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uppleva att den kom utför Långbacken 
också, de hade ja då allri trott. 

sig en sillrumpa till kvällssupen och hur 
det nu än blev med beställningen till 
Stockholm så inte blev det någon Över
stesill av den matjessillen inte. 

Det sas inte mycket mer. 
En och annan passade på och fick med 

Peter Engberg och Lasse Lundberg i Lasses bar. Peter har målat konstverket på väg
gen bakom. 
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God Juloch Gott Nytt Ar! 
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Kulturkvällen på Badis 
Måndagen den 19 juli genomfördes en kul
turkväll på Badis i Fjällbacka. Arrangör var 
göteborgstidskriften Ord&Bild, som förra 
året firade sitt hundraårsjubileum, tillsam
mans med Tanums kulturnämnd. Trots sten
hård konkurrens frän ett kringresande cir
kussällskap fylldes hela "Slajdams bar" på 
Badis med ett sjuttiotal personer som alla 
hungrade efter och mättades med högklassi
ga framträdanden under en (alltför kort) 
timme. 

Det var rena kurarkvällen, som så ofta 
denna bortregnade sommar, men storm och 
rusk trängdes undan av spröda ord och skira 
toner och lämnade efter sig ett tomrum lika 
svart som djupt. 

Stiftelsen Ord&Bilds ordförande Gunnar 
D. Hansson frän Smögen och Göteborg häl
sade alla välkomna och introducerade delta
gama. Programmet inleddes med en debute
rande poetissa från Fjällbacka, Cecilia 
Eriksson, som läste egna dikter med en 
intensitet och hetta som fullständigt tog 
andan ur den förbluffade publiken. Cecilia, 
som studerar konstvetenskap i Göteborg, har 
hittills bara skrivit för skrivbordslådan med 
undantag för publiceling aven dikt i den 
nystartade universitetstidskriften glänta. En 
enig publik förutspådde henne en lovande 
framtid om hon bara fortsätter skriva. 

Cecilia Eriksson, dotter till Monika Eriks
son, dotterdotter till ELsa och Erik Eriks
son, Id. kantor i Fjällhacka. 

Zoltan Szabo-Läckberg och Claes An
dersson spelade Haydn för piano och fiol. 

Kvällens avslutande nummer var en upp
läsning av poeten Anders Olsson från 
Stockholm. Hari läste några dikter ur sin 
nya diktsamling "Det vita", som kom ut på 
Bonniers förlag i september. 

Arrangemanget kunde genomföras tack 
vare massivt sponsorstöd frän Badis, Björ
klövet, Extrafilm AB, Föreningen för Fjäll
backa, Föreningsbanken, Järund Inventing 
AB och Nyttodata. 

Björn Sandmark 
(Art förkortad av red.) 



Marga Waenerlund 

I vår serie "Fjällbacka i konsten" har vi 
valt att på ut idan av detta nummer visa 
ett konstverk. målar av :\larga Waener
lund. Marga har edan länge arit som
margäst i Fjällbacka och har på äldre dar 
flyttat hit för gott. Hon bor i ett hus i 
Mörhult, med li tterär anknytning. nämli
gen i det hus som en gång gästades av 
Pär Lagerkvist. 

Marga är född 1920 och hette om 
flicka Assmundsson. Fadern var jökap
ten och var aven gammal 'urs 'epparfa
milj från Mollösund. Sedan barnsben har 
hon varit intresserad av att måla. Hon 

FA 
FIXAR DET 

gick på Nya Elementars Flickskola i 
Göteborg i åtta år. Under den tiden gick 
hon på kvällskurs i måleri på Slöjdföre
ningen (nuvarande Konstindustriella Sko
lan). Som I8-åring kom hon in på 
Valands konstskola i Göteborg. Hennes 
lärare hette Nils Nilsson. Många stora 
konstnärer har varit lärare på Valands 
bl.a. Carl Larsson. 

1944 gifte sig Marga. Hon fick fyra 
barn och målarintresset fick läggas åt 
sidan ett antal år. 1966 kunde hon ta upp 
det igen, och hon började på Gerlesborgs
skolan. Arne Isacsson blev den lärare 

Till hands när du behöver hjälp med: 

Reparationer av byggnader, matjord, gräsmattor, målning o. stenarbeten, 
trädfällning , bryggor och altaner. 

Elskylift 11 meter. 

Ring gärna helger och kvällar 0525-503 13, 240 18, 208 05 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~. _ '':::! 

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

som betydde mest för henne. 1972 ställde 
hon ut ensam för första gången på Galleri 
"Majnabbe". Hennes "sjöbodsperiod" un
der vilken konstverket på utsidan av 
denna tidning är målat varade 1975 till -
78. Idag är hon mest intresserad av stille
ben framför allt med blommor. Hon är 
upptagen i Natur och Kulturs konstnärs
lexikon över de mest kända konstnärerna 
i Sverige under 1900-talet. Där skriver 
man om hennes konst: "Ett måleri med 
rötter i expressionismen l>, landskap, 
hamnbilder, stilleben i högt uppdriven 
färgskala, robusta penseldrag i naivistisk 
stil." Trots sina 73 år är hon en mycket 
aktiv konstnär. I december i fjol utvaldes 
hon bland 2017 konstnärer att deltaga i 
en västsvensk utställning, där endast 246 
fick vara med. Bohusläningen valde att ta 
med en av hennes tavlor i reportaget från 
utställningen. Hon målar figurativt, dvs 
man kan se vad det föreställer, och det 
går att hänga upp hennes tavlor i ett hem. 
Det är mer än man kan säga om många 
konstnärer i dag. 

Anders Järund 

I) att måla med många små färgprickar. 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 

o 

GYNNA VARA 

ANNONSÖRER! 
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SOMMAREN SOM KOM BORT 

Ja, så var sommaren 1993 till ända. Som
maren? Förresten, vart tog den vägen? Jo, 
den gick till väderleksstatistiken, som 
den sämsta, regnigaste och uruslaste 
sommar på de senaste femtio åren. 

Inte att undra på att vi nordbor är sol
dyrkare från födslen. Det som är sällsynt 
och svåråtkomligt, är ju som bekant alltid 
begärligt och åtråvärt. Och nog behöver 
vi så innerligt väl litet sol för att ladda 
upp både kroppens och själens batterier 
inför det långa, mörka vinterhalvåret. Det 
är ju tyvärr inte allom givet, att kunna 
resa till sydligare nejder för att lapa sol. 

Bad hörde man nästan inte talas om 
denna illvilliga sommar. Sällan sågs 
några badkläder hänga till tork. Och jag 
har svårt att tänka mig, att det var någon 
större kommers på dylika plagg. De enda 
som tycktes må synnerligen väl var de 
snälla blåmaneterna och deras elaksinna
de röda kusiner, som i masssor retsamt 
pumpade omkring i våra badvikar och 
runt våra bryggor. Själv badade jag inte 
en enda gång. Nej, min badsäsong börja
de i år i slutet av a:pril och var över innan 
almanackans sommar gjorde sitt intåg. 
Visserligen var vattentemperaturen då 
heller ingenting att skryta med. Den 
pendlade mellan 8 och 12 grader Celcius, 
men man är ju en sentida vikingaättling 
och har kanske även något av isbjörn i 
sig. Ja, vem vet? Emellertid gassade 
solen nästan obarrnhärligt från en molnfri 
himmel och det kändes helt gudomligt, 
att så här, liksom på olaga tid, sträcka ut 
sig på bryggan och exponera sin vinter
bleka lekamen. 
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Kåseri av M aj Gustafson 

När semestertiden tog slut försvann en 
stor del av våra stackars besvikna som
margäster. Sommaraffärerna realiserade. 
Priserna sjönk dag för dag och det förvå
nar mig storligen att inte butiksägarna 
skänkte bort sina varor. 

Så började skolorna och Fjällbacka 
avfolkades än mer. En dag slog säsongs
butikerna definitivt igen. Bilparkeringar
na stod plötsligt gapande tomma och det 
blev plötsligt så fantastiskt gott om båt
platser. 

Men ännu dröjde en liten aning av 
sommar kvar. Setterlinds hade fortfaran
de öppet. Ett par dagar in i september 
varade denna glädje, men så hade Sture 
bakat färdigt för året. Och när optimister
na Ingela och Lasse på Cafe Bryggan 
bommade igen och vi ändrade klockorna 
till vintertid, ja, då gick Fjällbacka så gott 
som i ide och tystnaden lägrade sig över 
vårt lilla samhälle. 

Vi åretruntboende kunde väl ändå inte 
klaga. Vi hade ju haft en alldeles osed
vanlig underbar vår och nu hoppades vi 
på en ljuvlig brittsommar. Någon sådan 
såg vi nu inte till , men en och annan dag 
strålade solen och hummertiden startade 
med någorlunda gott väder. vilket ällan 
är fallet. 

Själv återupptog jag mina dagliga pro
menader och njöt i fulla drag. Sällan har 
väl naturen varit så praktfull som denna 
höst. Träd och buskar stod bokstavligt 
talat i sitt andra flor. Skogen brann och 
flammade i alla upptänkliga nyanser av 
rött och gult. Från olvon- och nyponbus
kar lyste det rött och rönnen med sina 

frukter var betagande och kunde tävla i 
skönhet med vilket exotiskt blommande 
träd som helst. 

Fågelsången hade tystnat. Bara suset i 
trädkronorna hördes och även mina egna 
steg var ljudlösa. Svampar stack upp vid 
sidorna av stigen, där trädens rötter likt 
reptiler slingrar kors och tvärs. "Guld
slantar" singlade från träden och förgyll
de marken. 

De enda djur jag såg var svarta sniglar 
som makligt tog sig fram och en och 
annan försenad fjäril. Här och där lyste 
ännu några sena blommor. Kanske en 
aning bedagade skönheter, men så där på 
höstkanten är man ju så ödmjuk och tack
sam för allt som minner om sommar. 
Nyutslagna nyponrosor, styvmorsvioler 
och ståtliga tistlar hade tagit fel på årstid 
och blommade om. Vass, kaveldun och 
säv fägnade också ögat och många vack
ra fröställningar samt sist men inte minst 
ljungmattan som bredde ut sig mellan 
stenar och bergknallar. En liten bukett 
harklöver plockar jag varje höst, som en 
sista hälsning från sommaren. 

Om man tänker efter är hösten inte 
tri t. Den är en underbar tid. Allt känns 
på något sätt fullbordat och rofyllt. Vi 
tänder ljus i mörkret och tänker framåt. 
Vi väntar på Lucia, på julhelgen och 
undrar vad det nya året skall föra med 
sig. Innan vi vet ordet av går det mot lju
sare tider och snart är en ny vår på väg. 
Hoppet om en vacker sommar lär nog 
aldrig dö hos oss soldyrkande skandina
ver. 

//lust,.. Håkan Järund 



Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte planerar 
ordentligt i förväg. 

Vi hjälper dig gärna 

A1ves Möbler AB 
Riksvägen 104, Tanumshede Tel. 0525-202 29 
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Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

KRABBFISKE
TAVLING 1993 
Tisdagen den 20 juli var det åter dags för 
årets krabbfisketävling. Det var femte 
året i följd som tävlingen arrangerades av 
FFF. Det kändes fint att bland de 59 del
tagarna känna igen namn och ansikten 
från tidigare år. 

Arne Carlsson och P Å Hallberg ställde 
troget upp för att räkna innehållet i alla 
hinkar. Årets totala fångst blev 316 krab
bor. Det har blivit mycket svårare att 
fiska nu när det inte längre är tillåtet att 
använda håv och sedan den nya bryggan 
kommit till. Eva B jörving och Karin 
Isaksson hjälpte till också i år med att ta 
emot anmälningar, dela ut nummerlappar 
mm. Eie Borre såg till att ingen missade 
varken början eller slut. I år med en gam
mal mistlur. 

Årets segrare i klassen upp till 9 år blev 
Karl Duberg med 15 st krabbor. Han 
valde snabbt ett fiskespö som pris till sig. 
Katarina Lundgren, som lyckades få upp 
hela 24 st krabbor, vann i klassen 10 till 
14 år. Hon bestämde sig för en fin tröja. 
På första plats i klassen vuxna/barn med 
vuxen placerade sig Jacob Borre, född 
1988, med 23 st krabbor. Johan Hallberg 
och Sven Löfvin fick var sin mjukglass 
som extrapris för sina jättekrabbor. 

Ännu en gång gjorde de fantastiska 
näringsidkarna i Fjällbacka, det möjligt 
att alla deltagarna kunde få ett pris. Jag 
hörde i efterhand om en lycklig liten del
tagare som på vägen hem berättade att nu 
kunde han bjuda vem han ville på pizza. 
En mamma lär ha sagt att det roligaste på 
hela sommaren i Fjällbacka var midsom
mar och krabbfisketävlingen. Att höra 
sådant värmde gott i den annars ganska 
kyliga sommaren. 

Hjärtligt tack till alla medhjälparna och
sponsorer samt sist men inte minst alla 
glada deltagare. 
God Jul! 

Lisheth Jöranli 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 
Ö 
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Gunhild Berggren berättar mera 
Forts. från nr 74 

Gunhild Berggren/ödd 1915 
på gården Liden, mittemot 
Fjällbacka-Service,/ortsätter 
att berätta om sin barndom på 
1920-talet och sin hembiträ
desplats på 1930-talet. 

Fiskeläget - en värld för sig 
På den tiden var fiskeläget en värld för 
sig, helt skilt från landsbygden bakom. 
Det var olika folk och olika arbete, säger 
Gunhild. Vi köpte fisk av försäljare som 
åkte runt. På hösten köpte vi torsk och 
saltade ner för vintern. Vi handlade hos 
Wahlbergs överst i Långbacken och vi 
lämnade ägg i gengäld. De var alltid så 
snälla och gav barnen en strut karameller 
var gång. 

Kläder köptes hos "Boråsen". Till bar
nen hade vi en sömmerska som satt och 
sydde, Arvida på Mörhult, och också 
Anna, syster till Johan Olofsson, och Hil
dur Dahlqvist, dotter till gamle Dahlqvist. 
Vi köpte också tyger hos Boråsen och 
sydde kappor. Mamma stickade så myck
et hon hann. Det var också ett par gum
mor på Håkebacken, Manda och Ruth 
Johansson, som stickade. Klara Olofsson 
hade en stickmaskin. När vi blev större 
köptes yllestrumpor, grå och svarta eller 
bruna som kliade och stack. Underkläder 
fanns att köpa. Mormor sydde också 
underkläder av blå flanell. Livstycken, 
kalsonger och linnen köptes. Vi fick för
stås överta kläder av varann. Skorna slet 
vi ut. När skorna var på lagning måste vi 
gå till skolan i trätofflor och då led man. 
Det var gammaldags och man blev en . 
lantlolla. På söndagar och lördagar fick vi 
valla kor på dikesrenarna för att ta vara på 
allt gräs. Då kunde det komma skolbarn 
från Fjällbacka och titta snett på en, en 
del var otrevliga. 

Första bilen i Fjällbacka 
Bilar hade börjat så smått då. Den förste 
som hade bil i Fjällbacka var Johan 
Olofsson och sedan Erik Larsson på kvar
nen. Han bjöd oss på skjuts en gång. Det 
var mamma, jag och Erik. Ebba vågade 
inte följa med vidundret. Hon stod och 
skrek när vi gav oss iväg. Han körde till 
kvarnen och tillbaks igen. Det var en upp
levelse. Det var en bil med suflett som var 
nedfälld då vi åkte. Det dammade och rök 
på grusvägen. 

På vintern fanns det skottarlag för bön
derna som skulle ansvara för vissa sträck-
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Gunhilds bror Erik Christiansson med en häst/ram/är gården " Liden". 

or. Då skulle de komma in i gården och få 
mat. 

Tröskning 
En massa folk måste hjälpa till vid trösk
ningen. Vi hade ett litet tröskverk som 
kördes med hästvandring. Pappa matade. 
Vi barn skulle kasta ner kärvarna. Sedan 
skaffade Karl-Ernst på Säve ett ton 
tröskverk med motor som gick med olja. 
Han åkte runt i gårdarna och lånade ut det 
och var alltid med själv. En skulle stå på 
matbordet och mata in säden. de andra 
skulle stå bredvid och "kutta·· dvs skära 
av bandet på nekerna. Två kulle stå i 
ladan och kasta fram , två skulle bära 
undan säckarna upp på magasinet. Sen 
gick halmen med fläkt upp och där stod 
en eller två och tog emot. Det var fruk
tansvärt dammigt. 

Agnarna fick vi ungar bära undan i kor
gar. Det skulle användas till strö till kor, 
grisar och kalvar. Allt gick som på löpan
de band, och man blev rätt smutsig i näsa 
och hals. 

Adiels var skarp 
Gunhild gick och läste för pastor Adiels 
1929. Han hade också pojkarna i Kville, 
där kyrkoherde Berg inte orkade med dem. 

Adiels var skarp och höll disciplinen. 
Det var på hans tid som kyrkan målades 
helt grå. Släktingar till hans fru skänkte 
de förgyllda sidofigurerna på altaruppsat
sen (nu borttagna) och det förgyllda kru
cifixet. 

Medan familjen Adiels bodde i Fjäll 
backa höll de sig till "överklassen" och 

umgicks bara med doktorns, apotekarens, 
bankkamrerns och skollärarens familjer. 
Adiels flyttade till Skee 1933. 

Syföreningen Hjälpsamheten från Fjäll
backa var en gång och hälsade på hos 
dem där och en annan gång var kyrkobrö
derna där. Det var när prästgården i Skee 
hade brunnit. Herrskapet Adiels visade 
sig då som helt andra människor, inte som 
i Fjällbacka. 

Hårt jobb som hembiträde 
Efter konfirmationen 1929 tog Gunhild 
plats som hembiträde hos doktor Oden 
som då till en början bodde i Kvilleban
ken. Hon började som 16-åring, tillsam
mans med sin yngre syster Ebba. 

Men de sade upp sig efter ett år efter
som de fick slita så hårt i den tjänsten. 
Gunhild var hemma ett år och hjälpte till. 
Men så byggdes den nya läkarbostaden 
(nuvarande daghemmet) och då Gunhild 
träffade doktorinnan , bad hon att Gunhild 
skulle börja igen, eftersom "hon visste 
precis hur de ville ha det" . Frun fordrade 
mycket. Gunhild var ledig efter klockan 7 
på dagarna och någon söndag eftermiddag 
då och då. Den sista tiden fick hon 14 
dagars semester. Hon bodde där i jungfru
kammaren. Ibland hade de två jungfrur. 
Hon lagade mat, städade och tvättade. 
Första gången hon stekte fläsk ringde det 
från matsalen där herrskapet åt, och det 
ramlade ner en siffra i köket. - "Vad har 
jag gjort?" tänkte Gunhild. När hon kom 
in sa doktorn: 

- "Jaha maten var bra, men jag vill inte 
ha svålen kvar. Jag äter inte skinnet på 



andra djur och inte på svinet heller". 
Detta var något nytt för Gunhild. Ibland 

hade doktorns fina middagar. Det började 
med inkokt lax, sedan små färska kyck
lingar, som jungfrun fick sitta och plocka 
och rensa, med små brynta potatisar till. 
Så fick hon göra glass i glassmaskinen, 
och det tog timmar att laga den av grädde 
och äggulor. Den frystes med is och salt. 
Till isskåpet som fanns i köket köptes is 
av fiskare, men den räckte bara en dag. 
Frun låg för det mesta eller satt och slog 
frivoliteter (ett handarbete). Men hon var 
sjuk med högt blodtryck och äggvita. 
Maten fick alltid vara dels salt och dels 
osaltad. Frukost serverades klockan halv 
nio och före dess skulle jungfrun ha köpt 
grädde och mjölk i mjölkaffären. Doktorn 
tog ett mått grädde var dag på havre
grynsgröten eftersom han hade tbc och 
fettet skulle hålla sjukdomen inkapslad. 
På söndagarna åt de stekta plättar och 
grädde. 

Doktorinnan hade hårda krav på renlig
het. Flickorna fick torka alla 14 golven 
varje dag plus trapporna. Varje fredag 
skulle alla lösa möbler och sängkläder, 
mattor och madrasser ut och piskas. Alla 
dörrar, lister och panel skulle torkas. 

Drömmen om sjuksköterska 
Gunhild träffade sin blivande man, Arndt 
Berggren, på sin syster Ebbas bröllop 
med Sigvard Polsson, där hon var tärna 
och Arndt kusin med brudgummen. Det 
var i april 1938 och det var dans efter 
middagen i stora rummet i samma hus där 
familjen Polsson nu bor. Sigvard och 
Ebba for till Amerika efter giftermålet 
och stannade till år 1946. 

Gunhild slutade sin plats hos doktor 
Oden år 1938 och började på folkhögsko
lan i Grebbestad. Doktorn tyckte hon skul
le utbilda ig till sjuksköterska, eftersom 
hon visade gott handlag. när hon ibland 
fick hjälpa honom på mottagningen. Under 
den enda terminen i Grebbe tad upplevde 
Gunhild en enastående in pirerande tid 
under ledning av rektor Hane on. 

Gunhild kom in i andra årskursen 
genast. Det var en stor grupp och ele erna 
bodde dels i elevhemmet och del ute i 
samhället. Man läste bl a matte, svenska, 
kemi, fysik och hade även sömnad. Att ta 
ut satsdelar i svenskan var svårt och okänt 
liksom att skriva uppsats, t ex referera en 
bok man läst. Kemi tyckte Gunhild bra 
om där man gjorde experiment. Fru Hane
son undervisade i engelska. 

Underbara lekaftnar 
Gunhild minns de härliga lekaftnarna då 
man fick bjuda in bekanta pojkar. Då kom 
Arndt och Gunnar Isaksson till Grebbe
stad med båt. Eleverna fick spela sket-

cher, t ex A M Lenngrens "Porträtterna" 
eller "Spinn, spinn dotter min". Det var 
dukat långbord i matsalen och då sjöngs 
"Var välkommen envar". 

Så gick man till gymnastiksalen och 
dansade ringlekar och lärarna var med. 
Sista dansen fick Gunhild en gång tag i 
själve rektor Haneson och det var en 
triumf. Vanliga lördagar brukade Gunhild 
cykla hem på egen cykel som hon fått av 
doktorn. Efter kursens slut i augusti förlo
vade sig Arndt och Gunhild. Gunhild 
hade nog drömt om att bli sjuksköterska, 
men Arndt tyckte inte hon skulle offra tre 
år på utbildning. 

Gästspel i Luleå 
Doktor Odens var norrlänningar. Medan 
Gunhild hade plats hos dem hade hon två 
år i rad fått vara med på vintersemester i 
Åre i tre veckor var gång. Man åt på res
taurang och Gunhild lagade frukost och 
kväll till herrskapet. När Gunhild slutat i 
Grebbestad skulle doktor Oden flytta till 
Luleå. 

Frun ville att Gunhild skulle följa med 
dem en tid och stanna till jul den hösten. 
Doktorn hade blivit l :e provinsialläkare, 
men redan från början ångrade de att de 
flyttat och längtade tillbaka till Fjäll
backa. 

Hus på Håkebacken 1946 
Så gifte sig Arndt och Gunhild 1939. De 
bodde först i skolan på Håkebacken. 

Så byggde de eget hus på Håkebacken 
1946. Då hade man just börjat bygga 
vägen runt Veddeberget. Det gick nätt 
och jämt att köra möblerna med lastbil till 
huset. 

Tack för i sommar 

Vägbygget berörde ju även Liden, där 
vägen skulle gå alldeles ovanför gården. 
Det var 1949, när Gunhilds mor låg så 
svårt sjuk på sitt sista, och arbetarna 
sprängde alldeles ovanför huset. 
Ernst var ute och bad dem flytta arbetet 
längre bort men det gick inte. Modern dog 
i augusti 1949, inte fullt 60 år. Fadern dog 
i augusti 1960, 81 år gammal. 

Krigsbarn 
Under kriget hade Arndt och Gunhild 
kontakt med olika hjälporganisationer 
som förmedlade barn. Först hade de en 
norsk flicka , som de klädde upp och hade 
om hand några månader. Därefter tog de 
emot en tysk flicka i tre omgångar, tre 
månader i taget, mer fick hon inte stanna. 
Flickan lärde sig svenska efter en månad, 
men när hon kom hem igen hade hon 
glömt tyskan. 

Arndt och Gunhild var också med på en 
transport, då flickan skulle hem tillsam
mans med andra barn. Hon hade olyckliga 
familjeförhållanden pga kriget. När hon 
var i FjälJbacka kallade hon Arndt för 
pappa och var mycket fäst vid honom. 
När han kom från arbetet i fiskaffären på 
eftermiddagen brukade hon springa och 
möta honom. 

Sista gången hon skulle resa med buss 
från Fjällbacka var det svårt för både 
flickan och fosterföräldrarna. Gunhild har 
nu inte längre kontakt med flickan. Man 
undrar om hon minns något om sina lyck
liga barndomsvistelser i Fjällbacka. 

Intervju: Inger Rudberg 

och God Helg Ingela o Lasse 

BiTSHOPIR , 
CArl BRYGGAR 

0525/31040 

Tag väl vara på fritiden ... 

Förenkla bankaffärerna 
Minuten Sparbankskort/VISA SparbanksGiro 

~~ SPARBANKEN 
Sparbanken Tanum 
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SKOLHISTORIA II 
Carl Reinhold Stubelius -lärare i Fjällbacka 1876-1909 

Folkskollärare J onas Johansson slutade i 
Fjällbacka vårterminen 1876. Hans grav 
finns på K ville kyrkogård med årtalet 
1907. Hustrun hette Anna Beata född 
Åkerström. Hennes grav är däremot i 
Fjällbacka med årtal 1843-1925. 

Det är motiverat att ge c.R. Stubelius 
ett eget kapitel då vi tecknar Fjällbackas 
skolhistoria. Han var en dominerande kul
turperson i Fjällbacka under 30-40 år, 
både som lärare klockare, bankman och 
på många andra förtroendeposter. Jag har 
haft tillgång till sonen Sverker Stubelius' 
grundliga biografi över fadern och gör här 
egentligen ett referat. (Skriften av Sverker 
Stubelius finns i Arkivet under Åldersro.) 

"Lerenska skolan" 
När den nye läraren Carl Reinhold Stube
lius kom till Fjällbacka, var det nya skol
huset under byggnad. Det kallades Len!n
ska skolan efter sin donator, affärsmannen 
Johan Leren, bördig från Fjällbacka. Vid 
sin död vid bara 35 års ålder donerade han 
sin förmögenhet 6.000 Rd till skolhus i 
sin hemort, med förbehåll att hans bror 
med fru skulle få 30 Rd årligen så länge 
de levde. Men det dröjde 14 år efter 
Lerens död innan skolan kunde byggas. 
Troligen blev det försenat på grund av det 
stora kyrkbygget i Kville 1864. 

Skolhuset blev ett vackert, rätt monu
mentalt hus för den tiden i en ren och 
enkel stil. Ursprungligen hade det 8-dela
de fönsterrutor vilket olyckligt har ändrats 
sedan. I nedervåningens västra sida var en 
stor sal, tilltagen för Fjällbackas alla barn, 
och i den östra delen lärarbostad med tre 
rum och kök. På det gamla fotot ofta 
avbildat, (nr 33) står barnen på bergskul
len framför som sedan togs bort och inga 
vägar eller stigar fanns omkring. 

Där Evas affär nu ligger, låg Falckegår
den som var en riktig bondgård. När sko
lan var färdig, räckte pengarna också till 
att lägga kullersten på gatorna. 

Stubelius från Stubberöd 
c.R. Stubelius var född i Tossene 1849. 
Han hette först Andersson, men bytte till 
Stubelius efter föräldrarnas gård Stubbe
röd, när han sökte till seminariet i Göte
borg. 

Då Stubelius gick sin första seminarie
kurs i Uddevalla hade han två kamrater 
från K ville: Sara Andersdotter och Anna 
Catharina Andersdotter. Ledare för 
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Familjen Stubelius c:a 1901. Fr.v. längst bak: Torsten, Ester, Einar. Fr.v. mitten: Sver
ker, CR. Stubelius, Fru Maria Stubelius med Fredrik i knät. Fr.v. längst fram: Göta, 
Lennart, Valter. (Arne ej född). 

utbildningen där var fil dr CL. Leides
dorff som också var folkskolinspektör. 
Det uppstod en vänskap mellan eleven 
och läraren och de höll sedan kontakt per 
brev. 

Åren 1871-74 gick så c.R. Stubelius på 
seminariet i Göteborg. som då ar inrymt 
i ett privathus på Drottninggatan. Han har 
berättat att undervisningen där var dålig 
med plugg, formalism och ··Iuntvä ende··. 
dvs avskrivning av kamrater anteckning
ar efter lärares diktamen. Man kunde jäm
föra med satiren i boken ··Folkskollärare 
Cronschougs Memoarer"·. 

1876 blev platsen i Fjällbacka ledig 
efter Jonas Johansson. Vid kyrkostämman 
valdes han med endast två röster avgivna 
av folkskollärare A. Svensson i Torp och 
handlanden C.F. Carlsson på Falckegår
den. De andra socken männen var inte 
intresserade av att rösta, trots att deras 
namn "uppropades ljudeligt". 

Randiga strumpor 
Så kom Stubelius åkande till Fjällbacka 
med häst och vagn och gjorde intryck 
med sin eleganta klädsel och särskilt de 
randiga strumporna beundrades. 

Eftersom det nya skolhuset inte var fär
digt än , fick han först undervisa i den så 
kallade Åhmans sal i ett trevåningshus där 
sedan Boråsen hade sin affär. 

Då skolhuset var färdigt flyttade Stube
Iius dit och började undervisa 60 barn 
varannan dag i klasserna 3-6. Klasserna 
3-4 och 5-6 fick alltså bara halva den 
egentliga tiden de skulle haft. I den första 
dagboken skrev Stubelius som inledning: 
··Lerenska Lancasterskolan i Fjälbacka." 

Lancaster-metoden var en metod, upp
kallad efter en man vid namn Lancaster 
som fann på att låta de större barnen för
höra de mindre i skolorna i Londons fat
tigkvarter, detta för att få ut mesta möjliga 
av tiden. Det blev ett mekaniskt rabblande 
av tabeller och ord och ett stort oväsen i 
en sådan sal. Metoden användes en hel 
del i Sverige men var på avskrivning nu. 
Stubelius använde hela tiden vanlig klass
undervisning. 

Hjälp av lärarinna 
Först 1904 fick Stubelius hjälp med de 
lägre klasserna. Då kom Anna Persson 
som egentligen var småskollärarinna, och 
tog över klasserna 3-4. (Mer om henne 
sedan) Varannandagsläsningen kunde 
upphöra och Stubelius läste varje dag med 
klasserna 5-6. 

Men naturligtvis var det stora svårighe
ter att undervisa 60 barn samtidigt. Den 
ena halvan fick ha tysta övningar medan 
andra fick muntlig undervisning. Men de 
tysta övningarna gav ju också mycket 



hemarbete för läraren att rätta. Det fanns 
inte heller på den tiden färdiga övningar 
att sätta i händerna på barnen. 

Fjällbackabarnen skrev vackert 
Stubelius hade själv en vacker handstil 
och han övade välskrivning med barnen 
så att det sades i bygden att fjällbackabar
nen skrev så vackert. Rättskrivning var 
viktig. Att kunna stava rätt satte en gräns 
mellan bildade och obildade. Uppsats
skrivning blev det väl mindre av. Kateke
sen drevs förstås noga eftersom prästerna 
var angelägna om detta. Gymnastikred
skap saknades helt. Man fick hitta på 
annan kroppsövning. En lek var att "slå 
kolla" dvs slå omkull ett stort uppställt 
trästycke med grova slagträn. På vintern 
blev det kälkåkning utför Långbacken ner 
till magasinvalvet, där det gällde att 
bromsa. Det var stora stöddiga kälkar, 
fullastade med ungdomar. Barnen gillade 
att få hålla på med såpass riskabla lekar. 
Stubelius ville gärna ha ordnat med 
undervisning i trädgårdsskötsel men skol
myndigheternas ointresse var kompakt. 
Det stod i stadgan att man skulle ha skol
trädgård "såvitt sig göra lät". Det ansågs 
att det inte lät sig göra. Dock fanns den 
bästa matjord ett kort stycke från skolan. 
Inte heller slöjd blev ordnad. Slöjdsal 
kunde ha ordnats på vinden. 

Sverker skriver om fadern att han var 
ledsen att han inte fick användning för de 
extra kurser, som han gått för att kunna 
undervisa i dessa ämnen. 

Stubelius höll god disciplin trots de 
många barnen. Han hann också med att 
hjälpa de mer studiebegåvade eleverna, 
som han placerade vid ett särskilt bord. 
De fick läsa böcker ur hans egen bokhylla 
och räkna ur en svårare bok. Han ordnade 
också med skolsparkassa. Barnen fick 
sätta in 10-1- öre i veckan, som de lade i 
en stor plåtlåda med hänglås. 

Skogsplantering 
Om man ser på gamla kort från Kville 
märker man att alla berg er kala ut. 
Bohuslän var helt "skallot". sedan land
skapets ekskogar skövlats till båtb gge 
och till eldning av Skagens fyr bl.a. 
Impulsen till skogsplantering kom från 
Det Danske Hedesällskapet, grundat 
underligt nog aven italienare, ingenjör 
Dalgos på 1860-talet. Det blev en rörelse 
också i Bohuslän. Varje ofruktbar bit 
mark, som inte kunde odlas, skulle helst 
planteras med skog som skulle ge avkast
ning i framtiden. Det blev gran och fura 
som växte fortast. Militär och skolbarn 
fick hjälpa till. En skogsplanteringsdag 
var ett roligt avbrott. Då samlades barnen 

och ställde upp i led med hackar och spa
dar, fröpåsar och svenska flaggor i hän
derna för att betona att det var ett foster
ländskt arbete. Man tågade till Dalen eller 
Stämmen och en ljungbacke valdes ut. 
Stubelius visade barnen hur man flådde 
av ljungtäcket på en tallriks tor bit, där 
man sådde gran eller tallfrö. Ibland sattes 
färdiga plantor. Man gick fram som i 
skyttelinje. Gårdsägaren Carl Carlsson 
kom ridande från Carlsgården (Gamla 
Järnhandeln) och bjöd alla barnen på 
lemonad och sockerdricka med bullar. 

Födelsedagsfest 
Små glimtar visar att Stubelius inte var 
tillknäppt och sträng, trots den stora 
arbetsbördan. En elev har berättat att bar
nen hade satt igång att dansa i kapprum
met, men Stubelius lät dem hållas. 

16 mars var hans födelsedag. Då var 
skolsalen alltid dekorerad av eleverna, 
som hade samlat till en present och en av 
dem till och med läste upp ett tal. - Stube
lius kunde skoja - som då han t.ex. plock
ade in flera pojkar i rocken som tillhört 
Johannes Falck (1813-73) och som nu 
hänger i Hembygdsarkivet. Falck vägde 
272 kg. 

Det visade sig att elva pojkar i klassen 
hette Karl och även lärare Stubelius själv. 
"Då blir du Karl XII!" sa en grabb under 
stort jubel. 

Leidesdorff på besök 
Ibland fick skolan besök av folkskolin
spektör dr eL. Leidesdorff. Hans an
komst var väl känd i förväg då han 
beställt rum på hotellet hos Valborg 
Hansson. Stubelius kände honom sedan 
seminarietiden i Uddevalla. Oftare kom 
kyrkoherde Uddgren, präst i Kville 1882 
efter Holmqvist, en lärd man, filosofie 

doktor. Han såg ut som en gam~aldags 
profet med långt skägg. Han började för
höra på allmän historia, men Stubelius 
fick upplysa om att man inte hade detta i 
läroplanen. När Uddgren frågade på de 
latinska satsdelarna ablativus och vokati
vus, fick Stubelius åter säga att detta inte 
hörde till kursen. Oftare kom handlande 
Fredrik Dahlgren som var intresserad av 
skolan. Han lät fotografera sig tillsam
mans med Stubelius och tre av hans barn 
hos den kvinnliga fotografen Mathilda 
Ranch från Varberg som hade flilial i 
Fjällbacka. En annan hög besökare var 
landshövding Albert Ehrensvärd som ver
kade för skolundervisning i landsting och 
riksdag. 

Diktaren Edvard Fredin, (signatur E.F.) 
även tidningsman på Bohusläningen, har 
beskrivit en resa till Fjällbacka. Han dog 
endast 32 år gammal och har blivit mest 
känd för sin översättning av Tennysons 
dikt Nyårsklockan som Anders de Wahl 
brukade läsa från Skansen. Då Fredin 
besökte skolan i Fjällbacka 1886, höll 
klassen på att läsa en historia a~ Mark 
Twain, där det berättas att George Was
hington talade sanning som barn. Då Stu
belius frågade , om någon av barnen visste 
vem denne Washington var, viftade en 
liten grabb som nyss återkommit från 
USA och gav stolt svaret: President. 

Stubelius - skicklig lärare 
Sonen Sverker Stubelius har samlat ihop 
några vittnesbörd från gamla elever om 
Stubelius som lärare. 

Skepparen Johan Hansson i Fjällbacka, 
född 1864, hörde till Stubelius' första ele
ver. Han hade tidigare haft folkskollärare 
Jonas Johansson. Den gamla eleven kom
mer ihåg att den läraren gav hela klassen 
smörj, om det inte gick att få den verklige 
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syndaren att bekänna. Alla fick smörj av 
daggen. En annan, Nestor Hammarström, 
har berättat att han gått förbi skolfönstret 
och visslat, då Stubelius öppnat fönstret 
och ropat: "Gå inte där och vissla, pojke" 
Nestor slutade tvärt och visslade aldrig 
sen i hela sitt liv. Vissling ansågs på 
något sätt syndigt. En annan elev, ingen
jör Anders Broberg, har berättat att då han 
flyttade till Hunnebostrand och läraren 
där fick höra, att han gått för Stubelius, 
placerade han genast pojken på första 
bänk, eftersom barnen satt placerade efter 
duktighet. 

Av sonen Sverkers berättelse om fadern 
framgår, att han gick flera fortbildnings
kurser. På seminariet gick han ut med 
högsta betyg i trädgårdsskötsel och gick 
sedan två fortbildningskurser för läns
trädgårdsmästare C.M. Lindebäck. Sonen 
berättar, att han minns ett besök ca 1910 i 
Lysekil hos Lindebäck, som klagade över 
att bondgårdarna helt saknade trädgårds
land och fruktträd. Man ansåg att grönsa
ker var bara för djuren. Genom omfattan
de upplysningsarbete lyckades Lindebäck 
få folk att anlägga trädgårdar med grönsa
ker, fruktträd och häckar. 

Privatskola 
Trots Stubelius ' stora belastning i den 
ordinarie skolan med 60 elever varje dag, 
tog han sig tid med privatundervisning 
mot en blygsam betalning - ca 25 öre i 
timmen. Den mest kända av dessa elever 
var telegrafisten, blivande författarinnan 
Hilma Angered-Strandberg. För övrigt 
var det väl mer välsituerade familjer, som 
gärna ville ge sina barn litet mer allmän
bildning. En bild av Stubelius med lär
jungar kring ett tellurium dvs en modell 
av solsystemet finns i Fjällbacka-Bladet 
m33 

Stubelius blev också betrodd som kon
taktman för övriga lärare i norra Bohuslän . 
och han fungerade som sådan vid lärar
rnöten. 

Stubelius - allt i allo 
Här kan endast kort antydas alla de andra 
förtroendeuppdrag som Stubelius fick 
hand om vid sidan av skolarbetet. 

Gudstjänster höll i skolsalen 1882-92, 
tills kyrkan var färdig. Spottkopparna 
räckte inte till för alla som tuggade snus. 
Fru Stubelius måste också ha kaffekitteln 
igång för bekanta besökare från öarna. 

Stubelius var klockare, när kyrkan var 
färdig, dvs han satte bland annat upp 
psalmerna, lämnade dem till organisten 
och sedan skulle han leda psalmsången. 
Han skulle också hjälpa till vid offer i 
kyrkan och ta emot anmälningar till natt-
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vardsgång. Som klockare tjänstgjorde 
Stubelius i 38 år - med en årslön av 120 
kronor, sedan 150 kronor, med skyldighet 
att vara närvarande i kyrkan alla söndagar 
året runt plus veckopredikningar under 
passionstiden samt husförhör. Om Stube
lius och hans roll vid kyrkbygget har jag 
berättat i m 73 av vårt blad. 

Stubelius hade också hand om uppbör
den av prästs katten som ledde till 
omständliga beräkningar efter gamla tion
detabeller. Redan två år innan Stubelius 
slutade skol tjänsten, blev han kamrer i 
Kville sparbank, vilket han var till sin död 
1922. Banken var inrymd från 1906 i 
nuvarande bankhliset. 

Stubelius lämnade också korta notiser 
till Bohusläningen om skörd, fiske, bad
gäster osv. 

Han höll ibland bokauktioner som 
pågick i tre dagar i något av de stora 
magasinen, då Stubelius fick 35% i provi
sion. Ett otal andra förtroendeuppdrag kan 
jag bara antyda här: t.ex. ledamot av häl
sovårdsnämnden 1888 och av styrelsen 
för Fjällbacka municipalsamhälle som bil
dades 1898. 

Han förblev allt i allo även efter pensio
neringen 1909, då han t.ex. anlitades för 
att skriva upprop för penninginsaqllingar 
till avgående läkare och präster. 

Redan 1908 köpte Stubelius ett eget hus 
av ansjovisfabrikören och stenhuggeriid
karen Albert Tobiasson, som skulle flytta 
till Göteborg. Huset är fortfarande i famil
jens ägo. Det är ett så kallat dubbelhus, 
troligen byggt på 1860-talet och ligger på 
höjden inte långt från kyrkan. 

Carl och Maria Stubelius c:a 1920. 

Kulturspridare 
En lärare av Stubelius' typ, av gamla 
stammen, en sådan som själv fått kämpa 
sig fram till bildning, har betytt oerhört 
som kulturspridare i sin trakt. Vi har haft 
många sådana i Sverige. Fjällbacka har 
haft Stubelius - en verklig pionjär i den 
tidiga skolans värld. 

Lärarinnan Blenda Waldner, som tjänst
gjorde på Väderöarna, skreven hyllnings
dikt vid hans bortgång 1922, där en vers 
lyder så: 

Verksam och lång var din arbetsdag 
för hem och samhällets bästa. 
Ej levde du blott till ditt eget behag, 
mest tänkte du på din nästa. 
Du visste att råda på bästa sätt, 
att tjäna och göra vägen lätt. 
Så långt sig förmågan sträckte 
en hjälpande hand du räckte . 

Söner och döttrar till Carl Rein
hold Stubelius (1849-1922) och 
hans maka Johanna Maria född 
Wingård (1859-1934) 
Det kan ~ara väl motiverat att redogöra 
för fami ljen Stubelius' barnskara, då de 
alla blev kulturarbetare på olika ormåden. 
Sverkers dotter Brita Jonsson har varit 
hjälpsam och gett mig alla deras namn 
med data: 

Torsten (1883-1963) Arkitekt, Stock
holm. 

Einar (1885-1976) Intendent vid Fir
man Dorch & Bäcksin (färghandel), Göte
borg. 

Ester (1887-1976) Telefonist i Fjäll
backa och Göteborg. 

Sverker (1889-1978) Seminarielärare 
vid Göteborgs Folkskoleseminarium. 
Hembygdsforskare. Författare till böcker
na: Kville härads första industri (tranko
keri). Kville gamla kyrka och Kville nya 
kyrka. 

Torborg (1891-1976) Utbildad vid 
Fackskolan för huslig ekonomi i Upp ala. 
hade bl.a. plats hos landshövdingen i 
Vänersborg. Skötte om sin mor då hon 
blivit änka. 

Lennart (1894-1929) Försäljningschef 
vid Apoteket Lejonet, Malmö. 

Valter (1896-) Disponent och kontors
chef vid Svenska Kyrkans DiakonistyreI
ses Bokförlag, Stockholm. 

Göta (1898-1982) Folkskollärare i Kil, 
Värmland. 

Fredrik (1900-1958) Bankkamrer, 
Strömstad. 

Arne (1902-1983) Folkskollärare, konst
när, Göteborg. 
Systrarna Ester, Torborg och Göta flytta
de till Fjällbacka som pensionärer och 
bodde där till sin död. 

Inger Rudberg 
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• Jordförbättringsmedel, gräsfrö m.m. - ,.' 

Välkomna! 

Välkommen till 

FJJluaacxa .. 
JtULÖaU as 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG ~_ 

TAPETER 
LEKSAKER 

KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

KC kläder 
för damerna 

• 
. Å·ven barnkläder 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/313 00 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

_ Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 
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Några sommarbilder och annonser 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

Ägarna till den omstridda Restaurangbå
ten valde att samarbeta med bryggdans
arrangörerna. De ordnade kaffeserve
ring, vars inkomster gick till bryggdansen 
och erbjöd inomhusdans vid otjänlig 
väderlek. 
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Vi ber att få tacka våra 
kunder för i sommar 

samt önska en trivsam 
jul- och nyårshelg 

Isa & Janne 

VÄLKOMMEN TILL 

'~J ~;p 

Gardin - Modetyg - Sybehör 
Garner - Handarbete 

Underkläder - Strumpbyxor - Sockar 

FJÄLLBACKA TEL 313 71 

Seglarskolan hade fulla kurser, trots det 
dåliga vädret. Här tas en optimist jolle 
upp under seglarlärare Urban Ström
bergs ledning. 

HÄLLEVADSHOLM 

BeställningstrafIk 
med buss 

upp TILL 25 PERS 

Även handikapp
transporter 

0524·50555 



~.A){ 
Så får bara bra 
barnskor heta. 

En rikt ig paxs~övel 
helt i Skln~ °s~önt 
med varm , 
foder . . 
Galosch enng 
runt hela 
foten. 

Detta och m~c"et 
annat finner Ni hos 

SSN:s träningsseglingar pågick hela 
sommaren. Har du någon gammal Mir
rO/jolle , du vill sälja, ring Berit Ström
berg tel 031 -41 04 03 eller sommartel. 
317 OJ. SSN tänker försöka återuppta 
denna utmärkta tvåmansjolle. 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Månd-f red 9-17. lörd stängt 

~~uL 
SKOR och LÄDER 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/312 50 

-~~~-
'FISKAI~I~R 

Färskfisk -Skaldjur 
Delikatesser 

SKALDJURSTÄRTA OCH LANDGÅNG 
PÅ BESTÄLLNING 

Välkomna 
0525·31222 

Kalvöauktionen inbringade 123.500 kro
nor till sjöräddningen. Det gamla rekor
det blev slaget med 500 k,;onor. 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 
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Gladast tycktes Lars-Erik Persson andrapristagaren vara. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l l 
l l 
l l 
l l 

l ~ l l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l Och före olunn någonting annat. l 

~ Kanske något mellan mun och fingrar. ~ 
~ Nedsänkt till botten som en skatt, ~ 
l av guld, av silver. l 
l l 
l Kringsimmat av sjövidunder utan dykarklockor. 2 

~ En skatt oförmögen till stillastående. ~ 
l Hur ter sig döden 2 
l 2 
l för något som aldrig kan vara stilla, l 

~ aldrig vila, aldrig ge upp ~ 
l för att låta sig betraktas? 2 
l l 
l Bara jagande efter något 2 

~ som glimmar till i vattnet ~ 
l och som kan vara guld eller silver, 2 
l l 
l men som inte är guld eller silver. 2 

~ En gång blev en lärare uppäten vid Styrsö. ~ 
2 Han borde inte ha badat ensam. 2 
l l 
l §tI/l/lal' 0 %lIlS,fOIZ 2 
l l 
2 l 
l l 
2 2 
l 2 
~ Olunn är ett fornnordiskt ord för makrill. Gunnar D Hansson ~ 
l är forskare i litteraturvetenskap och kommer från Smögen. 2 
l Dikten har utvalts av Björn Sandmark. 2 
2 2 
l l 
l l 
l l 
l l 
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VM IMAKRILLMETE 
Årets VM den 28 augusti blev en succe. 
Strålande väder och över hundra deltgare, 
fem gånger fler än förra året. Blir vi fem 
hundra nästa år? Tråkigt nog så ville inte 
makrillen vara med i år heller, endast 24 
makrillar totalt, fångades. Bäst lyckades 
Lars-Åke Olsson som både fick första och 
mesta fisk. På kvällen var det fest med 
prisutdelning på Galären. Delikat makrill
sopppa, öl och irländsk underhållning av 
Black Cavalry. 

l:a pris Lars-Åke Olsson. 2:a pris Lars
Erik Persson, 3:e Bo Benjaminsson. Första 
fisk Lars-Åke Olsson. Största fisk Conny 
Olsson, l:a juniorer Tommy Olsson. Tack 
vare många sponsorer var första pris en 
resa till Färöarna för två personer, inte 
dåligt. Själv fångade jag lika många 
makrillar som förra året. 

Text och foto : Jacob Mannheimer 

Conny Olsson fick största makrillen. 

~fled 
och 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 

GLAS - PORSLIN - MM 

Systembolagets ombud 

Tel. 0525-310 14, 312 52 



Varför slösa egen dyrbar 
tid 

- när du i ett slag kan få 
hjälp av oss 

John Granqvist Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/320 30 

fjällbacka 
Gräv AB 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-319 37, Mobilfel. 010-23716 86 

FJÄLLBACKA IK 
SERIESEGRADE 
div VII norra 1993 

Fjällbacka IK:s A-lag tog i år äntligen 
steget upp i div VI, efter tre år i div VII. 
Laget gjorde en mycket bra insats, och 
gick obesegrat igenom serien. Framför 
allt har lagandan och bra träningsintresse 
lagt grunden till framgången, där ledarna 
Bengt och Bosse gjort en god insats . 

~lÅ.LLl!,ÅCKÅS 
LUCIA 1993 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Till Lucia för året valdes ~ 
Marie Karlsson. 

Marie, som är elev i Ham
burgsundsskolan, var luciakan
didat nr. 3 och kröntes i sam
band med Fjällbacka IK:s 
Damsektions traditionella J ul
och Luciafest på Badis i Fjäll
backa den 12 december. 

FjällbackaBladet ber att få 
gratulera. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Gynna våra 
annonsörer! 

Lagets främsta målskyttar har varit 
Patrik Jonasson och Fredrik Nestorsson 
med 12 mål vardera. FJÄLLBACKA IK (div VII norra Bohuslän). LAGUPPSTÄLLNING 

Till bäste spelare utsågs Joakim Nestors
son och årets överraskning blev Daniel 
Uttgren. 

L.E. 

Stående fr. v.: Tommie Karlsson, Patrik Jonasson, Joakim Torstensson, Leif-Ove Gran
kvist , Kjell Gustavsson, Patrik Palm, Fredrik Nestorsson, Magnus Krantz. Tränare 
Bengt Palm. 
Knästående fr. v.: Lagledare Bo Karlsson, Ro({ Dahlgren, Klas Järund, Miakel Nes
torsson, Joakim Nestorsson, Peter Brandt, Daniel Uttgren. 
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1834 
De kom roende med de döda 
i höstdagens bleka ljus. 
Den tiden var slit och möda 
i Fjällbackas strandsittarhus. 

De kokade tjära i köken. 
De bad en brinnande bön 
och andades svarta röken. 
som bolmade ut över sjön. 

De rodde med kistor i båten 
och Gårvig med skrovlig röst 
sjöng psalmer och kvävde gråten . 
Det gav dem väl någon tröst. 

1859 
Och koleran kom tillbaka 
med båtlast från ryssars land, 
när Benjamin lossade hampa 
med handlarens vana hand. 

Men Benjamin dog den dagen 
med åtta i Backen sen 
Från hemmet blev modern tagen, 
Dorotea, Anna, Helen . 

Tobias lade i kista 
med tröstande kärleksord 
till färden den svåra sista 
till Enerskärs grav och jord. 

Tobias följde de andra 
i döden till Enerskär. 
- Nu båtarna åter landa. 
En stund vill vi dröja här. 

Till Enerskär fördes de döda 
till skärets granitgråafamn. 
De sover från fattigdoms möda. 
- Ej glömda - i evighets hamn. 

Om Stenen på Stora Enerskär se sid. 6. 

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

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

Vill Du 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 kl 11-14, fredagar kIIS-18. 

Munk-Reklam AB, Munkedal 1993 
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GUN & THORSTEN 
NORIN 
S. Hamngatan 23 
45071 Fjällbacka 
Tel. 0525-31273 


