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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 , 
45071 Fjällbacka 0525/31916 

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

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

ÖVRIGA LEDAMÖTER 
Inger Rudberg, Persikevägen 81, 
22355 Lund 046/144535 

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 

REDAKTION 
Anders Järund 
Bo Reichenberg 
John Johansson 
Maj Gustafson 

ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

MEDLEMS REGISTRERING 
John Johansson 

Framtidstro och miljödebatt 
I Sverige börjar man skymta slutet på krisen, i alla fall vad beträffar 
industrin och möjligheterna att skapa nya jobb. Ä ven i Fjällbacka stiger 
optimismen och framtidstron. Liksom FIK:s serieseger i fotboll i fjol 
innebar ett lyft upp i en högre division, finns det i år flera ting som mar
kerar att hela Fjällbacka tagit ett kliv uppåt. Mest glädjande är Nytto
Data, som på bara fem år gått från enmansföretag till ett företag med ett 
tjugotal anställda. Inventing går stadigt framåt. Netabs gamla lokaler har 
äntligen sålts. Köparen heter Vasco och säljer hygien artiklar. Cirka 10 
personer anställs. Byggnationen står fortfarande still, men inget byggin
riktat företag har gått omkull. Lastkajen har farit illa, men kommunen 
tänker reparera den, så att den håller för de timmerlaster, som utskeppas 
där. Brandkåren är fortfarande hotad. 

1995 blir Fjällbacka en egen församling. Då kyrkobokföringsdistrik
ten försvann efter omläggningen av folkbokföringen 1992, upphörde 
Fjällbacka att vara en avgränsad enhet i något sammanhang. Fjällbacka 
har tidigare varit municipalsamhälle, och man försökte den gången hålla 
på sin självständighet som sådant så länge som möjligt, ända till 1964. 
Med bildande aven egen församling , markerar vi ett Fjällbacka, som är 
på väg framåt. Naturligtvis hoppas vi också på en ny uppslutning kring 
vår vackra kyrka. 

Med de två senaste ledarna i denna tidning har diskussionerna om 
nybyggnation och miljö tagit fart igen. För min del ser jag egentligen 
inga motsättningar. Vi vill alla ha ett levande samhälle, och vi vill alla 
bevara den miljö vi lever i hela året eller bara sommartid. Debatten tycks 
mig gälla gränsdragningsproblem: vilken strandremsa och vilken högre 
kulle kan få bebyggas och vilken bör sparas, och hur bör den bebyggas? 
Låt oss ta denna debatt för vad den är: en detaljdiskussion, även om den 
är viktig. 

Sommaren är här, och vinterns frid förbyts i glada aktiviteter. Som 
åretruntboende gläds man både åt vinterfriden och åt sommarens liv och 
rörelse, liksom man gläds åt årstidernas växling. Välkomna alla sommar
gäster, särskilt alla ni som känner så mycket för Fjällbacka att ni är med
lemmar i denna förening. 

En glad och varm sommar 
Anders Järund 

Omslagsbild: 

LILLA ENERSKÄR I MAJ 1993 

Foto: Anders Järund 



FÖRENINGEN FÖR FJÄLLBACKA 

Arsmöte 
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 
12 juli kl. 19.00 i Håkebackens 
gamla skollokaler. I pausen berättar 
Leif Norin om sitt företag Nytto
Data och visar runt. Alla hjärtligt 
välkomna. 

Rundvandringar 
i Fjällbacka 
anordnas även i år. Inger Rudberg 
tar oss med på en historisk vandring 
i vårt gamla samhälle. Start vid 
campingen kl. 19.00 torsdagarna 
den 30 juni , 21 juli och 4 augusti. 

Årsavgiften 
De nya inbetalningsrutinerna har 
fungerat utmärkt. De flesta hade 
betalt till l december åtminstone 
efter en påminnelse. Så även i år 
skickar vi ut ett inbetalningskort 
med årsavgiften på 100 kr för verk
samhetsåret 1994-95 med sommar
numret. Därmed har du också beta
lat julnumret -94 och sommarnum
ret -95. 

Krabbmete 
Tider fö r krabbmetet meddelas 
senare. 

FFF stöder i år 
ekonomiskt: Mörhultsbadet, brygg
dansen, olika kulturaktiv iteter. 

Äldre nummer 
av Fjällbacka-Bladet säljs också i år 
i samhällets bokrealokaler. Kanske 
har ni missat värdefulla artiklar. 
Passa på att komplettera. Pris fem 
kronor per nummer t o m nummer 
60 - därefter åsatt pris. Vissa num
mer är helt utgångna men kan fås 
som kopior genom Inger Rudberg 
telefon 0525-353 77. 

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

Du som har köpt 
Fjällbacka-B ladet 
Är Du intresserad av att stödja vårt 
arbete för Fjällbacka, både att beva
ra traditioner och kultur och att 
skapa nytt liv? Du kan hjälpa oss 
genom att bli medlem av Förening
en för Fjällbacka. Då får Du två 
nummer av Fjällbacka-Bladet på 
posten till jul och midsommar. Tala 
med någon i styrelsen. Medlemsav
giften 100 kr. 

- Allt inom persondatorer -

t:! ffi L ~ : :~~~ M~~~~~ft ~ 
o PC-datorer 
o Service 
O Nätverk 

Data-utbildning 
o Datakunskap 
D Ord & Textbehandling 
DBokföring & Fakturering 
DCAD 
D Desktop Publishing mm. 

OADB 
OCAD 

NOVE I I 

O Systemlösningar 

NYTTODATA 
NorraHamngatan 10, 45071 Fjällbacka 

Tel 0525·320 80, Fax 0525·32410 

Lisbeth J öranli död 
En av våra styrelsemedlemmar Lisbeth 
Jöranli avled oväntat den 4 april i år. Hon 
har med glädje och entusiasm arbetat för 
vår förening . Särskilt kommer vi att min
nas hennes engagemang för det mycket 
uppskattade krabbfisket varje sommar. Vi 
övriga i styrelsen vill framföra vårt delta
gande till de närmast sörjande: hennes 
make Ragnar, hennes två barn Niclas och 
Jenny, system Åsa och hennes mor Maj 
Gustafson, som ett par dagar senare 
också förlorade maken Erland. 

Styrelsen 

@ränaL.ids 
Restaurang 

LUNCHSERVERING 
ALA CARTE 

PIZZA 
12·18 

Bordservering i två våningar 

A la carte och skaldjur 
18-02 

Fullständiga rättigheter 

VÄLKOMNA! SlYAN och BERNDT 

Tel. 0525·310 41 
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Ur Göteborgs-Posten 6/3 1994 

Mästerlotsen går i land 
För första gången på tjugotalet år tog 
avtroppade mästerlotsen Alf Aronsson 
från Fjällbacka häromdagen vid den 
officiella avtackningen i Fiskebäcksvik 
i Lysekil på sig uniformsjackan. Guld
ränderna blänkte. Uniformen är nu
mera inte vardagsdräkt för vare sig 
lotsar eller sjöbefäl. 

Men att kunna dra på sig en tjugoårig 
gammal kavaj är inte vem som helst för
unnat. En lots måste å andra sidan alltid 
hålla sig i god fysisk trim. Inga över
flödskilon tillåts vid klättring utefter far
tygssidor i mörker, storm och grov sjö. 

Alf Aronsson är försynt och tystlåten. 
Han vill ogärna tala om sig själv eller om 
sina egna bedrifter. Men några händelser 
från ett 43-årigt händelserikt yrkesliv går 
inte att förtiga. 

Scandinavian Star 
När Scandinavian Star i april 1990 sände 
ut sina nödsignaler i position väst Väder
öarna hade Fiskebäcksviks lotskutter vid 
Brofjorden precis anlöpt hamnen. 

- Jag lade ut positionen och såg att 
Scandinavian Star befann sig utanför 
Väderöarna. Vi tankade fullt och drog på 
ut till det nödställda fartyget, säger Alf. 

Mardröm 
En mardröm att klättra ombord på den 
eldhärjade färjan. Att känna lukten av 
brända v döda kroppar. Att inte kunna ta 
sig fram i 'korridorer eller passera däck 
där röken vilade giftigt tung eller att gå 
över heta plåtar. 

158 människor dog. Alf Aronsson 
fick lotsa in ett ryskt fartyg, Frisic Rozin, 
med 52 överlevande. 

Men innan dess hade Alf tillsammans 
med ett par brandmän efter en timmas 
väntan lyckats ta sig upp till kaptenen 
Hugo Larsen. Däcksplåtarna var så heta 
att vattnet kokade på dem. Brandmännen 
och Alf höll varandra i händerna för att 
inte tappa bort varandra under vandring
en upp till översta bryggdäck. 

Lugn och trygg 
Vi som stod på kajen i Lysekil och såg 
ryska båten lägga till i södra hamnen med 
väntande ambulanser och läkare minns 
också Alf Aronsson. Han stod tryggt på 
bryggvingen och gav order till ryska 
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Mästerlotsen Alf Aronsson i Fjällbacka har alltid lugnt och tryggt lotsat in även de största tank
fartyg i Scanraffs hamnar. 

besättningsmän och befäl. Lugn och dis
ciplinerad som alltid. 

Alf Aronsson gick på Sjöbefälsskolan 
i Göteborg och läste extra vid Chalmers 
för att kunna ta in de stora superjättama 
till Brofjorden. Motståndarna, även lotsar 
från Göteborg, hävdade att nålsögat in till 
Scanraff aldrig skulle kunna passeras 
utan risk för oljesöl och haverier. OK:s 
raffinanderiplaner var ifrågasatta och 
kraftigt omdiskuterade. 

Stod i centrum 
Den 18 november 1974 stod Alf som 
vanligt i centrum för intresset. Han fick 
förtroendet att lotsa in första stora tank
båten till Brofjorden, 68 000 dwt Oak
land. Ett enormt uppbåd av sjöfolk och 
massmedier följde inseglingen, bland 
annat från lotsutkiken vid Brofjorden. 

Stora fartyg 
- Den inseglingen gick bra och det har 
alla andra också gjort hitintills och dess
bättre, säger Alf Aronsson. Han har fått 
viss vana att ta in både stora och mindre 
båtar till Scanraffs hamnar, cirka 300 
lotsningar per år. När det gäller stora far
tyg har Alf även tagit in Hilda Knudsen 
på 423000 dwt. 

Alf är en förtegen man. Han vill inte 
skryta. Att få honom att berätta om dra-

matiska sjöräddningar av fiskebåtar och 
nödställda fritidsbåtar är hart när omöj
ligt. 

- Vardagsrutiner som hör till jobbet, 
säger han. 

Farfars hus 
I farfars gamla hus i Fjällbacka bor mäs
terlotsen Alf Aronsson - Fjällbackasonen 
som är född och uppväxt i Telegrafhuset, 
byggt 1807 och ett av samhällets äldsta. 

Alf Aronsson växte upp invid sjön. 
Och på sjön har han utfört sin livsgär
ning. I slutet av 1940-talet läste Alf navi
gation på folkhögskolan i Grebbestad 
innan han seglade ut i vida världen för att 
skaffa sig sjörnånader. 

Alfs föräldrar ville att han skulle söka 
sig in vid tullverket och bli kustbevakare. 
Men Alf hade kursen utstakad. Han hade 
alltid drömt om att bli lots. Började som 
båtman på Väderöarna 1951 och utnämn
des till reservlots. 

Han har vidare tjänstgjort på Koster, i 
Lysekil och Brofjorden. 

- Fint kamratskap. Jag har inte ångra 
tmitt yrkesval en enda dag, sade Alf 
Aronsson när han häromdagen avtacka
des av sina arbetskamrater i Fiskebäcks
vik vid Brofjorden. 

Lars Helgen 



o 

FRAN KYRKTRAPPAN 

När det här skrives, står årets konfirma
tion för dörren. Lördag 7 maj kommer 
det att finnas mycket folk, inte bara på 
kyrktrappan, utan hela kyrkplan kommer 
att fyllas med folk efter gudstjänstens 
slut, när alla samlas för att höra, när 
Rickard Bergenheim spelar "Amazing 
grace" på trumpet ut över Fjällbacka och 
ut över skärgården. Arton konfirmander 
är det i år, och det är ovanligt många. 
Visst är det alltid något ljust och hopp
fullt över varje konfirmationsgudstjänst, 
och man önskar ungdomarna allt gott. I 
välgångsönskningarna blandas alltid oron 
över vad som skall hända dem i denna 
osäkra värld, där trygghet och normer har 
försvunnit i stor utsträckning och ersatts 
av sådant, som man måste vara skeptisk 
inför. 

På söndagen som kommer firas kon-

FOTO: Hans Schub 

firmandernas första nattvardsgång, efter
som vi här, än så länge, inte tillämpar den 
möjlighet som finns, att dela ut nattvar
dens gåvor även till yngre och okonfir
merade. 

Söndagens namn är Bönsöndagen, 
och vi talar då särskilt mycket om bönen, 
även om detta ämne naturligtvis själv
klart har sin plats i predikan även under 
andra söndagar. 

Vad är bön? · Luther svarar: "Bön är 
vårt hjärtas samtal med Gud." Och det är 
en bra definition. Ärkebiskopen N athan 
Söderblom skriver på ett ställe: "Det är 
ett ständigt fortgående samtal mellan ett 
jag och ett du." 

I sökandet efter underlag till Bönsönda
gens predikan, har jag hittat ett stycke om 
bönen i en andaktsbok. Jag tycker det är så 
bra, att jag vidarebefordrar det till er alla. 

Fond för nybildade Fjällbacka församling 
Komminister Birgit Wallin går i pension i augusti i år. Hon har undanbett 
sig gåvor i samband med detta, men vill istället att den som så önskar, skall 
kunna sätta in en större eller mindre penninggåva för bildandet aven fond, 
vars avkastning skall tillfalla församlingsarbetet i Fjällbacka. Fonden skall 
förvaltas av kyrkorådet i Fjällbacka församling. 

. De hopsamlade medlen kommer formellt att överlämnas den 7 augusti 
när komminister Birgit Wallin avskedspredikar. Gåvor kan sättas in på 
postgiro 184912-4 Fjällbacka Församling. Ange på talongen "Komminister 
Birgit Wallins fond för Fjällbacka Församling". Om man inte önskar vara 
anonym, skriver man sitt namn under. 

Kyrkliga Arbetskretsen 
Elaine Lindebjörk ordf. 

"Bön är inte i första hand att söka 
Gud eller se på honom, utan att låta 
honom se på dig. Du tror kanske, att det 
är du, som måste betrakta Gud, analysera 
honom, utforska honom. Men en Gud, 
som kan inpassas i dina tankar och ditt 
förstånd, är nödvändigtvis en begränsad 
Gud. Om du, då du söker Gud, inte inser 
att han alltid är störst, att det är han som 
ser på dig, älskar dig, då är det inte Gud 
du möter, utan en produkt av din fantasi. 

Guds blick är alltid först. Gud känner 
dig, redan innan du känner honom, och 
du kan aldrig hinna ifatt hans försprång. 
Du lär inte känna Gud främst genom att 
du betraktar honom, utan genom att låta 
honom betrakta dig. Du känner inte solen 
genom att se rakt in i den, utan genom att 
sänka din blick och exponera dig för dess 
strålar." 

Församlingsbildningen fortsätter pla
nenligt, och nu har ett antal personer 
lovat ställa upp för det blivande, för 
Fjällbacka direktvalda kyrkorådet. Jag 
ber nu alla och envar skriven i Fjällbacka 
att utöva sin rösträtt, när den dagen kom
mer, så att det nya kyrkorådet får känna 
ert fulla stöd. 

När jag satte papper i skrivmaskinen 
det här gången för att skriva "Från kyrk
trappan", så är det för sista gången, efter
som jag skall gå i pension. Det är nu över 
fyrtio år sedan jag kom till Fjällbacka 
som alldeles nybakad lärare, och efter
trädde Erik Eriksson i Kyrkskolan. Och 
reflektionen blir den vanliga: "D,=t :ir 
hemskt vad tiden går!" - Väldigt mycket 
har blivit annorlunda i Fjällbacka under 
den här ganska långa tidsrymden. När jag 
kom hit, var samhället forfarande ett gan
ska genuint fiskesamhälle med en homo
gen befolkning, medan nu fisket är så 
gott som borta, och yrkeslivet är, som de 
stora pojkarna säger, diversifierat. En 
utveckling på gott och på ont. 

Pensionsdagen blir i början av augus
ti, med avskedspredikan 7 augusti, men 
eftersom varje skärgårdspräst har svårt att 
ta ut semester av naturliga skäl, så har jag 
samlat på mig en del, och försvinner till 
dels ur aktiv tjänst under sommaren. Men 
jag kommer att finnas tillgänglig på tele
fon , och har även åtagit mig en del upp
drag under sommarens lopp, ·så vi ses. 

Jag önskar er allt som är bra under 
kommande år, och Guds välsignelse över 
kyrka, gudstjänst och samhälle! 

Hälsningar 
Birgit Wallin 
Komminister i Fjällbacka. 
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Hilding Arvidsson på Kalvö 
Den Il november förra året avled Hil
ding - en gigant både som människa och 
kraftkarl. Det kom inte helt oväntat för 
oss som bor på Kalvö, men blev ändå så 
definitivt och ledsamt för oss. 

Min fru Aina arbetade åren 1969-
1970 som provinsialäkare, som det då 
hette, i Fjällbacka. Vi hade tidigare 
genom seglingar utefter kusten "fastnat" 
för fjällbackaskärgården och på genom
seglingar beundrat samhällena på öarna 
och då särskilt Kalvö. 

Det var väl i februari 1970 som vi 
vågade oss ut på isen en solig söndag i 
riktning mot Korsö med utgångspunkt 
från varvet. När vi kommer upp på ängen 
i mitten av Korsö öppnar sig den fantas 
tiska vyn över Kalvös samhälle med sina 
14 hus . Vi gick över dit via en liten 
omväg på isen. Det fanns ju spår där och 
hade den burit så skulle väl den göra det 
nu också! 

Väl inne bland sjöbodarna på Kalvö 
får vi se det första livstecknet på ön. Ner
för backen kommer en reslig och stilig 
man, bred som en ladugårdsdörr, och häl 
sar på oss med stor vänlighet. Vi hade 
träffat Hilding för första gången och det 
mötet var inledningen till en lång ange
näm bekantskap. Vi språkade säkert en 
hel timma om bl.a. öns historia, fisket, 
skutskepparna på ön osv. Hilding impo
nerade stort på oss genom sin vänlighet 
och sin berättarkonst - mer om detta 
senare - och vi kände att här skulle vi 
vilja bo om det var möjligt. 

Det var tolv bofasta på ön vid detta 
tillfälle och vi förstod att det var ett 
mycket aktivt liv här på ön bara det inte 
var söndag. 

År 1972 kunde vi med stor tur köpa 
vårt drömhus nere vid vattnet (det numera 
gula) och bekantskapen med Hilding och 
hans syskon började. Accepterade på ön 
blev vi genast och Hilding, broder Bertil 
och syster Märta blev våra närmaste vän
ner bland den bofasta befolkningen. 

V åra döttrar som kom till under åren 
1973, 1975 och 1977 fick en fantastisk 
uppväxt med dessa härliga och trygga 
människor som gav dem en så fin bild av 
livet med arbete, glädjestunder och berät
tarkonst. Man kunde bli lite förvånad 
över hur de kunde vara så språksamma 
och öppna med tanke på den relativt 
kärva vardagsmiljön som de hade som 
fiskare. 

Det var nog skutskepparna på ön som 
i början på seklet kom hem och hade 
mycket spännande att berätta, som man 
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kan tacka för det. Från sin barndom min
des Hilding att man kunde vara 25-30 
personer i ett rum på lördagskvällen i lju
set från en oljelampa eller ett stearinljus 
när de gamla var i berättartagen. De äldre 
satt i fåtöljerna, mellangenerationen på 
stolar och barnen på golvet. Det ångade 
från verandans alla fuktiga raggsockar. 
Spännande äventyr berättades från främ
mande hamnar och vatten. Ä ven Korsö
borna rodde över sundet och deltog. 

Det berättade ordet anses lika viktigt 
som det lästa ordet för att sätta barns fan
tasi i rörelse. Detta härliga sociala liv 
betydde nog mycket för dessa männis
kors utveckling till så trevliga och språk
samma individer som Hilding och hans 
syskon var och är (Märta lever fortfaran
de) . 

Man måste säga att med Hilding gick 
en epok i graven, en kultur som inte kom
mer tillbaka. Språkandet på ljugarbänken, 
den goda handen med barnen genom 

skämtsamma upptåg och spännande be
rättelser från fiske och gamla tider. Alltid 
vänlig och "go". Han saknas nu av oss 
alla. Väderspåmannen, som med hjälp av 
himmel, vattenstånd och vind kunde 
avgöra morgondagens väder, precis som 
förr utan TV och radio, tog med sig en 
konst som inte finns mer. 

Vår familj tackar så mycket för den 
tid vi fått vara tillsammans och jag gör 
mig även till talesman för samtliga andra 
som bor på Kalvö när jag säger att vi 
känner stor saknad efter Hilding som en 
av de finaste människor vi mött och lärt 
känna. 

Sture Williams son 
Kalvö och Uddevalla 

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

BiTSKOPIN 
V älkomna också till , 

CArl BBYGGAN 
0525/31040 
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Dikten "Blå horisont" av Anders Olsson 
är hämtad ur diktsamlingen Det vita som 
kom ut på Bonniers 1993. 

Bilderna i dikten anspelar på Odys
seus resa från det besegrade Troja till 
hemön Ithaka. Sirenerna var fabeldjur 
med fågel kroppar och kvinnohuvud som 
satt vid havet och sjöng så vackert att alla 
förbipasserande seglare styrde in emot 

~~ 
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land för att höra bättre. Då krossades de 
mot klipporna. 

Odysseus ville till varje pris njuta av 
sirenernas sång så han lät sig bindas vid 
masten, samtidigt som besättningen 
tvingades använda öronproppar för att 
inte lockas in i katastrofen. 

Dikten kanske antyder själens flykt 
och språkets otillräcklighet som uttrycks-

~'J>~ 

ETe6IWU'(, {2!}2 

medel , men inbjuder läsaren till egna 
tolkningar. 

Björn Sandmark 

Anders Olsson är litteraturforskare 
och poet från Stockholm. Han deltog i 
Björn Sandmarks poesiafton förra som
maren och läste upp egna dikter. 

AJ 
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KAPTEN CARLSSON OCH BARKEN CARL JOHAN 

Hilmer Carlsson föddes på Edsten Neder
gård den 19 dec, 1850. Hans föräldrar var 
Carl Christiansson (1821-1912) och Brit
ta Lena Simonsdotter (1823-1862). Hil
mer växte upp tillsammans med två brö
der och modem, som ensam fick försörja 
och fostra barnen, då hennes make 1858 
övergav sin familj. Han dog 1912 på Nya 
Zeeland. 

1872 gifte sig Hilmer med Johanna 
Johansdotter (Dorthe), kallad Nanna, som 
var född 1852. De fick fyra söner och en 
dotter. Två av pojkarna dog som små. En 
annan blev 17 år och dottern 18. Den enda 
sonen som uppnådde helt vuxen ålder var 
Carl, den förstfödde. Han emigrerade emel
lertid i början av 1890-talet till USA efter 
att ha frekventerat Chalmers i Göteborg. 
N anna dog redan 1883 vid 31 års ålder. 
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Samma år, 1872, som styrman Carls
son gifte sig köpte han av Olaus och 
Olena Bruse ett hus på nuvarande adress 
Södra Hamngatan 24, strax intill vad vi 
nu kallar Telegrafhuset. Till huset hörde 
även en knuttimrad sjöbod, senare flyttad 
till Oxnäs och nyligen upprustad. Se arti
kel "Sjöboden Alene Räddad För Framti
den" i nummer 73 av Fjällbacka-Bladet. 
Köpesumman för fastigheten var 400 kr, 
1886 gifte Hilmerom sig med en kusin 
till sin första hustru, handelsiderskan 
Augusta Lundström, född 1857. 

Två år senare sålde Hilmer Carlsson 
sitt hus till sjömannen Alfred Olsson, 
som samma år gifte sig med Emelia 
Jonasdotter från Oxnäs. Alfred Olsson 
betalade för huset 800 kronor och för sjö
boden ytterligare 50 kronor. Den nya 

ägaren gjorde en omfattande ombyggnad 
av huset 1892, så att endast stockarna i 
väggarna återstod av det gamla. Denna 
reparation gick till cirka 2 000 kr. eller 
lika mycket som om han hade låtit bygga 
helt nytt i samma storlek. 

Högst upp i Långbacken lät Hilmer 
bygga sig ett nytt hus. Dit flyttade han med 
sin nya fru år 1888. Samma år öppnade 
Augusta manufaktur- och diversehandel i 
första våningen, där numera Lisbeth's är 
inrymt. Se artikel "Äldsta Affären i Fjäll
backa" i nummer 57 av Fjällbacka-Bladet 
samt artikeln "Augusta - Harda - Anne
Maja - Lisbeth" i nummer 69. 

I Hilmers och Augustas äktenskap 
föddes Jenny 1887, Gustaf 1892 och 
Ingrid 1896. Jenny gick i skola i Göte
borg och Mariestad, utbildade sig till 
modist och gifte sig i Göteborg där hon 
öppnade flera affärer. Gustaf utbildade 
sig till damskräddare i Köpenhamn. Han 
öppnade senare damskrädderi i Göteborg, 
men återvände 1923 till Fjällbacka där 
han övertog modems rörelse. Ingrid stan
nade kvar i Fjällbacka där hon gifte sig. 

Först var Hilmer Carlsson kapten på 
barken Carolina av Fjällbacka och 1892 
på tremastade barken Carl Johan också 
den av Fjällbacka. Carl Johan var då 
Bohusläns största fraktfartyg , l 100 d v 
ton. 

De köptes 1892 av O.A. Johansson 
och några andra fjällbackabor, däribland 
Hilmer Carlsson. Barken var byggd 1857 i 
Vegesack, Tyskland och bar namnet Ed
vard. Den var byggd i ek och furu och 
hade just före ägarbytet genomgått en stör
re reparation i Brehmne och då även kop
parförhydrats. Köpesumman var 14 000 
mark och den döptes nu om till Carl 
Johan. 

Den 25 maj tog kapten Hilmer Carlsson 
och hans besättning över fartyget i Broke. 
Seglen togs ombord och 165 ton sand och 
80-100 ton sten som barlast togs in. 

31 maj bogserade en ångbåt med lots
hjälp ut Carl Johan från Broke och seglat
sen mot Göteborg började. Den 2 juni 
ankom skeppet till Gamla Varvet i Göte
borg. Från den 4 juni till 6 juli arbetade 
varvets timmermän ombord och den 17 
juli mönstrades den förste av besättning
en, styrman H.M. Lundman därefter styr
man Stridig och Göransson samt timmer
man August Johansson. Under de följan
de dagarna målades Carl Johan om både 
in- och utvändigt. 

Torsdagen den 21 juli började resan 
mot Luleå, med bogserhjälp de första 



Kapten Hilmer Carlsson 

timmarna innan segel sattes. I skeppsdag
boken kan man följa hur färden till Luleå 
gick. Dit kom skeppet den 6 augusti och 
ankrade upp vid Finnklippan. Befälet 
övertogs där av styrman Lundman. I 
Luleå lastades plank ombord som skulle 
skeppas till Genua i Italien. Resan blev 
strapatsrik och dramatisk. Fartyget 
sprang läck och råkade ut för storm, i 
byarna med orkanstyrka. Det fick slagsi
da och pumparna gick för fullt. En del av 
lasten måste kastas över bord för att få 
fartyget att resa sig. Man mötte också 
tjocka och lät mistluren tjuta. Besättning
en vägrade, på grund av läckaget, att följa 
med längre än till Helsingör. Emellerid 
kom Carl Johan fram till Göteborg, där 
lasten lossades och fartyget sattes i stånd. 
Efter ny lastning, nu under Carl Lyckes 
befäl, började åter resan mot Genua. 
Under den resan möttes man av både 
stiltje och stormar men den l februari 
nåddes Genua och där lossades 14 204 
plank. 

Ja, så här kan man i skeppsdagböck
erna följa Carl Johans seglatser över 
haven. Förutom resan till Genua seglade 
skeppet utefter Europas kuster, runt Sve
riges, Norges och Finlands kuster över 
till England och långt upp i Norra Isha
vet. Carl Johans första skeppsdagbok 
finns på Kville Hembygdsarkiv som lig
ger i Åldersros källare, för den som vill 
ha en mer detaljerad skildring från bar
kens första resor. Ytterligare fem skepps
dagböcker finns i familjens ägo. 

Vid ett bandat samtal mellan Sverker 
Stubelius och den då 76-årige Vilhelm 
Richardsson (1879-1957) berättade V. 
Richardsson om ett besök tillsammans 
med fadern på barken Carl Johan, som 

ankrat upp i Görrvik. Han var då 8-9 år 
gammal och skulle hälsa på farbror Hil
mer. Den lille pojken imponerades oer
hört över hur stort och väldigt allt tedde 
sig ombord och han mindes ännu hur det 
kändes i knävecken när de skulle ta sig 
upp för repstegen. 

Han berättade vidare att han senare 
själv seglade med Carl Johan till Hull i 
England under kapten Carlssons befäl. 
Han fortsatte till Archangelsk och Kem 
uppe i Onegasjön. I Kem lastade de 
plank, grovt virke, Il tums plankor, 4 
tum tjocka, som de sedan själva fick 
lossa i Dover och det tyckte Vilhelm var 
ett mycket hårt jobb. 

Vid ett tillfälle vid insegling till Åle
sund i Norge kryssade de i tre dygn fram 
och tillbaka innan de lyckades komma till 
kaj och alla var alldeles utmattade. Det 
rådde stiltje mellan de höga fjällen på 
båda sidorna om fjorden och bogserbåt 
fanns inte tillgänglig. 

Första året till sjöss hade V. Richards
son, 1885, 15 kronor i månaden, 188624 
kronor och 1897 hade lönen stigit till 33 
kronor. Han försäkrade att han aldrig var
ken förr eller senare arbetat så hårt som 
han gjorde för dessa 15 kronor. Han arbe
tade full karl. Ibland gick han två 8-tim
marspass i följd. Arbetade med last, sköt
te sjösysslorna, segel och renhållningen 
ombord. Han var ju yngste man ombord 
och fick göra hårdarbetet. 

Vilhelm påstod också att Carl Johan 
hade varit slavskepp. Det syntes tydligt 
på vissa anordningar ombord, till exem
pel på den stora poopen som gick över 
midskepps , akter ifrån räknat, där slavar
na bott, enligt vad journalerna visade. 
Vidare fanns det ringar i sidorna för att 
surra fast slavarna vid. Han berättade 
även att skeppet hade kanonportar, troli
gen målade, för att se mera respektingi
vande ut. Detta lär ha varit rätt vanligt 
vid den tiden. 

Kapten Carlssons syn försämrades så 
katastrofalt att han tvingades gå iland i 
Umba i Vita Havet. Med tiden blev han 
helt blind. 

Hilmer Carlsson innehade styrmans
brev nummer 95 av år 1876. Hur och när 
han erhöll behörighet som kapten har 
undertecknad tyvärr inte kunnat få fram. 

I familjen finns en revolver, en Bri
tish Bulldog, kaliber 44, bevarad. Den lär 
vid något tillfälle ha kommit till använd
ning för att hålla besättningen i schack, 
då en så kallad myteriunge uppstått. Vid 
en resa till England lät kaptenen Carlsson 
en konstnär föreviga Carl Johan i olja och 
den tavlan och flera kopior finns också 
kvar liksom en amerikaklocka inköpt i 
London, ljusstakar och en bordslampa i 
alabaster från Italien osv. 

Vid en av de första resorna efter det 
Hilmer Carlsson hade gått iland förliste 
Carl Johan i november 1904 i en svår 
nordvästlig storm utanför Åland. Fartyget 
var på väg från Finland till England med 
200 kubikmeter props. Kapten Lund var 
då befälhavare och bland besättningen 
fanns även hans son. Carl Johan gick till 
botten med elva mans besättning. De 
enda spår av katastrofen var delar av 
propslasten som sågs driva omkring utan
för Saggö i Ålands skärgård. 

Skeppet lär ha varit oförsäkrat och 
ägarna led stora förluster. Då var det gott 
för Hilmer Carlsson att hans hustru 
Augusta hade sin affär i Fjällbacka som 
kunde försörja familjen. 

1909 beviljades kapten Carlsson av 
Sjömanshusdirektionen i Göteborg 80 
kronor årligen under sin återstående livs
tid. Han levde till 1920 då han dog av 
ålderssvaghet. Hans hustru blev helt döv 
och gick bort 1941. Båda vilar nu i famil
jegraven på Fjällbackas kyrkogård. 

Maj Gustafson 

fjällbacka 
Gräv AB 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-319 37, Mobiltel. 010-2371686 
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FJALLBACKA SAMHALLSFORENINGS V ARMOTE 

Den 13 april höll Samhällsföreningen sitt 
vårmöte på Fjällbackaservice med delta
gande av 62 personer, ett glädjande till
skott om man jämför med höstrnötets 32. 

Den stora frågan på mötet var natur
ligtvis Räddningskårens vara eller icke 
vara. Om detta kan läsas i en särskild 
artikel. 

Som brukligt på våra möten ställde 
kommunalrådet Bengt Mattsson upp med 
information. Han gick kortfattat igenom 
kommunens budget för åren 1993-95. Ett 
underskott i budgeten -93 på 12 milj. har 
i verkligheten genom besparingar kom
mit ner till 3 milj. Målet för -94 är att det 
skall finnas ett verksamhetsutrymme på 
296 milj. och ett investeringsutrymme på 
31 milj. Skulderna uppgick -93 till 126 
milj. De skall ner till 114 milj. 1995. 

Sedan gick Bengt Mattsson in på frå
gor som rörde Fjällbacka: 

Lastkajen 
Yrkesinspektionen anser att lastkajen vid 
Planarne är i stort behov av reparation. 
Man kan inte göra någon investering 
under -94 enligt Bengt Mattsson. Men 
under -95 skall den förhoppningsvis repa
reras för 2,5 milj. Kajen går att använda, 
men enligt Bengt Kahlman, ordförande i 
hamnstyrelsen, får inte timmerstaplarna 
läggas högre än 2 m. 

Äldreboende 
Bengt Richardsson, som är ordförande i 
Arbetsgruppen för äldreboende i Fjäll
backa, tog upp frågan om eventuellt byg
gande av äldreboendefastighet på Cirkus-

platsen. Bengt Mattsson tyckte att man 
skulle söka annan tomt, då de geologiska 
förhållandena på denna plats är för dåliga 
för byggnation. Representanter från kom
munen och arbetsgruppen skulle träffas 
den 25 april för att diskutera vidare om 
detta. 

Rosa Eklunds fastighet vid Torget 
Enligt Bengt Mattssson har man arbetat 
länge för att lösa denna fastighets framti
da öde. Rosa Eklund vill att kommunen 
skall lösa in fastigheten med 1 250 000 
kronor eller bevilja bygglov för ombygg
nad. Detta kan byggnadsnämnden inte 
bevilja. Nämnden kommer att lämna sitt 
beslut till kommunstyrelsen efter för
handlingar och värdering. Något defini
tivt beslut lär det inte bli i år. 

Vetteberget 
Bengt Mattsson tyckte att det avverkats 
ganska kraftigt på sydsidan av berget. 
Det blir inga tomter där förrän om 3-4 år. 
Bengt Olofsson undrade hur det kan bli 
med de kedjehus som skulle byggas i 
sluttningen mot idrottsplatsen. Han me
nade att man borde ta bort det beslutet 
och istället bereda tomter för fristående 
egnahem. Bengt Mattsson ansåg att det 
kostade mycket att ändra ett sådant 
beslut. För närvarande är det ingen efter
frågan på tomter i Fjällbacka och det 
finns klara sådana söder om Målgården. 

Näringslivsfrågor 
Kommunens nye näringlivssekreterare 
sedan 7 månader tillbaka, Göran Petters-

Varför slösa egen dyrbar 
tid 
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- när du i ett slag kan få 
hjälp av oss 

John Granqvist Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/320 30 

son, hade inbjudits för att presentera sig 
och för att prata om kommunens och spe
ciellt Fjällbackas näringsliv. 

Göran Pettersson har bott som som
margäst i Grebbestad sedan 1968, men är 
nu åretruntboende där. Han är född i 
Oskarshamn, har arbetat i Atlas Copco i 
3 år, inom SAF i 7 år och sedan i eget 
bolag, som sysslat med ledarutbildning 
m.m. 

Han berättade att kommunen i juni 
kommer att utge en tidskrift till alla hus
håll , inklusive delårsboende. Den heter 
Granit. Han har besökt en del företag i 
kommunen för att se vad han kan göra 
för dem i framtiden och han har ett före
tag på gång till kommunen med ca 15 
anställda. Vecka 20 skall grupper ur 
kommunstyrelsen besöka ett 60-tal före
tag i kommunen. - En företagsskola 
kommer att startas till hösten. Den skall 
omfatta 27-28 dagar under 2 års tid med 
I-P/2 dag per månad. Skolan skall 
främst rekrytera elever från avgångsklas
serna. 

En video håller på att iordningsställas 
för att marknadsföra Tanums kommun. 

Turistfrågor 
Ingemar Granqvist kommer i sommar att 
driva Turistföreningen i privat regi. Han 
har fått till stånd att från en kiosk vid 
Torget bedriva turistinformation 8 tim
mar/dag. 

Politikerinformation 
Politikerna i Fjällbacka hade inbjudits för 
att redogöra för vad de står för inför valet 
i september. Det var fyra politiker som
ställde upp: Christina Blumenthal, Ny 
demokrati, Karl Allan Nordblom, Miljö
partiet, Lennart Fredlund, Folkpartiet och 
Alf Jonasson, Socialdemokraterna. Bernt 
Hansson. Moderaterna, var också inbju
den, men var upptagen på annat håll. 

Bo Reichenberg 

ALLT I MODERN HÄRVÄRD 
får ni i Fjällbacka 

.Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Brith & Nisse 
0525/311 25 

VÄLKOMNA! 



• Vid omläggningen av polisdistrikten 
förordar Tanums kommun ett nordligt 
område bestående av Strömstads och Ta
nums kommuner. Om detta inte går, före
slås ett område där också Sotenäs kom
mun ingår. Länspolismästaren vill att 
också Lysekil ingår i det norra området. 

• Lastkajen i Fjällbacka stängs. Massa
veden som utskeppas vintertid har gått 
hårt åt kajen, som måste repareras för 
2,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen 
har ännu inte fattat beslut i ärendet. 
Kajen får användas som parkering i 
sommar. 

• Bertil Hugoson har fått kommunens 
miljöpris för sin insats att lära sina ele
ver att förstå ekologiska samband. Ber
til Hugoson är lärare på gymnasiet i 
Strömstad. 

• Vägverket kommer i höst att påbörja en 

plan för hur en framtida motorväg 
mellan Tanum och Hogdal skall dras. 
Från Hogdal till gränsen är planen klar, 
men på norska sidan råder stor osäker
het om hur vägen skall dras. 

• Sjöbodarna, som uppsatts norr om 
Björklövets lokaler i gamla Richters 
konservfabrik, är svartbyggen. Kom
munen har beordrat ägaren att ta bort 
dessa innan 30 april. 

• Flera kustkommuner däribland Tanum 
och Lysekil, samt Västkustfiskarnas 
organisationer protesterar mot norr
männens oljeprovborrningar i Skage
rack. Men befarar att bonningarna skall 
leda till stora oljeutsläpp. 

• Flera kustkommuner protesterar också 
mot att kommuner får stå för strand
städningen varje år pga nedskräpning
en från sjöfarten. 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-3 I 7 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 

• Moderaterna och Centern vill ha en 
återgång till att fastighetsskatten be
talas i den kommun där huset står. 
Skatten skulle bidra till att täcka de 
merkostnader, som fritidsboendet or
sakar. 

• Tanums kommun har landets näst hög
sta vattentaxor 548 kr per månad. 
Kommunen har gjort stora investering
ar för att ta vatten från Bolsjön. 

• Netabs gamla lokaler har sålts till 
Vasco, ett företag, som säljer hygienar
tiklar. 

• Räddingsnämndens beslut blev, att alla 
brandkårer i kommunen får vara kvar, 
men att jourstyrkoma bantas från tre till 
två man i Grebbestad och Fjällbacka 
och från fyra till tre i Hamburgsund. 
Länsstyrelsens försvarsenhet kräver 
dock att befäl finns på samtliga statio
ner. Detta finns inte och kan bli en dyr 
utgift för kommunen. Frågan är ännu 
inte avgjord. 

• Kommunstyrelsens ordförande Bengt 
Mattsson har vänt sig till civildeparte
mentet för att få reda på om det är möj
ligt att avgiftsbelägga fritidshus för att 
finasiera räddningstjänsten. Civilde
partementet avvisade denna möjlighet. 

• Kommunen satsar på den gamla före
ningen Tanums Turist, som skall 
handha information och stuguthyrning. 

• Föreningen Väderöbod låter en av 
sina medlemmar, göteborgaren Hans 
Lundström, skriva Väderöbods historia. 
Arbetet utförs delvis som ett ALU-pro
jekt. Kommunen bidrar med en mindre 
summa. 

Anders Järund 

FRÅN HAMBURGSUND 

• Hamburgsundsskolan har planer på att 
införskaffa ett skolfartyg av Colin 
Archertyp, meddelar skolans rektor 
Willy Sörquist. Kommunen bidrar med 
100 000 kr, men ytterligare pengar 
behövs. 

• Föreningen Allmogebåtar och Hornbore 
Ting med ordförande Stellan Johansson, 
har låtit bygga ett vikingaskepp i Ger
lesborgs hantverksby. Skeppet är 10 
meter långt och 2,2 meter brett. Båtbyg
garen är Sven Johansson, som har gjort 
sig känd som byggare av allmogebåtar. 
Sjösättningen verkställdes den 20 maj, 
då skeppet roddes till Hamburgsund, där 
festligheter hölls. Hon döptes till Blliöi
rill, vilket betyder kungsfiskaren på 
isländska. 
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NYTTO-DATA 
EXPANDERAR 
I denna tidning har vi redan två 
gånger presenterat Leif Norins 
företag Nytto-Data, och det kan 
synas onödigt att skriva om det 
ännu en gång. Men företaget är 
det snabbast växande i Fjällbacka, 
och är nu, efter att ha funnits till i 
bara fem år, samhällets näst stör
sta, vad beträffar antalet anställ
da. Nytto-Data firar alltså 5 års
jubileum i år. Fem år är lång tid 
inom denna snabbt växande 
branch, där specialiseringen och 
konkurrensen ökar alltmer. 

Företaget har inriktat sig på två skilda 
grenar inom datavärlden: Hälften är för
säljning av så kallad hård- och mjukvara, 
dvs datorer och program till dessa, och i 
samband därmed konsultation och instal
lation av datorer. Den andra hälften är 
utbildning på datorer och datorprogram. 
För detta senare ändamål har man hyrt 
den gamla Håkebackenskolan av kom
munen. Klassrummen har inretts för de 
nya vuxna eleverna, men lokalerna passar 
fint även för denna typ av undervisning. 
Salama har inretts och försetts med dato
rer för i huvudsak tre typer av undervis
ning. I den första salen pågår CAD
utbildning i olika former. CAD innebär 
att man med datorns hjälp tillverkar rit-

Mats och Maria Johansson . 
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Leif Norin visar Astrid Granqvist och hennes barn Ida och Johanna. 

ningar för olika ändamål. I den andm 
salen håller man kurser för administratö
rer och data-ansvariga inom olika områ
den. 

I den tredje salen, den gamla slöjdsa
len, pågår tillverkningen av ett nytt stort 
program för turistinformation. Avsikten 
med programmet är att kunna ge turistin
formation via en TV -skärm. Turisten 
skall kunna välja information t.ex. genom 
att peka på en punkt på en kartbild. Infor
mationen kan sedan ges genom t.ex. text, 
ritade bilder eller inspelade videofilmbi
tar. Projektet görs i form av ett ALU-pro
jekt tillsammans med kommunen. Elever
na är ALU -anställda och både undervisas 
och tillverkar programbitar. Eventuellt 

får Nytto-Data förtroendet att driva pro
jektet för hela Västsveriges räkning, vil
ket skulle innebära ett stort kliv uppåt för 
företaget. Beslut skall snart tas av Läns
arbetsnämnden och Utvecklingsfonden. 

Företaget har på fem år vuxit från två 
personer till 19 anställda med en ökning 
av c:a 3 till 5 nyanställda per år. De för
delar sig på 10 lärare, 3 säljare, 2 service
tekniker och 4 administratörer. De flesta 
nyanställda kommer utifrån , fast några 
har förstås anknytning till Fjällbacka. 
Två av dessa är Mats och Maria Johans
son. Mats är son till Bengt Johansson 
sommargäst i Mörhult. Bengt har i Fjäll
backa gjort sig känd som en stor seglar
entusiast, särskilt sedan den tiden då det 
seglades mycket med folkbåtar. Mats har 
alltså tillbringat alla somrar i Fjällbacka 
och har sitt hjärta här. Både Mats och 
Maria har lämnat välbetalda jobb på 
Volvo i Göteborg, för att bosätta sig här 
och få del av den bättre miljön här. 

Idag måste datakunniga personer 
hämtas utifrån, men det kan snart bli 
ändring på den saken. På Östrabogym
nastiet i Uddevalla finns en av de få data
linjerna i landet för blivande dataingen
jörer. Leif tar gärna emot dessa elever 
som praktikanter, och har hittills varit 
mycket nöjd med deras entusiasm och 
kunnande. Det · finns arbetstillfällen för 
dataintresserade fjällbackaelever. 

Vi är häpna och glada över Nytto-Datas 
framgångar, men undrar också om det inte 
snart är dags att sluta betrakta norra Bohus
län som en hopplös glesbygd. Kanske bor 
vi istället i framtidslandet. 

Anders J ärund 



· . 
SIGGES PIZZERIA, MASSEN 

Sedan i fjol sommar har vi i Fjällbacka 
haft en pizzeria med servering. Den drivs 
av Sigge Polson, son till Sigward och 
Ebba Polson. Den är inrymd på övervå
ningen i gamla Konsum, som numera ägs 
av kommunen. Sigge hyr själva lokalen 
av kommunen, men har bekostat inred
ning och utbyggnaden aven altan själv. 
Från altanen har man en underbar utsikt 
ut över fjorden. Eftersom Sigge tidigare 
arbetat som husbyggare med egen firma, 
Väderö Bygg, var det naturligt att han 
gjorde all inredning och utbyggnad själv. 
På så sätt har han minimerat sina skulder 
och kan hålla hyfsade priser på sina piz-

zor. Dessa är mycket uppskattade och 
Sigge har därför kunnat hålla öppet från 
fredag till söndag hela vintern. Sommar
tid, med öppet hela veckan, börjar i mit
ten av maj. Den ganska smala matsalen 
längs husets västra sida är smakfullt 
inredd med borden ställda så att alla får 
havsutsikt. Här kan man intaga en famil
jemiddag i lugn och ro, då Sigge inte vill 
ha någon skvalmusik, som man måste 
överrösta. Mest populära är pizzorna, 
men det finns också a la carte-rätter. Man 
kan också få vin eller öl till maten. Vi 
önskar Sigge lycka till. 

Anders Järund 

jUl/Kantorstjänst 
RED OVISNINGS BYRÅ 

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

SVERIGES REOQVISNINGSKONSUl TERS FÖRBUND .. 
företagarens nara rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLINGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 457 32 Tanumshede 
0525-29045 

Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-313 27 

Fjällbacka 

Konfektyrer, tobak, tidningar 
Tips online, Oddset, Flax, m.m 
Inlämn. tips t.o.m. 14;00 lörd. 

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

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

FILM FRAMKALLNING 
GATUKÖK, 

GB-GLASS, MJUKGLASS 
LIVSMEDEL 

Välkommen 
Eva, Bengt, Mats', Mia 

Öppet alla dagar 
Tel. 313 27 

Välkommen till 

,JJtu,&Rcxa~ 
JtULÖJtU as 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan·· 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog , psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 
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"Persa" - Anna Persson 
en sjusärdeles och miljömedveten lärarinna 

I förra numret av vår tidning skildrade 
ja:g något av allt det som folkskollärare 
C R Stubelius betytt för Fjällbacka inom 
skola, kyrka och annat samhällsarbete. 
Här fortsätter vi att minnas en annan 
pregnant personlighet i vår serie om sko
lan, nämligen lärarinnan Anna Persson. 

Anna Persson var född 1875 som dot
ter till en ensamstående mor, som först 
tjänade som piga i Munkedal och därefter 
arbetade på Kampenhofsfabriken i Udde
valla. Modern blev sedan gift. Det är en 
prestation av denna mor att två döttrar 
kämpade sig fram till bra yrken om än 
inte särskilt välbetalda, men dock själv
ständiga. Anna Persson hade gått på 
Göteborgs småskoleseminarium och kom 
som 19-åring till Fjällbacka. Hon fick 
dispens att undervisa i folkskolans två 
lägsta klasser och avlastade så Stubelius. 
Hon fick först hålla till i Bohuslänska 
Skärgårds missionens hus som låg nära 
Kyrkskolan, nu rivet. Tidvis hölls också 
skolan i konsulinnan Backelins bostads
hus och i FaIckegården (riven, låg där 
Evas nu ligger). När Håkebackens skola 
byggdes 1904 flyttades Anna Persson dit. 
Skolan brann 1907 men byggdes genast 
upp igen. Den fungerade fram till 1992. 
Från utdraget ur boken Sveriges Små
skollärarinnor framgår att Anna Persson 
ständigt arbetade på att fortbilda sig, och 
gick kurser på somrarna t.ex. i hembygd
skunskap, teckning och t.o.m norsk litte
ratur och historia. Hon var också sekrete
rare i Fjällbacka Röda Kors krets. 

Anna Persson tjänstgjorde 1894-1929, 
då hon bröts ner av cancer. Många som nu 
är i 70-årsåldern eller mer torde minnas 
henne. Här låter jag några av hennes forna 

elever berätta: Holger Benettsson, Martha 
Ståhlberg född Olsson, Karin Forsberg 
född Lundberg och Albert Waldner. 

Anna Persson hade två elever i slutet 
av 1890-talet som hon kanske inspirerade 
att i sin tur bli lärarinnor. Det var Gerda 
Johansson (född 1886) och Helena 
Johansson g. Benettsson (född 1887). De 
sökte in i Skara 1904, 17 och 16 år 
gamla. En son till Helena, Holger Benett
son, gick också för Anna Persson och 
berättar om henne: 

"Hon var en märklig lärare som redan 
på 1920-talet försökte göra oss miljömed
vetna. Hon tog oss med på långa vand
ringar och inpräntade i oss att vi måste 

Utflykt med klasserna 1 och 2 till N. Torp i Kville, 1904 . 
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vårda naturen. Ja, hon t.o.m/ tärde oss 
latinska namn på en del växter. Fröken 
Persson hade en syster som var anställd 
vid posten. 

Rabbla upp städer och berg 
En annan av Anna Perssons elever i 
Håkebacken var Albert Waldner från 
Väderöarna. Han och hans syskon fick bo 
inackorderade i Fjällbacka för att gå i 
skola, när Lotsverket hade slutat att hålla 
skola därute. Nog var det svårt för småt
tingar att vara borta från hemmet långa 
tider hos främmande människor. Äldsta 
system började skolan 1921 och de andra 
sysk-onen kom efter. Lotsverket betalade 
35 kr i inackorderingsavgift. Albert 
Waldner berättar: "1 tredje och fjärde 
klass hade vi en sjusärdeles lärarinna, 
fröken Persson. Hon höll styvt på att vi 
skulle lära oss vårt Bohuslän ordentligt. 
Vi skulle både rabbla och peka ut på kar
tan alla städer, större samhällen, berg, 
sjöar, fjordar och större öar. Men hon 
hade sina favoriter och hon var inte snäll 
mot den som hade svårt att lära." 

Martha Ståhlberg född Olsson, dotter 
till målarmästare Johan Olsson i Fjäll
backa, har skänkt ett kort på Anna Pers
son. Hon skriver om henne: Damen med 
pälsstolan är Anna Persson, folkskollärar
inna i Håkebackens skola. Hon hade klas
serna tre och fyra. Jag gick i trean hos 
henne, sedan blev hon sjuk och kom 
aldrig mer tillbaka. 

Hon var ansedd som väldigt sträng, 
men jag kan inte minnas att vi tyckte illa 
om henne. Ibland blev hon så trött och 
irriterad på sina elever och då slog hon 
pekpinnen i katedern och skrek. "Ni läg
ger mig i graven, ni spikar en spik i min 
likkista för var dag som går! " 

Det hade hon sagt till alla elever 
under årens lopp. Det var nog inte så lätt, 
så många barn som det var i klasserna på 
den tiden. Många pojkar var rätt busakti
ga. Vi hade kokskaminer i skolsalen och i 
rastrummet. Jag minns ett par pojkar som 
körde ner järnstängerna vi hade att röra i 
kaminerna med ner i kaminen tills de 
blev rödglödgade och så kvickt ut och 
körde in dom i skolhusväggen. De kunde 
ju ha satt eld på hela huset. Där blev fullt 
av små runda hål tills någon talade om 
för fröken Persson hur det var, och det 
blev slut på ofoget. 

Fröken Persson var ifrån U~devalla. 
Hon hade en syster som var på telegrafen 
där, och som brukade komma till Fjäll
backa över veckosluten. Hon hette Ester 
och hade så vackert småkrusigt hår. 



Fröken Persson var god 
vän med vår faster. En gång 
hade de svarat på en friaran
nons, bara på skoj, förstås. 
Jag minns en vers de skrev 
till honom en gång: 

" Ni tänker visst om ni blott 
vill glänta 
på dörren till ert Sorgenfri 
så står på tröskeln enfager 
jänta 
och vill så gärna er fru få 
bli." 

Det hela rann ut i sanden. 

Skolpjäs om Gustav Wasajulen 1927. Foto från Karin Forsberg. 

gränser på kartan samt att 
smälla ouppmärksamma grab
bar på fingrarna med. Skam
vrå fanns också. Alltid var 
det någon grabb som stod 
där, längst fram vid kaminen. 

Någon gymnastiksal fanns 
ej i någon skola. Det blev 
"armar uppåt och utåt sträck" 
invid bänken. 

Anna Persson var duktig 
och gjorde mer än nog för 
lönen. För henne fick vi van
dra till Sälvik, inte marsche
ra, för att titta på de stora 
stenrösena. Jag tror att mitt 
intresse för historia grundla
des av Anna P. Hon kunde 
berätta inspirerat. Vi fick 
också sjunga och deklamera i 
historia. 

Men poetisk var hon, fröken 
Persson. Kanske har du nå
gon gång hört den vackra 
dikten hon skrev till Bohus
län. Den var även tonsatt, jag 
minns vi hade noterna hem
ma, men de försvann som så 
mycket annat. 

Främre raden från vänster: Magda Larsson g. Pilquist, Ingemar Johans
son-Järund (Gustav Wasa), Ebba Christensson g. Polson, Göte Johansson, 
Karin Lundberg g. Forsberg (Barbro Stigsdotter), Sten Kallin. 

Ester Ågren som egentli
gen var småskollärarinna fick 
rycka in när Anna P blev 
sjuk. - Hell, dina klippor kala grå 

hell dina branta stup. 
Hell, dina fjordar glittrande 
blå, 

Bakre raden från vänster: Nils Karlsson (barberare), Bror Berggren, 
David Setterlind. Vicke Widelius, Kims" Kylard" Johansson, Nils Lean
dersson? 

Inger Rudberg 

där fiskarn svänger sin slup. 
Hembygd,jager imåneglans 
smyckar mång tusende stjärnekrans. 
Fager i sommar och vinterskrud 
Dig vill jag värna. 

- Hell, graniten i jättehäll, 
bränningsbruset i gatten. 
Solnedgången i sommarkväll, 
mareldsglansen i natten. 
Kärnfullt släkte , kvinnor, män 
fostras bland Bohusskären än. 
Släkte med mäktig dådlik bragd 
Går att dig värna. 

Karin Forsberg född Lundberg (född 
1916) berättar om Anna Persson. 

Karin och Inga Johansson, dotter till 
Anton Johansson, skohandlaren, hade 
sällskap till Håkebacken från Backen. 
Karin minns att fröken Persson satt på en 
stol t.ex. i en geografilektion om Norr
landsälvarna. Hon slog med pekpinnen i 
golvet och vi skulle svara rätt om älvarna 
från norr till söder. Ett slag i golvet, ett 
svar. I historia fick vi spela teater om det 
passade. T.ex. Gustav Vasa. Pekpinnen 
användes också att peka ut länder och 

NORDHOlMS . UR & 
TORGET· 45081 GREBBESTAD· TEL.0525-10138 

STJÄRN~URMAKARNA GULD 
Välsorterad ÖPPET: . Inom Vardag ...... 9.30-18.00 

branschen Lördag ...... 9.30-13.00 
Lunch ... ... 12.45-14.00 

ANNA PERSSON, Fjällbacka 
Född i Uddevalla den 22 juni 1875. 
Småsk.ex. i Göteborg 1893. Erhöll 1902 
K. Maj:ts dispens att undervisa i folkskola . 
Biträdande lärarinna vid folkskolan i 
Fjällbacka V.t. 1894-h.t 1902 och ordina
rie därstädes sedan V.t. 1903, Genomgått 
fortbildningskurser i Ronneby, akadem. 
sommarkurser i Göteborg, två nykterhets
kurser i Uddevalla, hembygdskurs i Göte
borg 1915, teckningskurs vid Nääs 1916, 
kurs i norsk litteraturhistoria och norsk 
historia vid Hunderups Folkhögskola, 
Gudbrandsdalen, Norge, samt en av Röda 
Korset anordnad kurs i förbands- och häl
solära. Sekreterare i Fjällbackakretsen av 
Svenska Röda Korset från dess startande 
till dess den upplöstes och uppgick i Kvil
lekretsen . Avliden 1929. 

Korta ord om kultur och historia 
heter en liten ny broschyr om Fjäll
backa. Det är en kortfattad kultur
guide, som blir ett fint minne eller en 
bra present att ge till gäster. 

Texten är skriven av Inger Rudberg 
och tryckningen bekostas delvis av 
Fjällbackabor. Pris 10:-

Prenumeranter ute i landet kan 
beställa från Inger Rudberg telefon 
0525-353 77 då tillkommer porto. 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUl 

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Korsö. Ärmest känd för sin "kyrka", 
ett väldigt pyramidformat block inne 
på ön. Vid sundet mot Kalvön låg vid 
senaste sillfiskepeJ:ioden en sillolje
och guallOfabrik. 

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

11 Kalvön. Har en god hamn. Öns högsta 
punkt dOlT;lineras av ett bronsålders
röse. Bebodd. 

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

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

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

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

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

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

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

00 
~ 

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

19 Galgeberget. Fick kanske sitt namn på 
grund av brantens utseende och för
knippas med olika legender om forn
tida hängningar. En berättar att en in
cestfamilj från orten hängts där, en 
annan att fogdarna från Hornborgs 
slott söder om Hamburgsund låtit förrä
dare dingla i galgen på denna ö. 



DE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 

1 Golfbanan 31150 
2 Tennisbanan, minigolf 31713 
3 Tandläkare, Stiftelsehus 5 31700 
4 Nya Badis, restaurang 31208 
5 Pastorsexpedition 31034 

Torsd 10.00-12.00 
6 K ville hembygdsarkiv 31960 

Böcker, handlingar, foton m m 
som behandlar K ville härad. 
Info Hans Ahlsen. 

7 Post 31013 
Vard 12.00-17.30, Lörd stängt 

8 Brandstation 311 05 
9 Lars Kristiansson Bil AB 32196 

Verkstad 31096 
10 Båtshopen, Cafe Bryggan 31040 
11 Turistinformation 32120 
12 Ingrid Bergmans Torg 
14 Bibliotek 32047 

Månd 15.00-19.00, Onsd 11.00-14.00, 
Fred 15.00-18.00 

15 Stora Hotellet 31003 
16 Föreningsbanken 32015 
17 Gröna Lid, restaurang 31041 
18 Apotek se annons 31004 
19 Distriktssköterskemottagn 32028 

Läkare 32020 
Nattpatrull 32026 

20 Sparbanken Tanum 31800 
21 Nestorgården 31960 

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

22 Kungsklyftan 
23 SSNs klubbstuga, Seglar-

skola 31850 
24 Sälviks Camping 31490 

I direkt anslutning simskola under juli 
25 Idrottsplats 31618 
26 Fjällbackaservice 32040 

BRA ATT VETA: 
BÅTUTFLYKTER: 
Taxibåt.. ... ... ...... .......... ......... .. ... 31392 
Skärgårdsturer/Charterturer 
............... ....... ........ ........ 010/28703 12 

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

VANDRARHEM 
Valö Skärgårdsvandrarhem ...... 312 34 

DYKARE 
Widelius Marin Service .... ....... 310 33 
Ingemar Granqvist ...... . 010/287 03 12 

FJÄLLBACKA 

' /jD M U.'VDS -
"KA R[ , 

DE VIKTIGA TELEFONNUMREN: 
T ANUMS KOMMUN 
Kommunstyrelsens ordförande 
Bengt Mattsson 
Kanslichef Ulf Björkman 
Socialchef Eeva-Ritta Leppänen 
Miljö- och hälsoskyddschef 
Anders Schönbeck 
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Fritidschef K-R Pettersson 
Byggnadsinspektör Henry Bemtsson -
Näringslivssekr. Göran Pettersson 
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Golfkusten 

Ifjol sommar överraskades golfarna i 
Fjällbacka av att det plötsligt fanns ännu 
en golfbana i närheten. Banan hade nam
net Golfkusten och hade byggts i privat 
regi av paret Bo Gunnar Lunden och 
Margaretha Nyde. 

Planerna på att bygga en golfbana tog 
fonn för tre år sedan och ifjol var en stor 
drivingrange och de första sju hålen 
klara. Banan består av "korthål" dvs mel
lan 100 och 150 meter från utslag till 
flaggan i hålet. Banan drivs som en så 
kallad "pay and play"-bana, vilket bety
der att man betalar för varje gång man 
spelar. Man måste alltså inte först söka 
medlems skap i någon klubb, och man 
behöver inte ta något "grönt" kort innan 

man får spela. För att få grönt kort måste 
man först genomgå praktiska prov på att 
man kan träffa bollen och ett teoretiskt på 
golfregler. Allt detta slipper man här, 
men man kan få lite golfinstruktioner av 
Bo Gunnar om man vill. Att banorna är 
korta och breda gör att man inte så ofta 
förlorar bollen om man slår snett. Om 
man inte riktigt vet om man kommer att 
tycka om golf, är Golfkustens banor ett 
utmärkt sätt att ta reda på den saken. 
Fjällbacka Golfklubbs ledning har till sin 
glädje märkt en ökad tillströmning av 
höst- och vårmedlemmar, där flera vun
nits för golfen efter att ha prövat sporten 
på Golfkustens banor. Ägarparet var 
mycket oroliga över hur detta skulle gå. 

Sköna tofflor från Wiskania Sko 
LÄDERBINDSULA OCH UTSÖKTA LÄSTER 
JUST NU TILL SPECIALPRISER: 

Välkommen in och prova 

Art. 5507 -, 
__ ."l!" '~" 
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SKOR och LÄDER 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/312 50 

Skulle verkligen folk bry sig om deras 
lilla bana när det redan finns en stor? 
Men det gick bra. Banan var så gott som 
fullbelagd hela sommaren, av spelare 
som var nyfikna på den nya banan, spela
re som gärna passade på att klara av två 
banor när de nu ligger så nära, och så för
stås nybörjare som ännu inte hunnit bli 
medlemmar någonstans. Eftersom denna 
möjlighet bara finns här, kom folk lång
väga ifrån för att spela. I utlandet är 
denna form av golfbanor vanliga, men än 
så länge är Bo Gunnar och Margaretha 
ensamma om sin ide. Till sommaren öpp
nar de ytterligare elva korthål och banan 
blir en komplett 18-hålsbana. 

Bo Gunnar är från Stockholm och 
Margaretha är från Skövde. Margaretha 
har som barn seglat längs Bohuskusten 
med sina föräldrar och många somrar 
varit sommargäst i Grebbestad. Att de 
just valde Fjällbacka berodde på att det 
fanns ett hus till salu här, och så slog de 
till. Framför allt Bo Gunnar var trött på 
jäktet i storstan och ville flytta hit. 1984 
tog de det stora steget att flytta hit för 
gott. Bo Gunnar har fortfarande kvar 
några konsultuppdrag för företaget han 
tidigare arbetade för, och Margaretha 
ägnar sig åt skapande av kläder. De båda 
hoppas att i huvudsak kunna försörja sig 
på golfbanan. Båda vill framhålla att de 
ser Fjällbacka med storstadsbons ögon: 
Här finns ju allt, skärgård och hav, sko
gar och sjöar, lugn och avstressande miljö, 
fullgod service och så förstås golfbanor. 
Kustsarnhällena går en lysande framtid 
tillmötes. Vi hoppas de har rätt och önskar 
dem lycka till med sin golfbana. 

Anders Järund 

1J~tdt 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 
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Antligen skridskoväder 

Bengt Olofsson 

Äntligen blev det vinter. Det var fyra är 
sedan man haft så lång kall period att 
skridskoåkningen kommit igång ordent
ligt. Men i är blev det äntligen fart på 
skridskorna. Skolor och förskolor förlade 
friluftsdagar här, och på eftermiddagar och 
kvällar var det fullt på isen. Man kan ha 
öppet på kvällen, eftersom man investerat 
i fyra stora lyktstolpar med tillhörande 
starka lampor. 

vilket inte längre får användas. Man måste 
därför skaffa en värmeväxlare, som växlar 
över kylarn till saltlake, som sedan förs ut 
i rören. 

Hela anläggningen har byggts med fri
villiga medel och är idag värd c:a 400.000 
kr. Störste entusiasten bakom isbanans till
blivelse och utbyggnad är Bengt Olofsson. 
Åtskilliga timmar har han använt till att 
samla in spillplast på Inventing, som han 

. sedan sålt och låtit förtjänsten gå till isba-
nan. Andra sätt att få in pengar är genom 
Bingo och sponsorreklam på rinks idorna. 
Isbanekommitten består av Bengt Olofsson 
ordf., Bengt Åke Alzen kassör, Ingmar 
Johansson, Jonas Hansson, Mats Finn, Ing
mar Granqvist och Åke Billberg. Max Hed
kvist är amu-anställd vaktmästare. 

Anders Järund 

Under den här värmeperioden började 
man fundera på att konstfrysa banan, då 
man plötsligt fick tips om att en idrottsför
ening i Pålsboda i Närke förköpt sig på en 
konstfrysanläggning och ville sälja den 
billigt. Så för 75.000 kr fick man 17,5 km 
rör och en kylanmaskin. Hela anläggning
en kördes hem gratis av Fjällbackas Åkeri. 
Tyvärr måste den köras med ammoniak, Fr. v. Max Hedkvist och Bengt Olofsson med 17,5 km kylrör . 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..•.. 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

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

.... 
1

0

"'.," ~ ~ 
HÄLLEVADSHOLM 

Beställningstraf"tk 
med buss 

upp TILL 25 PERS 

Även handikapp
transporter 

0524·50555 
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Kerstin Ekborg går i pension 

, J 

Äldst i Fjällbacka skolas ganska unga 
lärarkollegium är utan tvivel Kerstin 
Ekborg. Hon är 62 år fyllda. Hon är för 
det mesta sprudlande glad, ständigt 
beredd att pröva nya pedagogiska ideer, 
som om hon inte snart skall pensioneras, 
utan som om hon nyss börjat sin första 
tjänst. 

Kerstin har alltid varit beredd på att 
pröva nytt, och utnyttjat tillfällen att åka 
på kurser, när dessa erbjöds. Så t.ex. var 
hon bland de första att införa ett undersö
kande arbetssätt i undervisningen på låg
stadiet. Föräldrar vars barn hade Kerstin 
kunde plötsligt hitta en spann med smäl
tande snö på barnens rum, eller en kruka i 
vilken det växte gräs eller olika sädes
slag. Sådant hade barnen gjort i skolan 
och ville pröva på att göra det hemma 
också. Just nu är hon engagerad i miljö
undervisning. Barnen på skolan får samla 
in papper för återanvändning eller se hur 
man tillverkar en kompost. Tidigt började 
hon ta upp ideer från förskoleundervis
ningen, för att göra övergången mjukare 
och använda vad som var användbart 
även i den vanliga skolan. Kerstin fram
håller, att mycket av det här också görs 
av andra lärare. I allt sitt experimenteran
de har hon, som gammal lärarinna, aldrig 
glömt att värdesätta baskunskaper som 
läsa, skriva och räkna. Huvudräkning har 
hon aJItid satt högt. 

flyttade hon och hennes familj till K ville 
1957. 1964 började hon tjänstgöra i Fjäll
backa och har fortsatt med det sedan 
dess. Hon var då yngst i ett kollegium av 
äldre lärare. Kyrkans inflytande på sko
lan var mycket större på den tiden. Präs
ten Bengt Pleijel kom på besök då och 
då, och det var naturligt för barnen att gå 
i väl fungerande söndagsskola. Kerstin 
minns 70-talet, en rörig tid då all invand 
undervisning sattes i fråga. Föräldrarna 
skulle plötsligt ta ett ansvar i skolan, från 
att tidigare varit vana vid att läraren var 
en auktoritet, som klarade sig själv. 
Många föräldrar hade negativa minnen 
från sin egen skoltid. Massmedier hjälpte 
till genom att ifrågasätta allt och alla, 

framför allt samhällets grundpelare: 
polis, militär och skola. Det var "Klipp
och klistra"- pedagogikens förlovade tid. 
Barnen blev oroliga. Samtidigt östes det 
pedagogiskt material över skolan. Detta 
senare saknar Kerstin idag i dessa bespa
ringens tider. 

Det mesta har blivit bättre, tycker 
Kerstin. Vi har fått en fantastisk vacker 
och rymlig skola, ljus och härlig, med 
Nestorsgården och skogen alldeles utan
för. Det senare har förstås Kerstin inte 
varit sen att utnyttja. Barnen är underbara 
och för föräldrarna är det naturligt att ta 
kontakt med skolan. Flera av dem är hen
nes tidigare elever. Kerstin älskar fortfa
rande att hålla lektioner, men tycker det 
börjar bli jobbigt med förändringar och 
allt konferensande och tycker därför det 
skall bli skönt att få gå i pension. Den här 
intervjun tog väl c:a 20 minuter. Under 
tiden skötte sig barnen exemplariskt i 
rummet intill , med hjälp endast av pryo
eleven Andre Svedberg ifrån 9:an, som är 
en av hennes tidigare elever. 

Vi önskar Kerstin en lång och givan
de tid som pensionär. Kerstin har nog bli
vit ett stycke skolhistoria och många 
kommer att minnas hennes inspirerande 
lektioner. 

Anders J ärund 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen · 

KÄRRABY 
HAN DE lSTRÄDGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 

Kerstin tog småskollärarexamen på 
Vårlidens Småskoleseminarium i Falun 
1952. Efter tre års tjänstgöring i Dalarna, Andre Svedberg vid Kerstins bord hjälper till som prao-elev. 
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FJÄLLBACKA CAMPING
FÖRENING BILDAD 

Ingemar Hansson OIjörande, Erik Lövberg och Lennart Jansson 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 

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

Välkomna! • • 

På Fjällbacka campingsplats i Sälvik har 
bildats en intresseförening bland de fasta 
camparna. Vår målsättning är att utveckla 
campingplatsen på dess nuvarande plats. 
Föreningens namn blev Fjällbacka Cam
pingförening. Den 17 juli 1993 hölls för
eningens första årsmöte i Fjällbacka I.K. 
klubbhus. 

Det finns ett stort intresse bland med
lemmarna angående föreningens verk
samhet. De frågor som diskuterades mest 
på årsmötet var strömförsörjningen på 
campingsplatsen, samt tillgång till mer 
varmvatten. På grund av den ökande fre
kvensen av badande från samhället, vil
ket är mycket positivt, bör en översyn av 
sanitetsanläggningen genomföras. En söt
vattendusch på stranden var också en ide 
som framfördes. 

Ä ven 1994 kommer föreningen att 
anordna Tipspromenader samt andra akti
viteter. Till "Aktivitetsgeneral" utsågs K
G Holmberg. Förutom ordföranden Inge
mar Hansson ingår i styrelsen Lennart 
Jansson, Erik Lövberg samt Bertil Fri
berg. 

Ingemar Hansson 
Ordf F. C. F. 

URBAN JANSSON 

BÅTVARV 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

Tillhandahåller 
material 

-~~~
FISKAI~'~R 

Färskfisk -Skaldjur 
Delikatesser 

SKALDJURSTÅRTA OCH LANDGÅNG 
PÅ BESTÄLLNING 

Välkomna 
0525·31222 
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RADDNINGSKAREN I FJALLBACKA OCH GREBBESTAD 
Ett infekterat diskussionsämne vid Samhälls föreningens vårmöte 

Ett långt kapitel i protokollet från vårrnö
tet handlade om räddningskåren. J ag 
saxar en del ur detta: Bengt Mattsson 
inledde: "Turerna kring Räddningskårer
na i Grebbestad och Fjällbacka är många. 
Vi kör idag med en räddningskår som är 
olaglig. Jag fick information igår. Sam
mansättningen av kårerna strider mot 
räddningslagen. Det finns inga befäl i 
Fjällbacka och Grebbestad. Förslaget 
som Räddningsnämnden gjorde är inte 
heller godkänt. - Enligt Länsstyrelsen 
skall Tanum och Hamburgsund vara 
kvar. Det är dyrt att utbilda befäl, 60-
70.000 per man, men detta ligger utanför 
ramen. Det fattas l milj. kronor. Valet är 
förändring eller att få fram l milj." 

Vi diskuterade länge kring denna 
fråga. Riskanalys skall göras men borde 
kanske redan ha varit gjord. Lennart 
Fredlund menade att brandmannafacket 
inte känt till att Räddningskårerna bedri
vits olagligt. Hans Lundberg tyckte att vi 
får spara på något annat - vi vill ha kvar 
vår brandkår. - Christina Blumenthal 
undrade vad uppsägning aven brandman 

kostade. Svaret blev ca 20.000/anställd. 
"Två räddningskårer i kommunen 

räcker enligt Länsstyrelsen och Rädd
ningsverket. Det är en prioriteringsfråga 
var man skall lägga sparbetingen", säger 
Bengt Mattsson. 

Bjarne Larsson informerar om att det 
går att få dispens för brandförmän. Han 
funderar också om hur det ser ut högre 
upp, d.v.s. räddningscheferna. När de går 
i pension får vi anställa dyrare folk. 
Eventuellt kan vi dela räddningschef med 
Strömstad. Samverkansavtal finns redan. 

Karl Einar Johansson, (ledamot i full
mäktige och tekniska nämnden): Det är 
inte helt omöjligt att skaffa fram pengar. 
Han hoppas på stöd från samhälls borna i 
sina försök med detta. - Det hade sparat 
många debatter om fullmäktige hade gått 
på hans linje vid fullmäktigemötet i 
december. 

Bengt Mattsson: Vad säger i så fall 
övriga förvaltningar? Vågar vi släppa på 
ett ställe? Jag är rädd för konsekvenser
na! - Det måste bli ett beslut om ett par 
månader. Min tro är att det kommer att 

bli räddningsväm. Skulle riskanalysen 
visa att beslutet var fel, kan stationerna 
öppnas igen. Det tar ett par år att utbilda 
befälen. 

Alf Jonasson: Det är svårt att få eko
nomiskt stöd och det blir inte bra med 
bypolitik. 

Lennart Juliusson (brandman och sjö
räddningsman): 

Det handlar om l milj. för att vi skall 
få vara kvar. Hamburgsund är mycket 
trångbodda med 16 personer nu och så 
skall det bli 4 till. Skall det byggas ny 
brandstation där? 

Bengt Mattsson: Stationen i Ham
burgsund är dimensionerad för 20 man. 
Det skulle bli dyrare att behålla Fjäll
backa. - Bjarne Larsson (brandman): 
Detta är helt fel! - Bengt Mattsson: Vi 
kommer inte längre i denna diskussion. 
Räddningschef plus nämnd skall svara på 
detta. Partigrupperna har ansvaret. 

Undertecknad gjorde också ett inlägg: 
Samhällsföreningarnas styrelser i Greb
bestad och Fjällbacka har på initiativ av 
Bengt Mattsson gjort en enkät bland 50 

Tanums ~ Kommun 
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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 sillfiskeperioderna. Pris 175 kr. 

TANUM. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums 
kommun. 

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

DIALEKT I T ANUM. 
Här kan Du finna 2.700 dialektala ord 
från Tanum, Bullaren och 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. 



INSÄNDARE: slumpvis utvalda delårsboende av de 
5.000 som finns om de skulle tänkas vilja 
betala 150 kr/hushåll till Räddnings
nämnden för att rädda kårerna i Fjäll
backa och Grebbestad. 80 % svarade och 
av dem ca 80 % ja! Drar man ut konse
kvenserna av detta så skulle ca 3.000 
delårsboende betala och det blir 450.000. 
Brandmännen har tidigare erbjudit sig att 
avstå av sin lön ca 120.000. Järund 
Inventing betalar 50.000 och FFF 
10.000:-. Det blir sammanlagt kr 
630.000:-. 

Ang. Inger Rudbergs ledare i vinternumret 1993 av Fjällbacka-Bladet 

De närvarande samhälls borna svarade 
ja på frågan, om vi skulle fortsätta med 
denna fråga. Enhälligt enligt protokollet. 

Karl Einar J. fick sista ordet i frågan 
om Räddningskårens vara eller inte vara: 
Samhällsföreningen i Fjällbacka yrkar att 
Tanums kommun släpper till de pengar 
som fattas. Varför skall två kårer belastas 
med avgift och två kårer betalas skattevä
gen? 

Bo Reichenberg 

Styrelsen för Fjällbacka Samhällsföre
ning vill med anledning av ovannämnda 
ledarartikel framföra följande. 

I Fjällbacka bor idag ca 1000 männis
kor året nmt. De flesta i hus eller lägen
heter ett stycke bort från vattnet eftersom 
möjligheterna att bygga med havsutsikt 
varit mycket små. Många ortsbor har 
uttryckt önskemål om att få tillgång till 
tomter med havsutsikt. De höga priserna 
på befintlig bebyggelse har i stort sett 
gjort det omöjligt att ta över ett äldre hus. 
Dessutom har huset ofta, för att bli funk
tionellt, behövt renoveras för stora peng
ar. Detta har lett till att det "gamla" sam
hället, vintertid, i stort sett är mörkt och 
tyst då husen har sålts som sommarbostä
der. Det "nya" samhället har fått breda ut 
sig österut och runt berget. 

Nu har det under en tid talats om att 
projektera tomter på Vetteberget ovanför 
Tallgatan mot Kullenområdet. Detta skul
le medföra att de ortsbor som så önskar 

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET 

~~~ 
FASTIGHETSMÄKLARE 

m m u 
Skolgatan 2 ~ 

m 
L ~~====~====== 

VAR LIKA NOGA NÄR DU 
VÄLJER MÄKLARE SOM NÄR .. 

DU V ALJER HUS! 

skulle få tillgång till tomter med havsut
sikt. 

Tyvärr måste man konstatera att IR 
uppenbarligen tycker, att ortsborna inte 
heller i framtiden skall få möjlighet att 
bygga sina bostäder med havsutsikt, utan 
denna förmån skall endast v·ara tillgäng
lig för dem som redan har en fastighet 
inom det "gamla" samhället. 

Ett samhälle i utveckling är också ett 
samhälle i förändring. Då Fjällbacka grun
dades på 16- och 1700-talet hade bebyg
gelsen inte på något sätt samma framto
ning som idag. De små enkelhusen byttes 
eftervart ut mot dubbelhusen. Varje tid har 
satt sin prägel på samhället. Fjällbacka är 
och har alltid varit ett samhälle i föränd
ring. Förändringen har gällt byggande, 
arbete och utkomstmöjligheter. 

Dessa förändringar måste få fortsätta. 
Det måste vara möjligt för en åretruntbo
ende att få tillgång till tomter med havs
utsikt. Fjällbacka får aldrig bli ett muse
um för sommarboende. Fjällbacka skall 
leva året runt. 

Självklart skall man ha regler för hur 
man får bygga. Naturligtvis skall vi vara 
rädda om vår miljö och vårt kulturarv. 
Ingen önskar sig bungalows av mexitegel 
mitt inne i samhällskärnan, men det är en 
fråga för byggnadsnämnden. 

Att en framtida bebyggelse på Vette
berget skulle störa IR så mycket är bara 
att beklaga. 

För Fjällbacka Samhällsförenings styrelse 
Klas Lundblad 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJALLBACKA TEL. 0525-31007 
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WILHELM MINNS 
när man svimmade i livsmedelsköerna, - när radion kom - och första bussen 

Många av Fjällbacka-Bladets läsare 
minns Arne Fredlund, den flitige hem
bygdsforskaren som gick bort för några 
år sedan. Arne Fredlund har en lillebror, 
den fem år yngre Wilhelm, född sist av 
sju syskon, "skrabekaga", som det skämt
samt hette. Wilhelm Fredlund är född 
1909 och har många fina minnen från 
barndom och ungdom under 1900-talets 
första decennier. Han föddes under den 
gamla tiden då det varken fanns el , bilar 
eller radio men lever nu i en helt annan 
värld, där snart ingenting är tekniskt 
omöjligt. 

Farfarsfar i bondeståndet 
Man kunde tro att så hemkära i fjäll
backabor som Arne och Wilhelm Fred
lund har djupa släktrötter i Fjällbacka 
men så är inte fallet på farssidan. 

Wilhelms farfars far ägde en gård i 
Töftedal i Dalsland och var riksdagsman 
för bondeståndet - alltså före tvåkammar
riksdagen 1866. Hans namn finns ingra
verat på Töftedals kyrkklocka. Farfadern 
hade gård i Gesäter i Dalsland och fadern 
Johan Leonard Fredlund föddes 1860 på 
gården Fredlund i Gesäter, där namnet 
kommer från . 

Fadern var alltså en ren bondpojke 
som vid 18 års ålder i mars 1878 tog sig 
ner till Fjällbacka, då han aven äldre bror, 
som reste på kusten, hade hört att det skul
le finnas arbete här, då egentligen för att 
det var sillperiod. Men Johan fick i stället 
börja som lärling i Johan Fredrik Dahlq
vists plåtslageri. Brodern till ägaren, Hil
mer Dahlqvist, blev sedan hans kompan
jon och de övertog verkstaden 1885. De 
fortsatte till 1938 då Wilhelms bror Arne 
tog över och drev företaget i 40 år, tills 
Lennart Fredlund tog över 1978. Samma 
företag i tre generationer alltså. 

Johan Fredlund och Hilmer Dahlqvist 
byggde sig ett ståtligt boningshus i backen 
nedanför kyrkan 1889 och de skulle ha 
ena halvan var. Johan Fredlund gifte sig 
med en fjällbackatös, Selma Svensson, 
dotter till "Aron på Berget" Svensson och 
syster till den kända lärarinnan Alma 
Svensson. 

Timmer från Lur 
Eftersom Kville på den tiden var trädfat
tigt, tog man timret från Lur som det 
berättas om många andra hus i Fjäll
backa. Det lär ha varit uppmonterat där 
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uppe först, antagligen för att torka. 
Det blev sju syskon i Fredlunds 

familj , fem döttrar först och så Arne född 
1904 och Wilhelm född 1909. 

Morfar Aron på Berget var fiskare, 
död 1922, 81 år gammal. Wilhelms mor
mor Justina blev bara 29 år och dog när 
Wilhelms mor Selma bara var 10 måna
der, troligen i sviter efter förlossningen. 

- Mamma blev alltså moderlös som 
liten och hon fick bo ute hos morfar och 
mormor som var lotsfolk på Väderöarna, 
där de bodde i 34 år. När mamma skulle 
börja skolan flyttade de till Dyngö där det 
var skola tidvis. När hon skulle gå och 
läsa fick hon bo inne i Fjällbacka. 

Johan och Se/ma Fred/und. 
Johanfyller 70 år. 

Kultebåten Vördig 
Wilhelm minns morfars robåt som hade 
det litet underliga namnet "Rank" byggd 
i Kungsviken på Orust 1890. Ingen bygg
de båtar i Fjällbacka då, förrän Justus 
Åkerström började och sonen Robert 
fortsatte . (En Åkerströms-båt finns beva
rad på Hembygdsmuseet) . 

- Morfar fiskade mest makrill med 
Rank. Till garn- och vadfiske hade han 
en större av typen kul te båt som hette 
"Vördig". 

Från första världskriget 
har Wilhelm minnen, fastän han bara var 
9 år när det slutade. - Det var gott om 
fisk då och morfar skulle ut till Grötskär 
och fiska makrill, har bror Arne berättat. 
När morfar och hans kamrat kom dit låg 
det ett par tyska minor och rullade i sjö
gången mot en stenmal. Männen fick fart 
hem och rapporterade till marinen. 

Ombord på pansarbåten Fylgia 
Wilhelm har många minnen från första 
världskriget. 

- Hela västkustflottan låg ofta härut
anför under mina uppväxtår, säger Wil
helm. Det var en väldig upplevelse för 
oss barn. Militärbåtarna låg vid Planarnes 
brygga innan kajen kom till där. Pansar
båten "Fylgia" var inne i fjorden ibland 
och då fick vi komma ombord och bese 
den. Besättningen kom in och hämtade 
oss i barkasser och jag fick följa med 
pappa ut. I Musefjorden låg också en del 
marinbåtar och hade övningar. 

Skagerackslaget den 31 maj 1916 
minns Wilhelm mycket väl. 

- Vi kunde höra kanonaderna inne i 
Fjällbacka. De första döda som flöt iland 
efteråt begravdes på kyrkogården. Då 
gick landsstormen i procession före de 
elva kistorna, som bars från ångbåtsbryg
gan upp till kyrkan. Men när det kom fler 
och fler ordnades krigskyrkogården på 
Stensholmen och den invigdes av kapell
predikant Carl orborg. Vår familj fick 
fara ut med en som kallades "Sessel
Johan" som hade en jakt och andra tog 
sig dit i egna båtar. Båtarna hade svarta 
sorgflor i masterna. 

En del svimmade 
Wilhelm minns att det var ont om mat i 
Fjällbacka både under första och andra 
världskriget. 

- I Fjällbacka fanns det ju alltid fisk, 
säger han. Man kunde få byta fisk mot 
smör eller annat av bönderna under första 
kriget. J ag minns att det var långa köer 
till livsmedelsbutikerna och det hände att 
någon svimmade av trötthet i kön. Ranso
neringskort fanns ju under båda krigen. 
Under andra kriget hade Wilhelm själv 
affär i Göteborg och då brukade nya ran
soneringar komma på lördagskvällen för 
att folk inte skulle kunna hamstra. 

Arne hämtade mjölk i Nordby 
Wilhelm återvänder till sina tidigaste 
barndomsminnen. 

- Vi var tre syskon i familjen som låg 
sjuka på en gång i lunginflammation år 
1912. Jag var tre år då, och det var nästan 
slut med mig när doktor Emil Andersson 
kom. Före sjukdomen hade jag lärt mig 
litet bokstäver men efteråt hade jag glömt 
alltihop. De första åren gick jag i skola på 
Håkebacken för fröken Greta Johansson, 



Aran, Kristina och Alma Svensson 

en snäll och fin lärarinna, uppvuxen i 
Kville. 

Men jag fick i alla fall en örfil av 
henne en gång när jag inte stod stilla i 
ledet. En gång när jag varit sju~, troligen 
på hösten 1917, fick moster Alma Svens
son rycka in och hjälpa mig. - Då skulle 
jag hålla diet, minns Wilhelm: och min 
snälla storebror Arne fick gå 4 km fram 
och tillbaka till gården Nordby för att 
hämta mjölk åt mig. Vi hämtade också 
mjölk i Nestorsgården. Senare fanns 
mjölkaffär på Framstranden. 

Efter Håkebacken gick Wilhelm i 
Kyrkskolan för Erik Eriksson, som han 
tyckte mycket om. Eriksson var ju också 
kantor och en fin sångare. 

"Lutterai å hippa" 
Wilhelm har mycket att berätta om lekar 
och äventyr under barndomen. - En lek 
hette "lutterai å hippa" (en del säger lut
teran - kanske ett minne från reforma
tionstiden). 

- Man delade upp sig i två lag. Ena 
laget gick och gömde sig och ropade "lut
teral å hippa annars går vi hem". De 
andra skulle av ljudet lista ut var de hade 
gömt sig. 

- På vintern åk te vi kälke utför Läng
backen som var hal och isig, och då fick 
man akta sig att inte kollidera med någon 
hästskjuts. 

Slängkälke, skridskor och skidor 
I Wilhelms barndom var det riktiga yin
trar och barnen hade roligt med både snö 
och is. 

- Vi var mycket ute och hoppade på 
isflak i hamnen. Det kallades för att 
"abba". Ibland jumpade vi i förstås. En 
gång var jag med min kamrat John 
Andersson, och när mitt isflak började 
sjunka hoppade jag över till hans , och vi 
hamnade bäda i sjön och blev genomblöta. 

Ibland var pappa med och lekte släng-

kälke, då han stod ute på isen och höll i 
ett långt rep och svängde vår kälke runt, 
runt i en väldig fart. - Mina första skidor 
fick jag låna av Arne Stubelius, ett par 
backåknings skidor från Stockholm. Se
dan köpte Arne och jag skidor från Sven
ska Stålbolagets katalog när vi var 10-12 
är. Därifrån köptes också till verkstaden. 

- Vi åkte skridskor uppe på småsjöar
na eller myrarna, som vi kallade "vedde
berga" och "fasters klåva". Det var innan 
sjöisen lagt sig eller "kasta sig". Innanför 
Mörhult i den s.k. "Sotten" frös det också 
till fortare. Där spelade vi bandy. 

- Mina första skridskor var nässkrid
skor med uppböjd nos och de snördes 
fast, inköpta från Stålbolaget. En ännu 
äldre modell, en sorts klampar hängde i 
sjöboden. Senare fanns skridskor att köpa 
i Carl Larssons järnaffär. 

Under första världskrigsåren var det 
hårda vintrar, så att sjöisen var stark. Då 
skridskoseglade vi med en skridskojakt 
som vi lånade av Wilhelm Andersson. 
Arne byggde också en själv: två par 
skridskor fram och bak under en träplatta. 
Vi styrde med ett snöre och det bar iväg 
väldigt, när vinden tog i seglet, och man 
fick passa på att inte köra ner i en råk. 

Ansjovis gav arbete 
Wilhelm gick och läste för pastor Gustaf 
Hederström. Bror Arne gick i "fortsätt
ningsskola", som påbyggnaden på folk
skolan då hette. Hederströms företrädare, 
pastor Carl Norborg, vikarierade i skolan 
och läste då kyrkohistoria och tyska extra 
med ett par andra pojkar. 

Efter skolan började Wilhelm ta små
jobb, bl.a. litet arbete för doktor Emil 
Andersson. 

- Så småningom fick vi pojkar cyklar, 
och på vårarna kunde vi ta en låda 
makrill på pakethållaren och cykla upp 
till gårdarna i Kville. Vi delade upp går
darna sinsemellan och cyklade långa 
sträckor. Det var dörj makrill som vi 
köpte av båtarna. Wilhelm berättar också 
mycket om fiske av skarpsill. Fångsten 
lämnades till Axel Wenanders affär vid 
torget, som köpte allt, både fisk och sill. 

- Ofta låg fiskeflottan här över natten, 
minns Wilhelm, gick ut tidigt på morgo
nen och kom hem igen mot kvällen med 
tända lanternor. (Minns ni det trivsamma 
dunket som nu är borta?) Det var båtar 
från hela kusten, Smögen, Gravarne, 
Bovallstrand och Marstrand, kanske ock
så från Göteborgs skärgård. 

- Skarpsillen gick till ansjovis och 
lades in på burk, uppblandad med "lodd
sill" som måste rensas bort. Den kunde vi 
grabbar gå ombord och få och sedan sälja 

den i husen. Den gick ju bra att steka. 
Man la också in ostronsill i tunnor. 

Så fick Wilhelm börja arbeta i ansjo
visfabriken för Wilhelm Andersson, som 
hade ett hemligt recept till såsen, som 
bara han kände till och övertagit frän 
fadern , Gustav Andersson. 

- Jag minns så väl när han kom och 
lät oss smaka på den där såsen och ' vi 
doppade fingret för att känna om den var 
lagom stark. En hel del kvinnor arbetade 
också med sillen. Jag minns t.ex. Anna 
Ahlsen som arbetade där. Vi satt vid 
långa bord och rensade och skar. Till att 
sätta på locket på burkarna hade vi en 
maskin med två trissor. Ingenting var 
elektriskt då i början på 1920-talet. 
Elströmmen kom inte till Fjällbacka för
rän 1928. Vi fick trampa på tilltryck
ningsmaskinen med foten. Så packade vi 
och skickade iväg burkarna med bussen 
som hade börjat gå. Vi skickade också 
med Bohuslänska kustens ångbåtar, t.ex. 
ångaren "Göteborg", Oscar Dickson och 
"Bohus". En del skickades även med jak
ter. Här i Fjällbacka var det Johan Fjäll
ström med sina två söner som hade en 
sådan jakt. 

-Större sill blev till gaffelbitar och 
den rensade vi också och skar. Min kam
rat Inge Olsson och jag hade mycket 
roligt under arbetet. Det var på hösten 
fram till jul som arbetet med ansjovisen 
pågick. Ivar Dorthe lade också in sill. 
Den sillen var väldigt omtyckt, minns 
Wilhelm, när han sedan som vuxen sålde 
den i sin affär i Göteborg. 

Lasta gatsten 
Tidvis var Wilhelm med och lastade gat
sten på båtar. Det var tungt jobb. Man 
körde fram kärror, lastade med gatsten. 
Kärrorna gick på hjul på skenor. Också 
här var det Wilhelm och Inge Olsson som 
jobbade ihop. Wilhelm var för det mesta i 
lastrummet och slängde ut stenarna åt 
sidorna för att fördela lasten. Detta sked
de vid kajen, där silon står nu. Båtarna 
som lastade sten hette "Ardennia" och 
"Vallonia" med flera. 

Det låg stora stenupplag på kajen i 
väntan på vidare frakt. 

De första bilarna 
Wilhelm minns den första bilen som syn
tes i Fjällbacka. Det var landshövding 
Gustav Lagerbring som hade ärende bort 
till Håkebacken eller till Telegrafen. 

När han kom till skol plan behövde 
han en vägvisare och Wilhelm fanns till 
hands där. 

- Jag fick hoppa upp på fotsteget och 
följa med nerför Långbacken. Det var ett 
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stort ögonblick. Det var en öppen bil med 
suflett, en flott sak och mycket folk var 
samlat för att beskåda underverket. 

- Några av de första som ägde bil i 
Fjällbacka var Johan Olofsson, som hade 
en Ford, liksom Erik Larsson i Lersten, 
som båda körde taxi. På stora hotellet 
drev John Berglund tillsammans med 
Ejnar Karlsson, far till Roger, taxistation, 
först med en T-ford och sedan en Chev
roi et. Bilarna ställdes in i ett gammalt 
stall hos Axel Olsson, som varit åkare 
med hästar. 

Bilvägen till Dingle 
Den s.k. "bilvägen" byggdes 1920-21 
med en delvis ny sträckning från Edsten 
mot K ville. Den gamla vägen hade gått 
över Träsvall upp över skogen söder om 
Edsten, där man fortfarande kan följa den 
från Träsvall. - Ungefär samtidigt kom 
den första bussen till Fjällbacka från 
Dingle. De tre första bussarna var tyska 

och byggda i Niirnberg, Ettan kallades 
"Grållen" och var väldigt hög. De två 
andra var likadana av märket Mercedes. 
Resan till Dingle tog cirka 1 timma. 
Andra nyheter var motor i båtarna. 

- Min bror Arne har berättat att mor
far Aron ägde den första motorbåten i 
Fjällbacka och körde också en sorts taxi 
med folk från Fjällbacka ut till krogen på 
Florö. Jag minns också att vi brukade 
segla ut till Florö med gäster till teaterdi
rektör Wennersten, som bodde där efter 
kapten Johansson. När Wennersten läm
nat ön, stod allt tomt och vind för våg 
med alla möbler och saker kvar. Under
ligt nog var det ingen som plundrade, en 
storartad ärlighet. 

Radions barndom 
Wilhelm har upplevt hela den tekniska 
utvecklingen under sin livstid. 

- Ja, radions ankomst var en stor hän
delse. Vår familj var en av de första i 

Aron Svensson med badgäst 1910. 
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Rygg - Nack - Led - Muskelproblem? 
ÄVEN GYM OCH SOLARIE 

TANUMSNAPRAPATEN 
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 7, 45731 TANUMSHEDE 

BENNIE BRORSSON 
Öppet: varje vecka måndag-fredag 

TeLtid: kl. 11-12, 16-17 (Vid ev. ändring ges information av telefonsvarare) 

Tel: 0525-205 50 

Välkomna! 

1 
Wilhelm Fredlund 

Fjällbacka som fick radio, en tvårörs med 
lurar julen 1925. Men redan på våren 
1925 hade min svåger i Göteborg byggt 
sig en egen. 

- Jag hörde ett par gubbar stå och 
resonera om radion på bryggan när jag 
låg och rodde utanför. Den ena sa: 

- Di säjer att en kan sidda hemma å 
höre i e lödda, men dä trur jä ente på. 

Då ropade jag från båten. 
Jo, det är allt riktigt. Jag har själv hört 

på radio i Göteborg. 
- Ja, men jä kan ente begribet, svara

de gubben. 
- Innan vi hade radio själva, gick vi 

över till Lundströms i Majorbacken, där 
sonen Charley, blivande ingenjör, hade 
en apparat, fortsätter Wilhelm Ivar Dor
the och Ivan Berg var också bland de för
sta. Vi hörde mest nyheter från Stock
holm-Motala, men också Kalundborg och 
andra länder kunde vi ta in. - En gång 
hade vi gått in en tjeckoslovakisk station 
och mor satt och lyssnade, fascinerad av 
det främmande språket. Då jag ville 
ändra och ta in en annan station sa mor: 

- Å, la mej höre på detta. 
- Hon hörde ofta på gudstjänsten, när 

hon inte kom i kyrkan. 

Affär i Göteborg 
Men arbetstillfällena med sten eller 
ansjovis i FjäJlbacka kom bara i perioder. 

- Jag tog chansen att komma till 
Göteborg, där jag fick plats i en speceri
affär hos en svåger. När jag var 24 år 
öppnade jag eget. 

Det är en utomordentligt intressant 
och detaljerad historia som Wilhelm har 
berättat, hela den nya tidens inbrott med 
teknik som helt har förvandlat fjällbacka
bornas liv. 

Intervju: Inger Rudberg 



NYA BOHUSLÄNS-BÖCKER 
Jag skall här visa på ett par nya böcker 
som ger en hel del värdefulla kunskaper 
om folk och miljöer i Bohuslän. 

Dan-Eric Mattsson är hunnebostrands
pojke, har spelat fotboll för hemorten och 
varit bankdirektör i trettio år. Han har nu 
samlat ett knippe studier av människoöden 
i boken Rötter i saltvatten och granit. För
fattaren har samtalat med och lyssnat på 
gamla människors berättelser om sina liv, 
och han gör det med kärlek och inlevelse. 
Där fångar han många pregnanta minnen, 
som för en ung generation ter sig som his
toria. Där är t.ex. fiskarpojken som minns 
att han i fem år, från det han var åtta år till 
tretton, inte fick äta sig riktigt mätt, och 
hur han och hans syskon fick gråta sig till 
sömns av hunger. Där är kvinnan från 
Tossene som var med när Bohusstickning 
startade under andra världskriget för att ge 
arbete åt kvinnorna. Hon mindes när span
ska sjukan gick under första världskriget. 
Hon själv låg döende efter en förlossning 
och doktor Sundberg hämtades från Mun
kedal. Och där är han som kände till allt 
om Hitlers stenaffärer, som betalades till 
sista kronan på våren 1945 men aldrig 
blev levererade och som fortfarande ligger 
här och kallas "Hitlers segermonument." 
Det är värdefullt att sådana glimtar av vår 
historia räddas. Själv skulle jag kanske 
föredra lite fler årtal, då boken kanske 
läses av t.ex. unga personer som inte har 
riktigt klart för sig när detta kan ha hänt. 

Om Smögen och Hasselösund 
En bok av helt annan karaktär är Casper 
Ljungdahl: Smögen och Hasselösund -
med underrubriken: Bohuslänska jiske
samhällen i förändring, - människor på 
Sotenäset vid Skagerrakkusten. Stavning
en av Skagerrak är närmast dansk och 
borde nog varit med ett r om man skall 
vara noga. Detta är en mycket ambitiös 
krönika på nästan 400 sidor om dessa 
samhällen från ca 1500 och framåt. Boken 
är rikt illustrerad, främst med foton av per
soner, vilket säkert ger de infödda många 
intressanta glimtar av föregående genera
tioners liv. Stort utrymme ägnas åt sillpe
rioderna. Men posten, ångbåtarna, telefon, 
telegraf, skolor får också sin historik. En 
utomstående måste bli imponerad av allt 
det arbete som nerlagts på att dra fram 
fakta ur dokument, böcker och personliga 
intervjuer. Boken visar att varje samhälle 
har en rik historia om man börjar gå på 
djupet. Allt som räddas från glömskan är 
värdefullt. För varje sida finns en nog
grann förteckning över de källor som 
använts. En kort sammanfattning på eng
elska avslutar. 

En sådan här faktarik bok kunde lätt 
bli för tung, men det rika bildmaterialet 
gör att man gärna bläddrar och läser bild
texterna. Goda kartor finns också med. 
Som helhet måste man efter att ha bläddrat 
utan att kunna kontrollera fakta - gratule-

ra författaren och folket i Smögen och 
Hasselösund samt tryckeriet Munk
Reklam i Munkedal till en så vacker och 
inspirerande bok. En liknande borde skri
vas om Fjällbacka. 

Inger Rudberg 

APOTEKET 
FJÄLLBACKA 
Huvudentren Fjällbackaservice 

ÖPPET: Måndag 8.30 - 12.30 
Tisdag-Fredag 8.30 - 12.30 
Vecka 24-33 Lördag 

13.30 - 18.00 
13.30 - 17.00 
9.00 - 12.00 

Tel. 0525/310 04 Trevlig sommar! 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 51 

esentboden 
Här köper Ni semesterminne och presenten till den som vattnat 
blommorna, passat hunden osv. 
Vi har vackert glas, jin keramik, korgar, tyg, souvenier och 

hantverk. V ÄLKOMNA! KVÄLLSÖPPET 

RUNESt.! 1 ~ ~~} 
(~)Ij) 1K.. 

Grebbes-tad 

052.5·'08 82 
Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 

Tidsbeställning 

-- elkedjan 

1:h.jm3m;I;l!~ Tel. 0525-320 10 Geo•Q i-ws- ~ Bil 010-2870721 
r.~m'mu.Hbwil9'kz: Fax 0525-32247 [f:J1 WII (; J: al !fl i M,,; H iM' I vår butik hittar du produkter från Husqvarna 
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INVENTING BYGGER UT 
Firma Järund Inventing har nu, liksom 
övriga delar av vårt näringsliv, några 
kämpiga år bakom sig. Inventing har 
använt tiden till att rationalisera och 
effektivisera arbetsprocessema. Detta har 
kunnat ske utan att man behövt avskeda 
någon, men å andra sedan har man heller 
inte kunnat nyanställa. Tiden har använts 
till att bygga upp och investera i nya 
maskiner. Totalt har man investerat 50 
miljoner i nya maskiner och VD Erik 
Järund anser att Inventing nu står rustat 
för en expansion under mitten av 90-talet. 
Som ytterligare ett tecken på tillförsikt 
inför framtiden har man byggt en ny 
lunchmatsal och omklädningsutrymmen 
för fyra miljoner kronor. 

Anders Järund 

Inventings nya lunchmatsal. Vidfrämsta bordetfr.v. Stefan Larsson och Kjell Jonasson. 
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Gynna våra annonsörer! 

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 kI1l-14, fredagar kilS-IS. 



FIK:s nya övernattningsstugor 

Lars Engberg 

FÖRSÄljNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

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

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

NYA BADIS 
RESTAURANG och BAR 

DISKOTEK och LEVANDE MUSIK 

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

Välkomna! BORDSBESTÄLLNING TEL. 31208 
Ful/ständiga rättigheter 

Gunter och Lars-Erik 

FIK har i vinter låtit bygga tre övernatt
ningsstugor vid idrottsplatsen. De två stör
sta stugorna är indelade i två rum, allt som 
allt blir det fem rum, som skall innehålla 
fyra bäddar var. Tjugo gäster skall alltså 
kunna inhysas här. I första hand skall stu
gorna användas, då man arrangerar trä
ningsläger. Så småningom skall rummen 
förses med ett pentry, så att de kan hyras 
ut på sommaren och ge lite inkomster till 
klubben. Husen är byggda som ALU-pro
jekt, och klubben har endast bekostat 
materialet. Kostnaden för klubben är c:a 
200 000 kr och fyra ALU-anställda har 
varit sysselsatta med bygget i c:a sex 
månader. Allt målnings- och inredningsar
bete tillkommer och måste utföras ideellt 
av FIK:s medlemmar. Iden att bygga dessa 
stugor kläcktes för några år sedan av 
Hasse Velander, men först nu har det varit 
möjligt att realisera iden. Kontaktman för 
uthyrningen är Lars Engberg tel. 316 30. 

Anders Järund 

KC kläder 
tör damerna 

• 
Ä·ven barnkläder 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/313 00 

VÄLKOMMEN TILL 

Gardin - Modetyg - Sybehör 
Garner - Handarbete 

Underkläder - Strumpbyxor - Sockar 

FJÄLLBACKA TEL 313 71 
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Ur Bohusläningen 4/2 -94 

.. .. 
BOHUSLAN AR 

FRAMTIDEN 
Efter att ha sysslat med forskning och 
utveckling under mitt hela yrkesverksam
ma liv , var det naturligt att vid pensione
ringen noga studera var vi, min hustru 
och jag, skulle välja att bosätta oss när 
inte arbetet längre var bindande. Valet 
blev inte svårt - Bohuslän, finns det 
något vackrare landskap med intressant 
historia, hällristningar, rösen, borgar m m 
och ett fint aktivt museum i Uddevalla? 
Vi satsade och byggde oss ett hus med 
fantastisk utsikt över hav och kobbar och 
njuter av allt det vackra. 

Besvikelsen är hur politiker och 
massmedia diskuterar framtiden, utveck
lingen. Allt handlar om egna lilla värl
den. Protester mot motorvägsbyggen, 
Öresundsbro och andra utbyggnader av 
kommunikationer, orealistiska rekom
mendationer av satsningar på vindkraft, 
elbilar, varav, rädsla för rationaliseringar 
inom sjukvården och andra delar av 
offentliga sektorn upptar all plats. 

Arbeta i stället för den fantastiska 
framtiden som ligger i att knyta samman 
Oslo, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och 
Hamburg. Detta är norra Europas enda 
framtidsområde med Bohuslän som mest 
attraktiva området att bo i. Detta kommer 
de nya företagen snabbt att utnyttja för att 
kunna värva kvalificerade medarbetare. 

Satsa på samarbete 
Satsa därför på ett samarbete med Chal
mers och på de industriforskningsinstitut 
som finns i Göteborg och locka hit de 
avknoppningsföretag som blir resultaten 
av forsknings- och utvecklingsverksam
heten. Försök också etablera motsvarande 
kontakter med utvecklingscentra i Oslo, 
Köpenhamn och Hamburg. 

Goda kommunikationer, flyg, järnväg 
och motorväg är en självklarhet, god och 
säker sjukvård likaså, satsa helst på 
Uddevalla sjukhus, storleken ger säkrare 
och billigare vård, direkt kontakt med 
helikopterambulanser dock nödvändigt 
för snabb insats vid akuta fall. Splittra 
inte resurserna på flera små sjukhus. 

Var rädd om naturen, satsa inte på 
vindkraft och andra naturförfulande, för
störande och oekonomiska projekt. Vind
kraft är möjligen ekonomiskt intressant 
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ELINSTALLATIONER. ELV ÄRME • KÖKSMASKINER. LARM 

Ekelidsvägen 5, Fjällbacka ind.omr. Öppet: Mån-fre 9.00-16.30, lunch 13-14 
Tel. 0525-31721, Tore 010-2870849, Kjell på Mjölkeröd 010-2872948 

SVERIGES REooVrSNINGSKONSUL TERS 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 

Bo på KULLENOMRÄDET 

i FJÄLLBACKA 
Det finns många goda skäl 
att bo på Kullenområdet. 
Vi skall här bara nämna 3 av 
dessa. LÄG EN HETERNA, 
HAVET och NATUREN. 
Kontakta oss så berättar vi 
gärna mera. 

Uthyres a~: JQHN GRANQVIST 
FORVALTNINGS AB 
0525·32030 

45071 FJÄ,LLBACKA 

för lantbruk med m:iljöintresserade ägare. 
Var rädd om fisket och satsa på att kust
samhällena fortlever tills de kommande 
företagen blir etablerade och samhällen 
växer naturligt. 

Jag hoppas att detta biir verklighet så 
snart att jag får uppleva ett Framtidsbo
huslän. 

Avskaffa landstinget, satsa på region
samarbete för de stora frågorna, decentra
lisera i övrigt kommunerna. 

Ulf Boman 
Malmön 

Artikelförfattaren var tidigare forsknings
och utvecklingschef vid Trelleborg AB 



AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

m~J--·· H· • '~I/US o ..... se .. t.-.,.ee 

f RIt' ~~;:~~~ och EVln,!!!p~E I(ilMillti! 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING - DYKARBETE 

N. Hamngat. 10, Fjällbacka, Tel. 0525·310 33, Fax. 0525·32219, Mobil. 010·2871585 

Tag väl vara på fritiden ... 

Förenkla bankaffärerna 
Minuten SparbankskortNISA SparbanksGiro 

~<). SPARBANKEN 
Sparbanken Tanum 

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525·31977 
FJÄLLBACKA 

~ •• Egen .~iII~,:r~ning .. "5-./1.. och forsailnIng 

BRODERNA _W._ :~~~~:~~INER 
GUSTAFSSON AB 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/205 71 - 20573 Telefax 205 73 

VITA VARGAR 
Under mitten av 1800-talet tjänade en 
man från K ville som dräng och skydds
gosse för gästgivaren på gamla Rabbals
hede. Det var den så mycket omtalade 
och omskrivna "Kal Rabbasche" som var 
gästgivare då. 

En dag var denne skydds gosse ute 
med en av gästgivarens hästar och körde 
ett ärende till Munkedal. Det var en rätt 
lång dagsresa att färdas med häst, följden 
blev att natten föll på innan han kom till
baka till Rabbalshede igen. Något över 
midnatt passerade han på hemvägen Häl
levadsholms hedar, vilka är belägna väs
ter om E6:an där den gamla vägen gick. 

Just där mötte han fem stycken var
gar, vilket inte var så ovanligt i de trak
terna på den tiden. Men det var inte den 
vanliga sortens vargar som denne kville
bo råkade ut för denna natt. De var glän
sande vita, enligt sägnen och längs rygg
raden syntes band som glänste som sil
ver. 

Mannen var modig och orädd så han 
fäste sig inte så mycket vid det han såg. 
Men hästen satte av i språng, just som 
ekipaget hade passerat vargflocken. Man
nen försökte på alla sätt att få stopp på 
kusen, men det lyckades inte. Först när 
den kom in på Rabbalshede gård stanna
de den tvärt utan att kusken behövde 
anstränga sig för att stoppa hästen. Allt 
enligt en sägen som man än i dag kan 
höra gamla kvillebor berätta. 

Frits-Georg 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

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

Måncl-fred 9-17, lörd stängt 

(j U[/I/R] Jl2\.cJISPEg{ 
Södra Hamngatan 18 

Vi ser fram emot en 
fin sommar, 

Tel. 0525-318 58 
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BLAKLINT 
- Centuarea Cyanus 

Vår älskade ' blåklint kallas vanvördigt 
av lantmän för åkerogräs. Men kan 
man tänka sig något vackrare sådant? 
Vem har inte någon gång smugit 
omkring i utkanten av ett böljande råg
fält och lystet sträckt sina händer in 
bland säden för att plocka de underbara 
blommorna? 

Förr växte blåklinten riktigt över 
hela landet men har blivit mera sällsynt 
då den inte klarar av de moderna ogräs
medlen. Till min stora glädje har jag 
dock, litet varstans, under de senaste 
åren noterat stora fält med just blåklint. 

Den är en ettårig växt och förekom 
i Norden redan då inlandsisen drog sig 
tillbaka. Ursprungligen lär den ha kom
mit från medelhavsområdet. Andra käl
lor nämner Mellersta Östern. Med utsä
de har den spritts över hela jorden och 
på så sätt följt människan genom årtu
senden. 

Kärt barn har ju som bekant många 
namn, så också blåklinten, till exempel 
kallas den rågtupp, blåtopp och blåklätt 
m.m. och Östergötland har valt den till 
sin landskapsblomma. 

Dess sällsynt vackra fransade kant
blommor är s.k. gallblommor, det vill 
säga sterila. Deras enda uppgift är att 
locka insekter till de inre oansenliga, 
nektarfyllda, mörkblå diskblommorna, 
som är effektivt inrättade för att över
pudra besökande insekter med ståndar
mjöl. 

Att blåklinten är mindre uppskattad 
av rantmännen måste man förstå. 

Frukterna måste nämligen omsorgs
fullt skiljas från säd som skall malas 
till mjöl. De är försedda med fina hår 
och dessa kan orsaka svåra rubbningar 
i våra matsmältningsorgan. 

På I500-talet började man odla blå
klinten som prynadsväxt. Att den är en 
älskad och populär blomma visar 
många sommarbrudar som väljer den 
som inslag i sin brudbukett. 

Vill man torka blåklint, bör man 
plocka den fullt utslagen och för att 
bevara den blå färgen torka den snabbt, 
varmt och mörkt. 

Som de flesta växter har även blå
klinten använts i folkmedicinen. En 
lösning gjord på de krossade fröna drev 
ut gadden vid insektssting. Som urin
avsöndring vid ödem och vid nedsatt 
njurfunktion var växten också verk
sam. Te av blommorna tjänade även 
som urindrivande medel och som gur
gelvatten. Avkok på blommorna bruka
des mot trötta och röda ögon. Blåklin
ten var dessutom verksam mot hosta, 
bronkit och leveråkommor. 

Man använde blåklintens färg för 
att färga te och konditorivaror vackert 
blått. Till och med gjorde man tobak av 

cdlI(onica1-~f 
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SNITT & KRUKVÄXTER BINDERIER 
BLOMSTERFÖRMEDLING 

INRAMNINGAR 
Tel. 0525/323 80 

Munk-Reklam AB, Munkedal 1994 

Illustr: Håkan Järund 

torkade blommor för att dryga ut i pip
tobaken med. I en uppteckning från 
1837 står det emellertid att de som 
ständigt röker blåklint får torrhosta. Ja, 
man har också ätit blåklint. Smaken av 
blombottnarna lär påminna om kronärt
skockans. 

I Tyskland var blått en trofasthets
ymbol och blåklinten stod för tyskvän
lighet, hävdar flera av de äldre "germa
nistisk" orienterade botanikerna. Kej
sar Wilhelm I:s älsklingsblomma var 
blåklint och dagligen önskade han en 
krans av dessa blommor runt sin fru
kosttallrik. 

Även i Egypten var blåklint en högt 
skattad blomma. Förnäma egyptier fick 
girlanger av den med sig, inne i kistan 
eller på mumiehöljet. Till dessa valdes 
de grannaste blommor årstiden kunde 
erbjuda och då blå lotus inte fanns att 
uppbringa fick den ersättas av just blå
klint. 

Maj Gustafson 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 
BAGERI- och 

KONDITORIV AROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 


