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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 medlemmarnasintres
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 1994 - 1995 

ORDFÖRANDE 
Anders Järund, Mörhult 37, 
45071 Fjällbacka 0525/319 16 

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, 
162 34 Vällingby 08/38 73 98 

Maj Gustafson, Norra Hamngatan 36, 
45071 Fjällbacka 0525/312 31 

Cecilia Nordqvist, Syrenvägen 13, 
45071 Fjällbacka 0525-32466 

Karin Isaksson, Kvarnbergsvägen 45A 
14145 Huddinge 08-7746730 

Sommaradress: N. Hamngatan 
0525-310 64 

REDAKTION 
Anders Järund 
Bo Reichenberg 
Cecilia Nordqvist 
Maj Gustafson 
ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

MEDLEMSREGISTRERING 
John Johansson 

Vi valde Fjällbacka! 
Fjällbacka är landet för mig. Inte sommarlandet, utan landet utanför staden. Det är en 
plats jag och min familj valt att leva på. Annars är Fjällbackaborna oftast födda till sitt 
liv här, nästan födda till sitt jobb också. Det kanske inte är så vanligt längre, men det 
finns fortfarande jobb som går i arv; fiske, jordbruk eller familjeföretag. Mina projekt
jobb går inte att lämna i arv, de kommer och går. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. 
En fördel är att dator, telefon och fax, gör att vi kan bo nästan var som helst. Men vi 
valde inte vad som helst: Vi valde Fjällbacka! 

I det forna Fjällbacka var fisket den tidens skola, som inte bara lärde ut kunskaper om 
fångstredskap och fisk utan även om hav och natur. Nu går vi i "riktiga" skolor och hin
ner inte med att ärva kunskap, vare sig om havet eller om naturen i övrigt. Istället för 
att uppleva natur får vi läsa om natur. I skolan finns det många nya viktiga kunskaper, 
men natur och kultur är baskunskap. Att vi alla blir medvetna om hur vår livsstil påver
kar, både oss själva, samhället och vår natur, främjar ett uthålligt samhälle. 

Alla FN-länderna undertecknade 1992 en gemensarn plan för hur vi tillsammans ska 
vårda vår jord. Planen kallas Agenda 2l. Då var det en avlägsen plan långt borta i Rio. 
Idag är det ett "Agenda 21-arbete"; de handlingar som du och jag väljer att utföra, här i 
Fjällbacka, för att främja ett uthålligt samhälle. i utidens Fjällbacka deltar, vare sig vi 
vilL eller ej, i landsbygdsutvecklingen. Det s åraste med landsbygdsutveckling är att 
veta vad det är. Är det att flera människor skall bo på landet? Är det turism? Är det mer 
servicefunktioner vi behöver? Kanske själva ordet landsbygdsutveckling är missvisan
de då landsbygdens utveckling är svår att kilja från stadens. Vi lever i ett samspel mel
lan stad och land, mellan teknologi och natur eller, vilket är mer påtagligt för Fjäll
backa, mellan sommargäster och bofasta. Fjällbackas utveckling sker i dialog med våra 
sommargäser, åtminstone så länge vi väljer attfrämja ett uthålligt samhälle. 

Framtidens Fjällbacka kommer att bestå av våra barn och ungdomar, av de som väljer 
att stanna kvar. Hur många de blir beror på vilka förutsättningar vi skapar åt dem; hur 
väl vi kan förankra dem i deras kulturarv och hur mycket vi intresserar oss för deras 
framtid. Hummerfisket är idag den oas som för Fjällbackas kulturarv vidare; ungarna 
på dagis kan referera både väderlek och hummerfångster. De berättar om romhonor och 
om hur många som inte stog (inte höll måttet). Men de har även andra kulturkunskaper; 
de vet vad som ska, och inte ska, i komposten. Vet du det? Det"är vi som väljer att upp
fostra våra barn till attfrämja ett uthålligt samhälle. 

Vare sig du eller jag har svaren på frågor som: Hur återvänder vi till naturen? Vad är 
landsbygdsutveckling? Hur får vi barnen att stanna? för det är frågor som vi alla har 
olika ideer om. Det ingår i dessa frågors natur att svaren ständigt skall förändras, de 
skall förvandlas i en process; i en dialog med andra människor. Det är frågor du disku
terar över en kopp kaffe och förfasas över grannens åsikt. Frågor du skriver ilskna 
insändare om. Det är frågor du engagerar dig i, för att de känns så viktiga. De är vikti
ga! Inte bara som sakfrågor utan som gnistor till ett engagemang som främjar ett uthål
ligt samhälle. 

Ja, då sätter vi väl igång med de livliga diskussionerna om huruvida vi skall; 
skaffa torrdass, ansluta våra datorer till INTERNET, köpa andelar i Bottna vind, 

handla KRA V -märkt, kompostera, låta gräsmattor bli till ängar och hur vi skall; 
njuta av alla naturens konster ... 

.. .låt naturen, barnen och Fjällbacka få njuta när du utför din konst; konsten att välja! 
Cecilia Nordqvist 

Omslagsbild: 

Konstverk av Erland Gustafson från 1953 
Husens tidigare ägare var fr.h. Henrik Lavold, S~e-Hans Hansson, Edvin 
Lundström och nuvarande ägare är Bäckman, Gunnel Meyer, Kurt Walden
ström. Erland Gustafson (1915-94) ställde ut bl.a. på Scanraff i Lysekil, 
Fjällbackaservice, Belo Horizonte och Ouro Preto i Brasilien. 



FOTO: Stig Hagenius 

Föreningen för Fjällbackas verksamhets
berättelse för 1993-94 
Som tidigare har föreningens arbete domi
nerats av utgivningen av de två numren av 
Fjällbackabladet. Men även annan verk
samhet bör framhållas. 
a) .Yfinnestenen på Stora Enerskär för off

ren i koleraepidemierna 1834 och 1859, 
in igdes under högtidliga former tisda
gen den 20 juli 1993 med medverkan 
från komminister Birgit Wallin och 
Richard Bergenheim, som gav trumpet
solon. 

b) En krabbfisketävling samlade 59 delta-
gare. 

c) Rundvandring i gamla Fjällbacka med 
historisk guidning anordnades tre mån
dagar under sommaren 93. 

d) Ett stort antal vykort med gamla Fjäll
backarnotiv och Fjällbackadekaler sål
des. 

e) Smärre reparationer på Mörhultsbadet 
har gjorts. 

f) En anslagstavla har satts upp vid nya 
bryggan. 

g) Ekonomiska bidrag lämnades till 
Bryggdansen 1993. Turistföreningen, 
gympa på Badholmen och en posei
afton. En ny flagga vid Ingrid Berg
mans torg bekostades. 

Föreningens ekonomi i år är tillfredstäl
lande. 

Antalet medlemmar var den 12 juli 
1994,722. 

Anders Järund 
Ordförande 

- Allt inom persondatorer -
ASr "§' ::..::g: Microsoft ~~ 
COMPUTE'R :§:.:::~~§: Center ~~ 

D PC-datorer 
D Service 
D Nätverk 

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

DADB 
DCAD 

NOVELL 

O Systemlösningar 

NYTTODATA 
NorraHamngatan 10, 45071 Fjällbacka 

Tel 0525·320 80, Fax 0525·32410 

På årsmötet den 12 juli i fd Håkebacken
skolan hos NyttoData var 27 personer 
närvarande. Det leddes som tidigare år av 
Arne Carlsson och de stadgade paragra
ferna genomgicks. 

I tur att omväljas i styrelsen var 
Anders lärund och Inger Rudberg, som 
nu valdes på två år och Maj Gustafson, 
som valdes på ett år. Nyvalda i styrelsen 
på två år blev Cecilia Nordqvist och 
Karin Isaksson. Cecilia bor sedan några 
år här i samhället och ägnar sig bl a åt 
författarskap och uppdrag för Hushåll
ningssällskapet. Karin är sedan barndo
men sommarboende här och brukar varje 
sommar bl a ägna mycket tid åt vår 
krabbfisketävling. De två nya medlem
marna hälsades hjärtligt välkomna till 
styrelsen. 

Till övriga uppdrag i föreningen blev 
det omval och medlemsavgift och lös
nummerpris på FB blev som tidigare. 

Inger Rudberg informerade om histo
riska rundvandringar i samhället den 21/7 
och 4/8 och om den historiska broschyr 
om Fjällbacka, som hon redigerat och 
tryckt. Dessutom informerade hon om 
den Fjällbackakväll som skall anordnas i 
Församlingshemmet den 31/7. 

Bland övriga frågor som hän sköts till 
styrelsen för behandling märktes att Väg
verket borde återgå till gatsten i Lång
backen, att styrelsen skulle skicka tiggar
brev till företag för att få pengar till pen
ningslukande projekt, att bryggponton 
borde anläggas på St. Enerskär och att SS 
Nordeviken skull~ kontaktas för eventu
ellt anläggande av slip för i- och upptag
ning av trailerburna småbåtar. 

Före mötet informerade Peter Brorsson, 
som är ekonomi- och personalansvarig på 
NyttoData, om företagets verksamhet. 
Han berättade bl a att de håller på att 
övertaga hela Håkebackenskolan, då de 
för länge sedan växt ur sina gamla lokaler 
i Widelius hus. 

Bo Reichenberg 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykolog mottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog, psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 
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Birgit Wallin och Kerstin Kroona FOTO: Inger Rudberg 

Till vår komminister Birgit Wallin 
När Birgit Wallin nu skall sluta sin 
tjänst, och lämna Fjällbacka för
samling, vill vi nu tänka tillbaka på 
de gångna åren, och det arbete hon 
här har nedlagt. 

1987 tillträdde hon tjänsten. Hon 
har bland annat lagt ner ett stort 
intresse och arbete för restaurering
en av vår kyrka, som fick tillbaka 
sin gamla stil och färgsättning igen. 

Vidare under hennes tid här har 
utförts renovering och utbyggnad 
av Församlingshemmet till allas 
vår glädje. 

För vår kyrkliga arbetskrets har 
hon varit en stimulerande och dri
vande kraft, vilket resulterat i goda 
Lutherhjälpskollekter, och gåvor 
till kyrka och Församlingshem. 

Det är med tacksamhet vi vill 
minnas Birgit Wallins tjänst här. 
och uttrycker vår förhoppning om 
att hon får njuta de kommande åren 
med hälsa och krafter. 

Fjällbacka församling 
genom kyrkvärdarna Nils Nilsson 
och Elaine Lindebjörk 

Fonden för Fjäll
backa församling 
Som ni vet, så gick jag i pension l 
augusti i år. Jag hade i förväg bett 
att få avstå från eventuella gåvor i 
samband med detta. 

I stället kunde de som önskade 
sätta in en penninggåva för bildan
det aven fond för blivande FjäII
backa församling. Och så har 
skett. Jag gläder mig åt att kunna 
berätta, att fondens behållning 
idag är 25 000 kronor, inkluderan
de den grundplåt på 5 000 kronor 
som jag lagt själv. 

Fonden, vars fullständiga namn 
är "Komminister Birgit WaIlins 
fond för Fjällbacka församling" 
skall förvaltas av denna försam
lings kyrkoråd. Detta skall också 
be luta om användningen av peng
arna. 

Vidare kan berättas, att fonden 
allt framgent kommer att stå öppen 
för den om önskar stödja försam
lingens arbete. Vi är tacksamma för 
bidrag! Po tgiro 18 49 12-4, Fjäll
backa församling. Ange ändamålet 
på talongen. 

Jag vill ock å passa på att tacka 
för alla inlämnade bidrag, från 
enskilda och organisationer. Tack 
också för all uppvaktning och alla 
vänliga ord i samband med min 
pensionering! 

Tack inte minst för gott samar
bete och all glädje under de sju år 
jag har haft förmånen att vara i 
tjänst i Guds församling i Fjäll
backa! 

Hälsningar 
Birgit Wallin 
Komminister em. 

2J~~[UJ[K:JJD2J 
INVENTING 
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Tack Birgit Wallin 
Efter sex års tjänst avtackades vår kom
minister Birgit Wallin i Fjällbacka kyrka 
söndagen den 7 augusti 1994. Kyrkvär
den i Fjällbacka, Elaine Lindebjörk, 
framförde det officiella tacket. 

Det var en högtidlig och samtidigt 
vemedig gudstjänst, då Birgit Wallin pre
dikade för sista gången inför en välbesatt 
kyrka. När hon kom ut på kyrktrappan i 
det strålande sommarljuset möttes hon av 
idel vänner, som amlades till lunch i 
Församlingshemmet. Där avtackades hon 
också av kommini ter Torleif Eriksen. 
De insamlade medlen till kyrkligt arbete i 
Fjällbacka en fond som skall kallas 
"Kommini ter Birgit Wallins fond för 
Fjällbacka församl ing" överlämnades -
den uppgick då till 25.000 kronor. 

Bengt Richardsson som varit med i 
samma kommitte som Birgit Wallin för 
att bevara ÅJdersro som ett vanligt ålder
domshem för gamla Fjällbackabor talade 
på ett pregnant och personligt sätt. 

i har misslyckats i alla instanser, 
men tack för gott samarbete! sa han. 

Själv hade jag fått i uppdrag att säga 
vårt tack från Fjällbacka-Bladet för hen
ne medarbetarskap i varje nummer 
under rubriken Från Kyrktrappan. 

Kyrktrappan - tretton gånger 
Min beskrivning av vad Birgit uträttat i 
Fjällbacka grundar sig på vad hon själv 
skrivit under Kyrktrappan. Jag började 
med decembernumret 1987 där jag skrev 
och välkomnade Birgit. Hon sitter där på 
en bild, glad och lycklig, mellan kyrkorå
dets ordförande, Eric Gustavsson i Dahle, 
tyvärr tidigt bortgången, och dåvarande 
domprosten Kjell-Ove Nilsson, som 
hade, arbetat för hennes tillsättning. 

Birgit blev ju först prästvigd för Karl
stads stift, men efter diverse förveckling
ar blev hon mottagen i Fjällbacka. Hon 
önskades av hela Fjällbacka och många i 
K ville som manifesterade detta med 
1.800 namnunderskrifter på 11 dagar. \ 

Tyvärr ledde detta till att kyrkoherde 
Ragnar Block i K ville ansåg sig vara 
tvungen att fl ytta. Och tyvärr har tillstån
det i kyrkans liv i Kville varit och är fort
farande sorgligt. Desto bättre har det varit 
i Fjällbacka, där Birgit trots stora svårig~ 
heter har stått kvar på sin plats och arbe
tat med energi och glädje, trots att många 
dagar varit tunga. Vid en utflykt som jag 
fick vara med om tidigt en vårmorgon . ut 
i skärgården anförtrodde hon mig: 

- Du kan inte tro vad jag är stolt över 
att vara präst här. 

Birgit har känt sig som hemma i Fjäll
backa sedan hon i många år tjänstgjorde 
som folkskollärare från 1953 och sedan 
på Hamburgön. 

Vid sitt tillträde i Fjällbacka fick hon 
genast ta itu med renovering av kyrkan 
Qch i december 1988 vädjade hon till 
Fjällbackabor i förskingringen om hjälp 
till detta. Vid renoveringen togs den 
ursprungliga färgsättningen fram - allt 
var övermålat med grå färg 1928. Det ur
sprungliga bibelordet över koret återställ
des och färgen på predikstolen. Kyrkan 
fick en helt annan varm ton. Två rum in
reddes i nedre delen till väntrum och 
kapprum. Insamlingen hade inbragt 
16.000 kronor vid den tidpunkten. 

I december 1989 berättar Birgit om att 
prästtjänsten skulle förvandlas till kom
ministratur. Ursprungligen hette den 
kapellpredikant, därefter komminister 
och sedan kyrkoadjunkt. Titeln kommi
nister ger en mer självständig ställning. 
Här säger hon också att Kyrkofonden 
hade bidragit till renoveringen med 
800.000 kronor av de totalt 40 miljoner 
som utdelats i hela landet, ett bevis på att 
Fjällbacka kyrka hade hög prioritering. 
För att få fram mer pengar anordnades 
auktion i församlingshemmet, där förstås 
många flitiga damer hade medverkat. 

15 juli 1990 återinvigdes så kyrkan. 
I december 1990 berättar Birgit om 

insamling till barnhem i Rumänien 
genom auktion och bössinsamling, som 
gett resultatet nära 6.000 kronor. 

Så var det dags för kyrkans 100-årsju
bileum som firades den 31 maj 1992, och 
då hedrade biskop Eckerdal kyrkan med 
sin närvaro. 

I juni 1993 kunde meddelas att Fjäll
backa skulle bli egen församling fr o m 
1995. 

Vid avtäckningen av minnessten på 
Stora Enerskär medverkade förstås Birgit 
i augusti 1993. Senare hjälptes hennes 
man, Kurt Wallin och Alf Aronsson åt att 
sätta upp ett kors där ute, i tanke att här 
skulle kunna bli plats för friluftsgudstjän
ster. Tyvärr har inte detta ännu kunnat 
genomföras. 

Församlingshemmets kök har utvidgats 
och prästgården har målats om. Ja, nog 
har det rört sig kring Birgit Wallin. Nu är 
det tyvärr stiltje ~ ingen sökande i Fjäll
backa och ingen i K ville. 

Vi som har haft förmånen att se Birgit 
Wallin i sitt arbete, både i kyrkan och på 
expeditionen, har upplevt hur värdigt, 
naturligt och vackert hon utför de kyrkli
ga handlingarna: begravning, dop, vigsel. 
Hennes predikan ha varit klar, personlig, 
realistisk. 

Jag råkade bli vittne till hur hon på 
expeditionen resonerade med ett par som 
skulle vigas ute på ön Hästvam. 

- Det var annan stil än forna tiders 
präster, sa jag i mitt tal. De höll på sin 
värdighet, råkade jag säga, vilket . fram
kallade allmänt skratt av någon anled
ning. Birgit Wallin har varit präst som en 
människa, kan man säga. 

Fastän Birgit slutade officiellt den 7 
augusti har hon känt ansvar, då tjänsten 
varit tom och har kommit till expeditio
nen ungefär en gång i veckan för att 
sköta det löpande. 

Det är mycket tomt i prästgården och i 
kyrkan efter Birgit Wallin. Vi önskar 
henne i alla fall vila och goda dagar i sitt 
hem i Bro. 

För att travestera Per Brahes yttrande 
om sitt ståthållarskap över Finland, då 
han sade: 

- Jag var med landet och landet med 
mig väl till freds, tycker jag att Birgit kan 
säga: 

- Jag var med Fjällbacka och Fjäll
backa med mig väl till freds. 

Vi tackar dig Birgit, och saknar dig. 
Inger Rudberg 

KC kläder 
tör damerna 

• 
Även barnkläder 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Tel. 0525/313 00 · 
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LEGALA NOTISER 

12 november 1993 - 31 oktober 1994 · 

Kyrkligt vigda 15 aug Embla, dotter till Fredrik 9 april Ellen Eliasson, 74 är 

8 febr Lars Kenny Andersen och Karlsson och Annika Jemstig 10 april Erland Gustafson, 79 är 
Marita Alexandersson 18 aug Sebastian, son till Thomas 13 april Asta Barkstedt, 79 är 

16 april PeterBrandt och Yvonne Nilsson och Lena Sahlin 
15 april Evert Ekström, 85 äf 

21 maj 

28 maj 

24 juni 

Födda 

24 febr 

4 maj 

Ekström 4 okt Clara, dotter till Peter Adlers-
1 maj Karin Waenerlund, 73 är 

son och Catrin Carlsson Anders Andersson och 
4 maj Allie Norderby, 90 är 

B,irg,itta Andersson 
5 maj Hedvig Paulsson, 84 är 

Arne Fjällström och Louise Endast uppgifter, som varit kända för 
Robertsson pastorsexpeditionen har kunnat tagas 6 maj Per Halvardsson, 91 är 

Roger Larsson och Susann med. 9 juni Helga Zachrisson, 95 är 

Larsson 26 juni Linnea Lindström, 89 är 

8 juli Siv Räman, 79 är 

Avlidna 10 juli Arne Svennberg, 91 är 

22 nov Gunnar Andersson, 56 är 21 juli Dagny Hurtig, 87 är 

Karl-Johan, son till Lars Gus- 13 dec Vilde Johansson, 76 är 25 juli Bojan Järund, 89 är 
tavsson och Liselott Anders- 2 jan Lars Källander, 81 är 22 aug Elsa Hellberg, 80 är 
son 5febr Ester Dahlberg, 86 är 22 sept Clary Svahn, 95 är 
David, son till Ingmar Gran- 20febr · Magda Pihlqvist, 76 är 25 okt Maret Karlsson , 39 är 
qvist och Susanne Hadenius 

2 mars Benno Schub, 65 är 

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 rImsikkassetter. 

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 kl 15-19, onsdagar kl 11-14, fredagar kI15-IS. 
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Dikten är hämtad ur Diktsamlingen "Dikter bland nät och sjöar" av Karl-Erik Bergman, tryckt i Borgå 1976. 
Den handlar alltså om ett annat hav än vårt, men den påminner oss om alla dem som gick under med Estonia på 
Ålands hav och passar för alla som bor vid hav. 

Bo på KULLENOMRÄDET 

i FJÄLLBACKA 
NÄRA HAV, NATUR 

OCH SERVICE 

yres av: 
JOHN GRANQVIST FÖRVALTNINGS AB 

Box 7, 450 71 FJÄLLBACKA, Tel. 0525·320 30 

Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-313 27 

Fjällbacka 

Konfektyrer, tobak, tidningar 
Tips online, Oddset, Flax, m.m 
Inlämn. tips t.o.m. 14.00 lörd. 
ATG-OMBUD: V5, V6, DAGENS 

DUBBEL, SPADER, KENO, 
PENNINGLOTTER, VYKORT, 

KORT FÖR ALLA TILLFÄLLEN. 
SVEN'\KA o. NORSKA SJÖKORT 

FILM 
GB-GLASS, LIVSMEDEL 

VIDEO-UTHYRNING 

Välkommen 
Eva, Bengt, Mats, Mia 

Öppet alla dagar 
Tel. 313 27 
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MUSIK PA TRE SATT I FJALL-
Ma id of Fyfe 
Till denna benämning lystrar en brokig skara irlandsfrälsta 
musikanter. Åldersskillnaden är stor, 30 år från äldst till 
yngst. Nestor i sällskapet är Olle Järund 47 år, son till 
Harry Järund och bror till undertecknad. Olle är självlärd 
kännare av irländsk musik. Sedan studentåren i Lund har 
han sjungit irländskt och hunnit träna in den rätta irländ
ska accenten. Han har i flera år besökt Irland och testat sin 
viskonst på irländsk publik med stor framgång. Ä ven 
Martin Eliasson har studerat irländsk musik och förälskat 
sig i denna speciella musikart, sedan han en gång för fyra 
år sedan hörde Olle framföra några irländska låtar. Han är 
21 år och son till Roger Aronsson och Rosita Jansson. 
Den verkligt musikaliskt skolade i bandet är Sandra Tor
stensson 23 år, dotter till Björn Torstensson, som äger 
Kville Golv och Färg. Hon är violinist, och läst på Agne
bergsgymnasiets musiklinje i Uddevalla. Olles son Tomas 
är yngst i gänget, 17 år. Markus Bergsten från Munkedal 
är också med i gänget, men gör just nu militärtjänst. Mar
tin, Olle och Tomas spelar gitarr, Markus banjo medan 
Sandra spelar violin. Tomas spelar också munspel. 

Fr.v. Olle Järund, Tomas Järund, Sandra Torstenson och Martin Eliasson. 

amnet ··Maid of Fyfe" betyder flöjtspelande jungfrun, 
och har sin egen lilla historia. Martin, Markus och Sandra 
bildade för två år sedan ett band för irländsk musik under 
namnet Black Ca alery, medan Olle och Tomas lite då 

och då ställde upp på Galären och spelade 
irländskt, när de blev tillfrågade. Martin 
tyckte de kunde slå sig samman till ett 
band. Till att börja med spelade man väx
elvis, varje halva spelade sina sånger, men 
så småningom började de träna tillsam
mans, och ,den sång de framträdde med för 
första gången var Maid of Fyfe. Sedan 
dess är Martin samordnaren i bandet. Till 
att börja med spelade man bara på Galären 
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på Stora Hotellet, men snart fick man 
engagemang på andra ställen alltifrån 
Strömstad till Göteborg, på pubar, före
ningsmöten och studiecirklar. 

Det som gör irländsk musik irländsk är 
framförallt de lite vemodiga molltonerna i 
de ganska enkla melodierna, där texten 
ofta utgörs av långa ballader om Irlands 
historia, det hårda livet som fiskare, bonde 
eller soldat, fylleri eller kärlek. Balladerna 

är ofta melankoliska och ödesmättade. Olle 
och Martin är noga med att berätta för sin 
publik vad sångerna handlar om och bak
grunden till dem. Det är annars svårt att 
höra vad som sjungs på engelska med 
irländsk accent. De fem är verkligen sam
spelade, och låter i det närmaste professio
nella. Är man älskare av denna sorts 
musik, eller bara tycker om viskonst, bör 
man vika en kväll för att lyssna till Maid of 
Fyfe. 

Anders Järund 

GYnna annonsörerna! 

Tack för det gångna året! 

.!7od:fid 
och 

.!7ot:b~Lk/ 

---FIRMA---

-Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 



BACKA 

Fr. v. Anders Torewi , Lennart Christensson, Bengt Thoren, Thomas Nilsson . 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

S.nickerifabrik 

Garage 
"Garage Light, the very most unpluggdest 
sing along band", står det på Bengts trum
ma. Lennart är ju språkman, så det är inte 
värt att ifrågasätta engelskan. Texten är ett 
slags programförklaring: Vi spelar så 
länge det är kul och någon vill höra på. 
Namnet på fyrmannaorkestern syftar på 
den sorts musik man knåpar ihop i ett 
garage. 

Bandet består av Anders Torewi i Jäm
boden, som sjunger, spelar gitarr och står 
för kötet (=presentationen av låtarna), 
Lennart Christensson, språklärare i 
Tanum, spelar key bord, Thomas Nilsson 
på Macken basgitarr, och Bengt Tohren på 
Norra Backa är batterist. Medlemmarna i 
bandet är skolkamreter. De spelade till
sammans första gången 1970 och kallade 
sig då Pertinax. De deltog i en rockfesti
val, som rapporterades från i denna tid
ning. Men så splittrades gänget, och man 
blev tvungen att göra ett uppehåll på tio år, 
tills man kunde återförenas igen 1989. 
Den återuppståndna orkestern har dragit 
ner lite på ljudvolymen sedan sist, så att 
det mer passar i mindre lokaler, som pubar 
och på privata fester. De kallar sin musik 
för pubrock. I mina öron, som är inställda 
på 50- och 60-talsmusik, låter det som en 
blandning av rock, dansmusik och truba
dursång, riktigt behagligt. 

Kustbandet 
Ett kustband av mera traditionellt slag är 
Kustbandet. De flesta medlemmarna är 
pensionärer. Ibland är hälsan inte den 
bästa, och det kan vara svårt att få ihop 
bandet. När denna bild togs, hade just en 
av medlemmarna gått bort, och två andra 
kom inte av hälsoskäl. Alla medlemmarna 
har spelat sedan ungdomen, och flera har 
ju under åren spelat för oss i olika sam
manhang. Just den här gruppen kom sam
mans för två år sedan, då pensionärsföre
ningen anordnade bryggdansen. 

Gunnar Magnusson på Mörhult tog initi
ativet till att bilda bandet, och sedan dess 
har man spelat mest dansmusik på olika 
pensionärsträffar. Sten Nilsson spelar fiol, 
och har spelat folkdansmusik. Leif Gran
qvist spelar gitarr och banjo och Gunnar 
Magnusson spelar basfiol. Bosse Pålsson, 
som gick bort spelade dragspel. Ibland har 
man fått förstärkning bl.a. av Janne Wes
tersund från Grebbestad, som spelar i 
Plastbandet, (Inventings musikband), och 
med sång av Reine Olsson från Göteborg 
och Stens fru Britta. Det är ingen tvekan 
om att det är ett vant gäng som spelar. De 
gamla takterna sitter i både ho!, . .orkestern 
och de som dansade, då den här bilden 
togs. 

Anders Järund 
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Fjällbacka har bildat egen församling 

Ide 
Den l januari tillträder det direktvalda 
kyrkorådet i den nybildade Fjällbacka 
församling. Tanken att bilda egen för
samling väcktes på hösten 1990. I sam
band med att folkbokföringen överflytta
des till skattemyndigheterna, skulle de 
gamla kyrkobokföringsdistrikten upphö
ra. Fjällbacka hade varit ett sådant dis
trikt. 1882 fick Fjällbacka bli en kapell
församling . inom Kville församling, som 
senare förvandlades till kyrkobokförings
distrikt. I och med omläggningen skulle 
alltså Fjällbacka försvinna som adminis
trativ enhet i någon form. Det gamla 
municipalsamhället skulle bli en diffus 
del av större enheter, som Tanums kom
mun eller Kville församling. De bedrövli
ga förhållanden, som rådde i pastoratet 
just då, gjorde det uppenbart att Fjäll
backas kyrkliga intressen bäst tas tillvara, 
om vi får vara en självständig enhet. 

Från initiativ till beslut 
I januari 1991 sammankallade därför Bir
git Wallin en grupp bestående av Arne 
Lundahl, som var ordförande för Sam
hällsföreningen, Jan Peter Svanberg och 
Karl Emil Bolin för Tanumskustens Pen
sionärsförening, och mig för Föreningen 
för Fjällbacka. Tre skrivelser sattes sam
man, en för varje förening, där Samhälls
föreningens skrivelse var den egentliga 
ansökan om att få bilda egen församling. 
Skrivelserna skickades in, det gick några 
månader. Inget hände, så någon ringde 
Kammarkollegiet och fick svaret, att till 

JO 

1991 års val var det redan för sent, men 
till 1995 fanns en möjlighet. En liten 
delegation bestående av Birgit Wallin , 
Jan Peter Svanberg och mig besökte stif
tets utredningssekreterare Ingmar or
danstig i Göteborg för att ge eftertryck åt 
vår ansökan. Ytterligare ett halvår gick. 
och så kom äntligen ett svar: frågan skul
le tas upp till behandling. K ville försam
lings kyrkofullmäktige måste yttra sig. 
Här ställde man sig helhjärtat positi till 
vår önskan, och även till att vi fick ta 
hand om Skeppstadsområdet. Till för
samlingsområdet ville vi också att Långö 
och Örnekullen skulle höra. Dessa områ
den ligger nu i Tanums församling. Men 
här uppstod problem, som gjorde att vi 
fick lämna den frågan. Kommunens 
stadsarkitekt Bengt Sjögren utredde grän
serna men hade inga anmärkningar. Ä ven 
stiftsstyrelsen stödde vår ansökan, och 
den 10 oktober 1993 kom beslutet från 
Kammarkollegiet: Fjällbacka skall bilda 
egen församling. 

Ny organisation 
Under diskussionens gång hade Ingmar 
Nordanstig hävdat, att skattemyndighe
terna helst inte vill ha fler nya uttaxe
ringsområden. Detta kunde undvikas om 
pastoratet ingick i en total ekonomisk 
samfällighet. Uttaxering sker då endast i 
pastoratet, som sedan får fördela pengar 
till församlingarna. En annan fördel är, 
att församlingens kyrkofullmäktige och 
kyrkoråd kan ersättas med ett direktvalt 
kyrkoråd. Dessutom väljes direkt till pas-

Stående fr. v. Karl-Einar Johansson (FK, AU), 
Lennart Fredlund (FK), Bo Reichenberg (FK, 
AU), Nils Christensson (FK, PKF, AU), Mari 
anne Lunddahl (e FK, e AU), Nils Carsson (e 
FK) , Arne Lundahl (PKF, KGN, AU), Karin 
Hugoson (e PKF, e AU), John Johansson (FK, 
AU), MajBritt Johansson. 
Sittandefr.v. Ulla Odin (FK, ePKF), Gertrud 
Andersson (FK) , Elaine Lindebjörk (v.ordf 
FK, PKF, AU), Anders Järund (ordf FK, 
PKF, AU), Margaretha Schub (e FK, KGN), 
Helene Alfredsson (e AU), Ingrid Lundblad (e 
PKF,AUj. 

FK = församlingens kyrkoråd 
AU = arbetsutskottet som förberedde bildan
det 
PKF = pastoratets kyrkofullmäktige 
KGN = kyrkogårdsnämnd 
e = ersättare 

toratets kyrkofullmäktige vid allmänna 
val , och inte som tidigare indirekt av för
samlingarnas kyrkofullmäktige. Pastora
tets kyrkoråd blir med det gamla syste
met valt i tredje hand. Demokratin för
bättras med den nya organisationen. 
Kammarkollegiets beslut innehöll dock 
inga som hel t förbehåll i denna fråga 
utan lämnade till församlingarna att själ
va be luta om saken. En interims grupp 
för bildandet a församling, hade tillsatts 
av Sarnhällsföreningen och ersatt den för-
ta gruppen. Denna tog upp frågan och 

valde eftel' lång diskussion med omröst
ning att i första hand förorda total samfäl
lighet, men att vi också var öppna för att 
behålla den gamla ordningen. Till saken 
hörde att man i Svenneby och Bottna för
samlingar upplevde, ått man med en total 
samfällighet förlorade något av sin själv
ständighet. Under de rådande förhållan
dena i pastoratet, var den farhågan högst 
förståelig. Men båda församlingarna 
ställde upp på samfälligheten, och i K vil
le blev beslutet enhälligt. 

Förberedelsearbetet togs nu över av 
Kville församling. Man valde s k indel
ningsdelegerade, en grupp ur sittande 
kyrkofullmäktige f~r var församlingsdel. 
Denna grupp utsåg sedan ett arbetsut
skott, där man valde in folk, som kunde 
tänka sig att arbeta för den nya försam
lingen. Arbetsutskottets uppgift blev att 
äska pengar inför kommande budgetår 
och att engagera sig i prästtillsättningen. 
Birgit Wallin hade gått i pension, och 
kyrkoherde Lars Palmkvist hade slutat. 
Båda tjänsterna är viktiga för Fjällbacka, 
och i skrivande stund är de ännu inte 
besatta 

forts. sid JJ --> 



Ur Bohusläningen måndag 6 juni 1994 

Mästerlotsens ättlingar träffades i Fjällbacka 
FJÄLLBACKA: Det behövdes två passa
gerarbätar när en släktträff nyligen ägde 
rum i Fjällbacka. Inte mindre än 155 per
soner deltog och fraktades till Väderöar
na av m/s Ran och m/s Smögenö. Tre av 
deltagarna kom från Illinois, USA. 

Det 155 var ättlingar till mästerlotsen 
Petter Johan Olsson som tjänstgjorde på 
ön 1847 till 1889. Han var gift med 

Johanna Maja Andreasdotter frän Hällsö i 
Tanum. 

Ute på ön berättade lotsen Karl-Ivar 
Nordholm om ön och dess historia. 

Petter Johan Olsson, född 1834, var 
son till mästerlotsen Olof Persson och 
Ulrika Lovisa Bousquet. 

270 ättlingar finns i livet, berättar Berit 
Kullberg som ordnat den stora släktträf-

fen . Ätta kom från Norge. Ett 40-tal av 
släkten bor i USA och tre av dem hade 
flugit hit från Illinois, USA. 

Berit Kullberg som forskat om släkten 
berättar att det finns många skrönor kring 
UIrika Lovisa Bousquet. Hennes efter
namn har under årens lopp stavats på 
många olika sätt. 

- Hon hade säkert rötter i Frankrike 
men jag arbetar med att ta reda på hur 
hon hamnade uppe i norra Bohuslän, 
säger Berit Kullberg. 

Från tanke till bygge! 

Hon har gjort en släktbeskrivning som 
talar om att namnet Bousquet dyker upp 
1784 i Strömstad. Bousquetsläkten var 
militärer. 

Lovisa var i sin tur barn till ett par där 
mannen tillhörde Zimmermansläkten från 
Strömstad. Ulrika Lovisa, som bodde 
(1820) på Hamburgön, gifte sig kring 
1820 med lotsdrängen Olof Persson. Av 
deras åtta barn blev August en förmögen 
man i Shanghai , Kina. 

Vi utför både det 
stora och det lilla. 
Med omtanke, 
kvalite och 
samarbete 
med Dig. 

Men det finns frågetecken kvar som 
behöver rätas ut, och Berit Kullberg skri
ver om människoöden och platser som 
Hjerterön, Dyngö, Vedholmen, Florö och 
Dannholmama där släkten en gång verka
de. 

Terje W Fredh 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJÄLLBACKA 

JOHN GRANQVIST BYGGNADS AB Pg 410318-0 

FJÄLLBACKA 

Valet 1994 
Arbetsutskottet kom i praktiken också bli 
det, som satte samman den opolitiska 
Församlingslistan. Det var inte helt l~tt 

att fylla alla platser, men det gick. Ingen 
annan lista uppenbarade sig, men trots 
detta lämnades I 12 röster för Försam
lingsli stan och en övrig. Vi tolkar detta 
som ett stöd för bildandet av vår nya för
samling, och ett stöd för oss som skall 
arbeta i det direktvalda kyrkorådet och 
bevaka våra intressen i pastoratet. Vi 
tackar fjällbackaborna för förtroendet. 

Anders .lärund 

0525·32030 Läs FjällbackaBladet 
två tidningar per år. 

~1J~~r Egen .~iII~~r~ning .. ""5-....1 j och forsalJnmg 

BRODERNA ____ MARKISER 

GUSTAFSSON AB RULLGARDINER 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

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

l/ 



Vasco har flyttat till Fjällbacka 

Jan Törnros ifabriken. 

Netabs gamla lokaler intill Inventing har 
äntligen blivit sålda. Det är Grebbestads
företaget Yasco AB, som köpt fastighe
ten och renoverat dem för 3 miljoner. 
Sedan i augusti i år har man varit i gång i 
de nya lokalerna. Det var med stor sorg 
som grebbestadsborna såg Yasco AB för
svinna till Fjällbacka. Personalen däre
mot, ställde helhjärtat upp på flyttningen. 
Dessa kommer inte enbart från Grebbe
stad, utan från olika håll i kommunen. 
Tidigare höll Yasco AB till i ABBA:s 
gamla konservfabrik vid södra infarten 
till Grebbestad, men denna blev för svår
hanterlig när företaget växte och måste 
ha verksamhet på två plan med hiss emel
lan. Tanums kommun förlorar förstås 
inget på flyttningen. 
Yascos ägare heter Jan Törnros och bor i 
Tanum, där han trivs bra. Skall han flytta 
får det bli till Fjällbacka. Han har tagit 
över företaget efter sin far, Som startade 
det 1909 i Göteborg. Företaget hette då 
Göteborgs Tekniska Fabrik. Det gamla 
namnet finns kvar i företagets fullständi
ga namn. Jan och hans far, samt en bror 
och en syster, som var med i företaget då, 
flyttade företaget till Grebbestad 1975. 
Anledningen till att man flyttade hit, var 
att ABBA:s gamla konservfabrik var 
lämpad för verksamheten. Familjen hade 
ingen anknytning hit. Vid den tidpunkten 
hade Vasco nio anställda, idag har man 
tjugotvå. 

Dessa har utvecklats i samarbete med 
företaget Histolabb under en tid av 25 år. 
Den andra grenen är utveckling och pro
duktion av hygien artiklar för industrin i 
Sverige, alltifrån rengöringsmedel till 
bodylotions. Man säljer också kosmetika, 
både egna produkter mest för herrar, och 
importerade från Italien för damer. Den 
senaste verksamheten är utveckl ing och 
produktion av miljöanpassade produkter 
för andra säljföretag, s k "privat labling '. 
Man producerar och sätter andra företags 
etiketter på varorna. Med grannen Inven
ting har man tidigare haft samarbete. 
Vasco framställde ett lim, som användes 
för att limma fast ett täckfolie på objekt
glas. På ett objektglas lägger man något 

-~ .$d 
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man vill studera i mikroskop. Man har 
också produktion av hygienartiklar i 
Zambia, som ett biståndsprojekt. Eventu
ellt kan det också bli ett liknande projekt 
i Vietnam. 

Att Yasco AB är ett kemiskt företag, 
innebär inte att det släpper ut några kemi
kalier i luft eller vatten. Företaget fram
ställer inte kemikalier, utan köper endast 
in sådana och blandar i produkterna. Då 
blir det inga restprodukter. Det enda som 
släpps ut är lite diskvatten. Vasco AB är 
fortfarande ett familjeföretag , där sonen 
Peter och dottern Elisabeth arbetar. 

Företaget säljer inte direkt till hushål
len, och blir kanske därför lite okänt för 
gemene man. För att råda bot på detta 
och skapa lite good will, håller man 
öppet hus i samband med skyltsöndagen, 
då även artiklar säljes. Yi förstår att greb
bestadborna är ledsna över att Yasco AB 
har flyttat, men vi vill ändå hälsa företa
get välkommet hit, och hoppas ledning 
och personal skall trivas i Fjällbacka. 

VÄLKOMMEN HIT OCH LYCKA 
TILL! 

Anders Järund 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Jag önsK:.W a[[a mina 
K:...unaer en gov J'llL ocfi 

ett g arr 'JI/:YTT kRJ 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

Företaget har i huvudsak fyra olika 
verksamhetsgrenar. Den äldsta verksam
heten består av tillverkning av instrument 
och kemikalier för cancer-diagnostik . Fr.v. Elisaheth IIhrahamsson . Kvil/I' o('h I,olla Krist('n.I'.wt!. "{(II/UnI. 
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Tanums Turist är tillbaka kommer bokningar att börja innan års
skiftet. För att presentera vår vackra 
kommun kommer vi att producera en ny 
besöksbroschyr, som skall locka fler 
besökare till oss under en längre period. 
Som komplement planerar vi att produce
ra en tidning som besökaren erhåller när 
de kommer till oss. 

Den l maj flyttar Turistinformationen i 
Tanumshede ut till nya lokaler vid E6 där 
OK öppnar en ny serviceanläggning. Här 
skall vi påverka den stora resandeström
men genom Bohuslän att köra andra 
vägar och uppleva våra vackra kustpär
lor, Fjällbacka m fl . 

Emma Granqvist visade turister tillrätta i sommar. Emma är dotter till Tore och Inger Gran
qvist, och en fjärde generationens Boråsenfrån Carl Johansson, Boråsen. 

I december kan en världsnyhet inträffa 
i Tanum. FN-organisationen UNESCO 
skall då fatta beslut om Vitlycke. Häll
ristningar skall finnas med på Världsarvs
listan. En lista med världens stora 
besöksrnål som skall bevaras finns repre
senterade. Tanum kommer då att finnas 
representerad på samma lista som Egyp
tens pyramider. Detta kommer att innebä
ra ett stort lyft för hela Tanums besöksnä
ring. 

Under våren 1994 startade vi ånyo 
Tanum Turist. Tanum Turist är en ekono
misk förening med andelsägare från 
näringslivet och kommun. Tanum Turists 
affärside är att samordna och utveckla 
besöksnäringen ihop med våra ägare. 

Denna säsong har Tanum Turist startat 
upp sin verksamhet med att påbörja upp
byggnaden aven boknings- och informa
tionscentral (vi har tagit över Fjällbacka 
Stug- och Rumsförmedling) med möjlig
het för besökare att boka hotell, vandrar
hem, stugor/lägenhet, rum, paketproduk
ter typ golf, weekend, konferens, bil, 
skräddarsydda utflykter m m och infor
mera besökaren om vad Tanum har att 
erbjuda.· På sommaren är vi samordnare 
för turistinformationerna i Hamburgsund, 
Fjällbacka, Grebbestad, Östad och Kville. 
En verksamhet som har stor betydelse för 
den lokala besöksnäringen. 

Vi hade en fantastisk skön och besöks
intensiv sommar med totalt sett 16% fler 
besökare än 1993 till våra turistinforma
tioner. Särskilt glädjande är att det har 
varit 35% fler besökare i augusti. I Fjäll
backa har bl a flytten av turistinformatio
nen till Ingrid Bergmans torg inneburit en 
ökning med hela 120% och den ökningen 
är lika stor över samtliga tre månader 
juni-augusti. I år har informationen dess
utom varit öppen i september månad till 
många besökares stora glädje. Under 
övriga delar av året hänvisas till Tanums
hede som numera är öppet året runt. Tidi
gare erfarenheter säjer, att efter en som
mar som denna kommer det än fler besö
kare nästa år, och det gäller för oss att 

erbjuda en än bättre service. 
Inför 1995 har vi med anledning av 

detta tagit fram en ny boendebroschyr 
med stugor, lägenheter och hotell som är 

klar i dagarna. I den svenska versionen 
presenteras vi ihop med övriga Bohuslän 
och i den danska och tyska ihop med 
Bohuslän, Dalsland, Västergötland och 
Småland (en av Sveriges största turist
satsningar utomlands). Samtidigt har vi 
installerat ett nytt datoriserat boknings
system som är uppkopplat mot ett stort 
antal resebyråer i Norra Europa. Ni som 
ännu inte har bestämt er för att hyra ut ert 
hus/lägenhet kontakta oss snarast, för i år 

I Fjällbacka planerar vi för ett längre 
öppethållande med start redan vid påsk
helgen och under helgerna fram till som
maren. 

Genom att vi tillsammans sprider infor
mation om Fjällbackas och Tanums 
Kommuns fantastiska möjligheter kan vi 
lyckas i våra ambitioner att locka fler 
besökare hit under en längre period. 

Vill du hyra ut ditt hus/lägenhet eller 
har andra ideer eller frågor om Tanums 
besöksutbud är du välkommen att kon
takta Tanum Turist - Vi är till för dig! 

Lars-Erik Härmander 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 
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Skol historia i Fjällbacka IV 

Småskolan och billiga lärarinnor 

Främre radenji·.v. l. Bergren, 2. Lydia Fredlund, 3. Gerda Björk, 4. Clara Sanne , 6. Annie Malmberg, 7. AnnaÅsberg, 9. Ruth Karlsson, Veje, 10. 
Rossie Rapp, 12. Hanna Bräck, 13. Elsa Dorthe, 14. Elsa Corneliusson-Härdin, 15. Elsa Johansson BOI'åsen, 16. Lärarinnan Lotta Olsson , 17. 
Clary Wenander, 18. Carin Wenander-Carlsson, /9. Berta Krantz. 
Bakre raden fr. v. l . Fredrik Stubelius, 4. John Hjort , 5. Evald Arnoldsson , 6. Yngve Järund, 16. Albert Bram, 18. Karl-Ivar Eliasson , Lasten, 19. 
Sven Rohdin, 21 . Magnus Magnusson. Foto från 1908. 

Serien om Fjällbackas skolhistoria från 
nr 74, 75 och 76 fortsätter här med 
något om småskolans början. Detta blir 
också en personhistoria - över lärare 
och lärarinnor som har påverkat Fjäll
backas barn i flera generationer. Kan
ske gjorde de fel ofta, var inte alltid 
rättvisa. Men försök att förstå - de 
gjorde så gott de kunde med sina kun
skaper och den tidens vanliga pedago
giska principer. Att vara lärare är 
påfrestande och svårt. 

Ordet småskola fanns inte från början. 
Man räknade med att barnen skulle lära 
sig de första grunderna i hemmet. Små
skola infördes i Sverige officiellt 1858, 
trots ett visst motstånd. 

I Fjällbacka fanns en tid en sorts privat 
småskola som hölls aven änkefru Johan
na Ströms ten. S k skolmamseller som 
undervisade privat var vanligt i städer och 
större samhällen. Änkor och ogifta mam
seller kunde så få ett knappt levebröd. 
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I början var de utbildade lärarna i små
skolorna oftast män. Men i socknarna för
stod man snart, att det var billigare med 
ogifta lärarinnor, som kunde nöja sig med 
ett rum och kök som bostad. Och natur
ligtvis fick de lägre lön än de manliga. 
Länge kunde man bli småskollärarinna 
utan formell examen. Ett prov inför skol
rådet som visade, att man själv kunde 
läsa, skriva, räkna och behärskade Sveri
ges geografi räckte. 

I Sandliden i K ville undervisade fröken 
Anna Olsson-Mört unga flickor från Kvil
le som sedan prövades av prosten Holm
qvist. Dessa flickor finns inte alls upptag
na i lärarmatriklar. Gifte de sig måste de 
givetvis sluta. 

Småskola hölls i Fjällbacka officiellt 
från ca 1870. Den höll till dels i ett hus, 
tillhörigt kapten Olof Falck, dels hos 
skepparen AfOn Olsson i Hagen och i slu
tet av 1870 hos änkefru Strömsten. Under 
många år tjänstgjorde här fröken Anna 
Olsson-Mört, nämnd ovan, säger Mjölner. 

Man skall inte tro att allt fungerade per
fekt efter 1842 års skolstadga. Fattiga för
äldrar höll ibland barnen hemma för att 
arbeta tidvis . En del hade inte kläder vin
tertid. Man tvingades tillämpa en mindre 
kurs för fattiga barn, speciellt för flickor
na. Det fick räcka med läsning, skrivning, 
räkning, katekes och biblisk historia. 
Långtifrån alla fick lära sig geografi, his
toria och naturlära, om man ser till hela 
landet. 1882 fastslogs skolplikt från 7 till 
14 år och därav småskola i två år. 

"Lärarinnan Lotta" legendarisk 
Här kommer nu Lotta Olsson. Om henne 
kan sägas med Runebergs ord om Lotta 
Svärd, "och något tålte hon skrattas åt 
men mera hedras ändå". 

Lotta (Charlotta ) Olsson var den första 
småskollärarinnan i Fjällbacka född i 
Bodane Kville 1857. Hon hade gått på 
seminarium i Uddevalla 1883 och började 
tjänstgöra i Fjällbacka 1884. Hon skulle 
först undervisa barn på Framstranden 



medan Jose/ina Berggren skulle undervi
sa i Backen. När Håkebackens skola kom 
till 1904 flyttade Josefina dit, medan 
Lotta blev stationär i Kyrkskolan som då 
fick en särskild småskola tillbyggd 1906. 

Om lärarinnan Lotta har Birger Petters
son skrivit i Fjällbacka-Bladet nr 28: Min 
barndoms fröken. Jag refererar något ur 
den artikeln. Lotta kallades aldrig "frö
ken" vilket egentligen var förbehållet 
adliga ogifta damer utan "Lärarinnan 
Lotta". Hon var alltid klädd i svart med 
åtsittande blus och krage. Hon var stor
växt och korpulent. När besök av präst 
eller inspektör väntades satte hon på sig 
en pampig guldkedja och sidenblus. 

Dagen började alltid med psalmen "Din 
klara sol" och läsning ur Nya testamentet 
och slutade med "Så går en dag". Lotta 
tycks inte ha haft svårt att hålla disciplin. 
Hon behövde bara gå neråt bänkraderna 
med en kraftig linjal i handen om någon 
försökte bråka. De enda hjälpmedel som 
fanns var svarta tavlan, några fågelplan
scher, en karta över Palestina och en över 
Bohuslän. På vintern eldades med ved 
och koks i en jättekamin. De som hjälpt 
till att bära in ved fick en polkagris i belö
ning, inköpt i en liten butik som låg mitt 
emot skolan, där senare bokhandeln var 
inrymd. 

På lördag bjöd Lotta in en del barn till 
sin våning. Då gick hon igenom sönda
gens texter med dem, något som de inte 
vågade tacka nej till. 

På måndagen repeterade hon söndagens 
predikan med barnen i skolan. Lottas 
pedagogik skulle väl inte hålla måttet idag 
men man kan säga om henne: "Vad hon 
kunde det gjorde hon". / 

Till Lottas stora förtjänster hör att hon 
rekommenderade sin elev Alma Svensson 
att läsa till lärare, en kvinna som betytt 
oerhört för Fjällbacka. 

En annan som mindes Lärarinnan Lotta 
var Ella Isaksson, född 1889, som gick 
för henne, då skola hölls i huset mitt emot 
Gamla Telegrafen. Varje dag fick man 
lägga upp händerna på bänken för att visa 
om naglarna var rena, annars fick man ett 
slag med käppen över handen. Ella sade 
att man fick hålla sig med penna och pap
per själv i skolan. För henne tog pennan 
så fort slut, att mamma fick gömma den 
för henne. När hon kom till skolan utan 
penna, drog Lotta hennes huvud bakåt 
med hjälp av ett hårt tag i flätan . Efter 
Lotta gick Ella hos Anna Persson i Mis
sionshuset och så hos Stubelius, tre år i 
sista klassen, där samma saker lästes om 
igen. Hon minns att på rasterna var bar
nen ute på klipphällen nedanför, som nu 
är borta, . och där spelades "jeppa" med . 
småstenar. Ibland hade hela skolan utflykt 
till landet för att plantera skog, en gång 
till Träsvall. 

Hugo Bruce. född 1887, (nr 63) hade 

samma skolgång som Ella. Hans minne 
av skolan var att han fick slag över han
den när han skrev med vänster hand. 

Ester Göransson (nr 65) mindes en 
utflykt till Stora Wrem, då man naturligt
vis gick hela vägen. Själv hade hon bara 
en flaska vanligt vatten med sig som 
reskost. 

Algot Torewi har berättat att det var 
festligt vid skolavslutningarna i Kville 
kyrka då hela socknens skolbarn samlades 
och kyrkan var prydd med flaggor och 
grönt. 

Strumpa blev bössa 
En liten bild från 1890-talets småskola i 
Fjällbacka har också berättats av Helen 
Benettsson, född Johansson 1887, från 
hennes egen skoltid. 

Barnen talade förstås bohuslänska och 
deras ord för vardagliga ting var inte 
desamma som de skulle öva i sin läsebok. 
Eleverna skulle stava t ex v-a-n-t-e och sa 
"vötta", m-ö-s-s-a blev "Iuva" och, s-t-r-u
m-p-a blev "hössa". 

Helena blev själv lärarinna och efter 
examen i Skara 1905 kom hon ut som 18-
åring för att undervisa i småskolan i Kvil
le. I småskolan gick då fortfarande tre 
pojkar med fjun på läppen som inte blev 
uppsläppta i folkskolan för att de inte kla
rade räkning och läsning. 

Foto av skolsalen från 1918, taget av pastor 
Carl Norborg 

Besök i skolan 
I K ville Hembygdsarkiv förvaras ett par 
små böcker från Lotta Olssons småskola. 
Den ena är en besöksbok för skolrådsle
damöter och skolrådets ordförande, som 
självskrivet var prästen, eftersom skolan 
hörde under kyrkans regi . Boken omfattar 
åren 1902-10. År 1902 valdes till skol
rådsledamöter för Fjällbacka kopparsla
gare Hilmer Dahlql'ist och doktor A. E. 
Lind/eldt. Dahlqvist var en flitig besökare, 
sammanlagt 13 gånger åren 1902-06 
medan Lindfeldt nöjde sig med en gång 
per år. Skolrådets ordförande kyrkoherde 
C.A. Uddgren. kom någon gång per år. 

Skolan skulle också inspekteras av folk
skoleinspektören. Detta var Carl Leides
dorff, som kom 1902, 1903 och 1904, 

Ur skolans räkenskapsbok 
1874 1:a kvartalet 
till 4 lärare 600 kr (150 kr per man) 
till 8 lärarinnor 400 kr (50 kr per kvinna) 

1875 
Väggtaflor 

1876 

20:-

200 st läseböcker för småskolan 101 :
Forlön för dessa från Uddevalla till "Johan 
Öhneskymta" 7:
Hyra för kollokal på Fjellbacka 
1/3-1/91 876 50:-
Till Hallmans bokhandel i Uddevalla 
till folkskolan i Fjellbacka 373.45, 
till småskolan 53.45 
Fyra kartblad "Fjellbacka" 1.40 

enligt boken. (Leidesdorff var skåning 
född 1831, fil dr och hade varit läroverks
lärare i Uddevalla och rektor i Strömstad). 
Han var folkskolinspektör 1865-1907. 
Detta år kom Christian Dorthe i stället för 
Dahlqvist och senare skohandlare Anton 
Johansson. 1912 förrättades årsexamen 
av Carl NOl-borg, som då var adjunkt i 
Kville. 

Goda kunskaper 
1913 har Carl Norborg tillsammans med 
Anton Johansson hört på undervisningen 
och skrivit: "Intrycket av såväl undervis
ningen som av barnens kunskaper var det 
bästa." Examen förrättades detta år av den 
nye kyrkoherden i Kville, Paul Berg. 
För 1916 har Norborg skrivit: "Avgång 
till folkskolan samt prövning förrättades 
den 8/6 1916, varvid 19 barn uppflyttades 
i folkskolans första klass med goda kun
skaper". 

Efter Leidesdorff var Theodor Tor
björnsson (1854-1944) folkskolinspektör 
1907-33, han var själv folkskollärare, 
prästvigd och först lektor i historia i Göte
borg, en mycket lärd och snäll herre. 
Pastor Carl Norborg som bodde i präst
gården från 1913 var ju närmsta granne 
med Lotta i småskolan. På senare tid blev 
förhållandet inte så bra, vem det nu 
berodde på. Kanske hade den unge präs
ten uppträtt litet väl självrådigt eller häf
tigt. I varje fall så tog sig Lotta för att 
skriva ett klagobrev till Carl Norborgs 
mor i Göteborg, som hon kanske träffade 
sommaren 1914, då Carl Norborg hade 
hela sin familj boende i prästgården några 
veckor. 

Lotta klagar över Norborg och påstår 
att han ledde pojkarna i snöbollskastning 
mot hennes fönster. Detta låter litet tvivel 
aktigt, förstås. Men Lotta skriver så här: 
"Frun får vara snäll och fostra om 
honom." Det är rätt härligt att Lotta, 
bondflicka från Kville, själv med mycket 
liten skolunderbyggnad, vågade sig på att 
skriva till prästens mamma i Göteborg. 

Inger Rudberg 
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A valla gubbarna från min pojktid i Fjäll
backa, minns jag gamle Maurits bäst. 

J ag tror inte, så här efteråt, att han var 
så där hemskt gammal, men när man är 
pojke framstår ju gärna alla vuxna som 
väldigt gamla. 

Maurits bodde ensam i en röd liten 
stuga nere på Oxnäs. 

Som barn brukade vi alltid kila ner och 
hälsa på honom och jag minns honom 
bäst från köksbordet där han brukade 
sitta och dricka kaffe på fat. 

Förr drack man kaffet oftast på fat. 
Det var en ganska elegant ceremoni, 

om man tänkte efter. 
Först hällde man upp rykande hett 

kokkaffe i koppen. 
När detta var gjort hällde man 

kaffet från koppen över på fatet, 
varvid man noga skrapade av 
koppens undersida mot fatets 
kant så att man inte skulle söla 
på bordet när man satte ifrån sig den . 

När detta var klart tog man en socker
bit och stoppade den i munnen. Det var 
viktigt att sockerbiten placerades långt 
fram i munnen, nästan ända framme mel
lan framtänderna, så att kaffet alltid träf
fade sockerbiten innan tungan. 

På detta sätt och enbart på detta sätt, 
skulle man dricka på bit, för att kaffet 
skulle få sin bästa smak. 

Sättet att hålla fatet var också viktigt. 
Det fanns två skolor. 
Den elegantaste och den som impone

rade mest på mig var när man placerade 
fatet överst på fingertoppama, på tum
mens , pekfingrets och långfingrets fing
ertoppar. 

Detta skedde ofta med en viss sirlighet 
och utan att det skvimpade ut så mycket 
som en enda droppe. 

Denna teknik krävde dock att man 
kunde räta på fingrarna riktigt ordentligt. 

Genom hårt arbete i stenhanteringen 
och fiske~, där kölden bet i händerna var 
det många som fick s k kuskfingrar. 

Det var fingrar som man inte kunde 
räta ut, utan behöll halvstängda, ungefär 
som när man håller i ett par hästtömmar. 

I sådana fall stacks kanten på fatet in i 
handen, såsom man fattar i en bilratt och 
även detta gick med stor säkerhet. 
Maurits balanserade alltid fatet på finger
topparna. 
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Maurits 
kåseri av Lasse Lundberg 

Det jag bäst minns av Maurits var hans 
skepparmössa och hans slokmustasch. 

Mössan var en sådan där svart smäck 
med blank skärm och med ett inställbart 
svart lackband ovanför skärmen. 

IlIustr. Peter EnRherg 

Inte ett sådant tvinnat tunt rep med knu
tar, som man ser i dag , utan ett rejält 
svart lackband som man kunde sätta runt 
hakan när det blåste storm. 

Hans mustasch var i sig själv lite röd
lätt. 

Det ständiga snusandet gav densamma 
ytterligare en nyans, något åt brunt. 

Detta trots att en storblommig snusnäs
duk då och då gjorde ett dragande runt 
nästrakten. 

Maurits var alltid putsad och fin . 
Han var som ni förstår min stora idol. 
Han fällde alltid vassa kommentarer, så 

där på pricken så att man inte kunde ta 
illa upp. 

Han hade utvecklat detta till en skön 
konst. 

När man kommer till hamnen la man 
alltid märke till att det skrattades mycket 
mer runt Ijugarehänken när Maurits var 
där. 

Han hade alltid någon skröna att dra till 
med och han var lustig på det viset att 
han inte krävde att hli trodd alla gånger. 

När gränsen var iiverskriden , lyste det 
hara lite extra i dc pigga, plurande små 
iigonen. 

Det berättades att Maurits liirr i tiden 
hade spelat poker med dc fiskare som 

kom från storsjöfisket och därmed tjänat 
sitt. Men kanske är det lite överdrivet. 

Vad som däremot är sant är att han all
tid var ute på isarna när dom bar, för att 
få ihop till koget. 

Koget, eller koket som det väl lär heta 
på rikssvenska, var den mängd fisk som 
gick åt till det dagliga hushållet. 
Särskilt minns jag en dag i slutet på 
februari, en av de stränga vintrar i slutet 
på 40-talet. 

Min far som var sjökapten och seglade 
med lejdbåtar på Amerika, var hemma 
på semester och var med oss ungar på 
isen utanför Sälvik. 
Vi skulle prova våra julklappsskrid
skor. 
Far hade tagit med sig isborr och 
några metor för att försöka dra några 
öringar, vilket ju brukade vara möj
ligt så års. 
När vi kom ut på isen kom Maurits 

på sin spark farande från Oxnäs. 
Vi hejade så som man alltid gör på sjön 

oavsett fartyg. 
Efter en stund hade de båda herrarna 

kc{)mmit iordning med sina fångsthål och 
stod nu i spänd förväntan inför det första 
hugget. 

Far hade tagit med sig en ränsel med 
lite tilltugg. 

Då och då nappade det, men det var 
mest skräpfi sk som åkte med upp på isen . 
Så vände sig kaptenen om och ropade till 
Maurits: 

- Får han nån fisk? 
Mauri ts sneglade tillbaka och svarade: 
- Nej här e dålit me et, men nog ska ja 

ha koget innan ja dra r hem. 
Far vände sig om och tog fram en rejäl 

plunta med renat brännv in ur ryggsileken. 
- Vill Mau rits ha en dramm? 

Maurits drog snabbt up p metan och kom 
trippande över isen. 

Han hade rått den dil r saligt illmariga 
gl imten i iigonvrrlrna, som bara han 
kunde nl. 

- Ja tack kapten ,de vill jag gLirna ha. 
Han log emol den fra mslrLickla supen. 
- Ä dc ska ja sLiga ka pten. all skulle en 

hlc hjiidden på siiddal varje da. S{I skulle 
ja jaggu bli kv ar less isen lina . 



JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG, HUSGERÄD 
TRÄDGÄRDSREDSKAP,BÄTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÄ TEN 
AMMUNITION 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 

Helgöppet hela vinter 

4i Sr. Axe/aon 

@LS~ e 
elo 

ELINSTALLATIONER. TV-ANTENNER. KÖKSMASKINER. LARM 

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

HAMNERO
STUGORNA 
UPPRUSTADE 
Under somrarna 1994 och 1995 upprustas 
de båda hummerfiskestugorna på Hamne
ro I ödra Väderöarna. Stugorna, som 
sedan jurriotalet underhållits av hem
bygdsföreningen, var i starkt behov av 
upprustning. men föreningen ville inte stå 
för underhållet om man inte också fick ta 
över ägaran varet. Stugorna och dess 
skötsel har nu gått tillbaka till ägarna. 
Husen kommer även i fortsättningen att 
stå öppna för e entuellt skeppsbrutna och 
aktsamma nöjesseglare. Skriv gärna en 
rad i gästboken. 

Då husen är de enda i sitt slag längs 
hela västkusten ligger det givetvis inte 
minst ett kulturhistoriskt värde i att de 
bevaras. Därför bidrog Bohusläns muse
um med 4.000 kronor till renoveringen. 
Vi tackar även alla andra bidragsgivare, 
som förutom delägarna hjälpt till med fri
kostigt ekonomiskt stöd: Centrumkiosken 
i Fjällbacka, Föreningen för Fjällbacka, 
Monika Lindmarker, Lars Micu, Michael 
Westerberg och Arne Westerberg. 

Eventuella bidrag till stugornas fortlö
pande underhåll kan sättas in på Postgiro 
627 59 33-7 Björn Sandmark. 

Björn Sandmark 

Ur Bohusläningen 18 aug 1994 

HEDRA 
BYGDENS 
FOLK! 
När Olof Palme mördats bytte man 
kvickt namn på Tunnelgatan i Stock
holm. "Olof Palmes gata" fick den heta. 

I Fjällbacka finns ett torg, som fått 
namnet Ingrid Bergmans torg, om jag 
inte minns feL Men vad har denna kändis 
egentligen gjort för Fjällbacka? 

När man nu kan byta namn vid behov -
varför inte hugfästa Johan Mjölners 
minne? Det är jämnt 100 år sedan denne 
tjällbackabo, gammaldags hederlig fiska
re, kommunalman och kulturvårdare, 
föddes. 

Om det inte redan är gjort vid någon 
nyligen påkommen namngivning av plat
ser i Fjiillbacka, så är här ett tips till de 
besUimmande: Hedra bygdens folk! 

Johan Pettersson 
Dl/reda/en, Tjörn 
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• Kommunen vill spara 4 miljoner kro
nor på skolan nästa år. Besparingen 
skall täcka väntade löneökningar med 
3 procent, uteblivna besparingar på 
skolmaten med 570.000 kronor, assi
stentkostnader på 350.000 kronor mer 
än beräknat och amortering på skulder 
med en halv miljon kronor. 

• Tanums kommun har färre lärare än 
jämförbara kommuner: 7,6 lärare per 
100 elever mot 8,3 i andra kommuner. 
Ändå är elevkostnaden per år ungefär 
densamma 45 .000 kronor. Orsaken är 
de höga lokalkostnaderna efter de sista 
skolbyggena. 

• Elevantalet i Fjällbacka kommer att 
ligga på ca 23 elever per årskurs fram 
till år 2000. Under 80-talet låg antalet 
mellan 15 och 19 elever. 

• Allt tyder på att kommunens finanser 
i år slutar på ett överskott på 7 miljo
ner kronor. 

• Länsarbetsnämnden och Utvecklings
fonden gav Nyttodata uppdraget att 
driva al u-projektet om multimedia. 
Projektet kostar ca 10 miljoner. 

• Kommunen tänker bygga till f d 
Håkebackeskolan. 

• Tanums kommun skall ekoanpassas 
efter de linjer, som angetts av Rio
konferensen 1992. Det innebär bl a att 
på längre sikt allt köksavfall skall 
komposteras , nybyggda hus skall ha 
mulltoor, olika utsläpp begränsas och 
den biologiska mångfalden bevaras. 
Man har beslutat om en upplysnings
kampanj om detta. 

• Tanum Strand skall åter hålla badet 
öppet hela året efter uppgörelse med 
kommunen. 

• De svartbyggda bodarna vid gamla 
konservfabriken får stå kvar, men 
måste flyttas in till land så att de bättre 
smälter in i miljön. 

• Antalet gästnätter i Fjällbacka hamn 
är i år 4.999 mot 5.398 i fjol. Motsva
rande för Grebbestad är 4.620 mot 
5.229 .. Tanum Strand hade ca 1.700 
gästnätter, en minskning med 40 pro
cent från i fjol. Man kan förmoda att 
många valde naturhamn denna vackra 
sommar. 

• Strängare byggregler kommer i fortsätt
ningen att gälla på Oxnäsudden, har 
regeringen beslutat. Detta för att kunna 
bevara den gamla byggnadsmiljön. 

JR 

• Tekniska nämnden har beslutat riva f d 
Karl Ivar Karlssons ladugård. Bygg
naden har använts av Fjällbacka 
Hockeyklubb, som får se sig om efter 
någon ersättning. 

• Just som höstrusket satte in ville bola
get Gentjänst ta bilder från Fjällbacka 
till sin reklamfilm för turism i Sveri
ge. Bolaget lyckades pricka in en av de 
få solskensdagarna, och med frivilliga 
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som var lätt klädda och låtsades, som 
om temperaturen var mycket högre än 
den var, kunde de ta sina bilder. 

• Tanums kommun röstade Nej till EU 
med röstsiffrorna 3.044 mot 4.436. 
Det blev Nej i alla valkretsar utom i 
Fjällbacka, som röstade Ja med röst
siffrorna 356 mot 31 3. 

Anders Järund 

Jullllllppstips! 
Vi har SKOR, TOFFLOR, 
STÖVLAR och KÄNGOR 
för hela familien. 

JUST NU TILL BILLIGA 
PRISER! 

Välkommen in att 
titta 

;[~uL 
SKOR och LÄDER 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/312 50 

fiktti Motorer och 
. h j tillbehör EVln'!!!!!!E l:lilMi1!ti' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING - DYKARBETE 

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

God Juloch Gott Nytt Ar! 

Välkommen till Ditt Apotek 
. Huvudentren Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 

Tisdag- Fredag 
8.30- 12.30 13 .30-18.00 
8.30-12.30 13.30- 17 .00 

Tel. 0525/310 04 



[ 

VATTENTAXORNA 
Kommunens vattentaxor har varit ett dis
kussionsämne i sommar. Villaägarnas 
riksförbund konstaterar, att Tanum har den 
näst högsta vattentaxan i landet, 548 kr per 
månad. Högst låg Nynäsharnn med 577 kr, 
trea Tjörn med 544 kr, och femma Sotenä
set med 528 kr. Lägst i Bohuslän låg 
Kungälv med 391 kr per månad. Allt 
beräknat på någon medelfamilj. YR har 
räknat ut att taxorna i Norrland är lägst i 
landet. En av våra medlemmar från Norr
land konstaterar att familjens vattenkost
nad är 245 kr i månaden, och att vattnet i 
Fjällbacka kostar 2 000 kr mer per år. 
Campingplatsägarna har protesterat hög
ljutt, och jämfört sina avgifter med sina 
kollegors i grannkommunerna. Man har 
hotat med att lägga ner verksamheten. 
Kommunens tekniska förvaltning svarar 
med att ge ut en broschyr, som vi här åter
ger i sin helhet. 

Anders Järund 

Kommunalt vatten och avlopp finns i 
kommunens samtliga tätorter - 18 st, 
och berör en stor del av kommuninne
vånarna, inklusive sommargäster och 
andra tillfälliga besökare. Vi vill med 
denna broschyr ge en bild av verksam
heten och dess omfattning. 

Avloppsreningsverk 10 st och 6 orter 

Vattenverk 
Pumpstationer 
Vattenledningar 
Spillvattenledningar 
Dagvattenledningar 

Allmänt 

med slamavskiljare 
4 st 

65 st 
202000 m 
140000 m 
31000 m 

Det har satsats rejält på moderna anlägg
ningar och på ett bra vattenledningsnät. 
Under de senaste åren har avloppsre
ningsverken i Tanumshede, Grebbestad, 
Hamburgsund, Lur och Gerlesborg reno
verats och moderniserats. ' 

Vattenverket i Tanumshede där vatten 
till hela "Bolsjö-systemet" renas ,har 
byggts om och såväl kapacitet som kvali
tet har förbättrats. 

Genom utbyggnad av ledningssystemet 
har fler tätorter anslutits till "Bolsjö-sys
temet" och mindre och sämre vattenverk 
kunnat stängas. 

Gamla vattenledningar har bytts ut mot 
nya och kvaliteten på dricksvattnet har 
förbättrats avsevärt för många kommun
innevånare. 

Det återstår trots detta en hel del sats
ningar att göra innan alla anläggningar 

når acceptabel nivå. 
Parallellt förs också disku sion om 

"torra toaletter", med syfte att nå bra 
kretsloppslösningar och minska förore
ningsmängden och slöseri med dricksvat
ten. Du kommer framöver att få ytterliga
re information om detta. 

Kostnader 
V A-verksamheten i Tanums kommun 
kostar ca 25,3 miljoner kronor under 
1994. Hur kostnaderna fördelar sig fram
går av bilden nedan. 

AR-VERK 15 % 
PUMP 3% 
VATTE VERK 8 % 
VA-LED I GAR 5% 
ADMINISTRATION 2% 
KAPIT AL TJ Ä ST 67 % 

Intäkter 
VA-verksamheten bekostas till ca 82% 
av avgifter från abonnenterna och till 
18% av skattemedel. Hur intäkterna för
delar sig mellan olika abonnentgrupper 
framgår av bilden nedan. 

Antal abonnenter 
Helår 1 890 st 
Fritid 1 017 st 
Flerfamiljshus 151 st 
Industri 256 st 
Campingar 6 st 

(totalt ca 1 130 platser) 

SKATTEMEDEL 18% 
CAMPINGAR 4% 
INDUSTRI 13% 
FLERFAMILJSHUS 17% 
HELÅR 30% 
FRITID 18% 

Taxa 
Avgifterna för kommunalt vatten och 
avlopp skall vara skäliga och rättvisa. 
Avgörande är möjligheten att utnyttja V A
systemet och kommunens kostnader. Det 
innebär att en sommargäst i princip har en 
lika hög avgift som en året-runt-boende. 
Avgiften skall vara densamma i hela kom
munen för samma typ av fastighet. 

Avgifterna i Tanums kommun är höga 
jämfört med våra grannkommuner. Det 
finns många orsaker, bl a att Tanum är en 
mycket stor kommun till ytan. 

Kostnaderna påverkas av att verk och 
övriga anläggningar måste dimensioneras 
för toppbelastningen under juli månad 
och att all utbyggnad skett utan statsbi
drag, med endast kommunala medel. 

Avgifterna kommer att höjas i takt med 
konsumentprisindex de närmsta åren. 
Avsikten är att höja täckningsgraden. dvs 

avgiftsfinansieringen av verksamheten 
och minska summan skattemedel som 
används för verksamheten. Det är ju 
endast genom avgifter vi kan få sommar
gäster och företag att betala för verksam
heten. Här redovisas avgifterna för de 
vanligaste fast igheterna i systemet: 
Fast avgift Rörlig avgift Totalt per år 
Helårsfa tighet 4 173 kr/år 10,70 kr m3 5 
456 kr (120 m') 
Fritidsfastighet 4 976 kr/år 4 976 kr 
Flerfamiljshus (1 0 Igh) 34 140 kr/år 
10,70 kr/m3 

41 630 kr (700 m3
) 

per lägenhet 4 163 kr 
Industri 4 820 kr/200 m3 10,70 kr/m3 

Campingplats 
gamla taxan 912 kr/år 10,70 kr/m3 1 040 
kr (12 m 3

) 

nya taxan 638 kr/år 10,70 kr/m3 766 kr 
(12 m3

) 

Avgifter för campingar 
Protester från campingägare mot höga 
VA-avgifter har de senaste månaderna 
rönt stor uppmärksamhet i massmedia. 
Campingägarna har krävt rejält sänkta 
avgifter för sin verksamhet. Kommunfull
mäktige har under september (1994) be
slutat sänka avgifterna med 30% för cam
pingplatser och med 50% för vandrarhem. 

Det är viktigt att varje grupp nyttjare 
betalar sin del av kostnaden. Avgifterna 
för campingarna är skäliga och rättvisa i 
Tanum, det har konstaterats av domstol 
tidigare. Ingen annan brukare eller skatte
betalare skall betala campingägarnas del. 
Många husvagnar är permanent uppställ
da och nyttjas som fritidshus under en 
mycket stor del av året. Självklart skall 
dessa stå för sin andel av V A-kostnader
na. 

Den nya sänkta avgifter, 766 kr/år 
innebär 26 kr/dygn om platsen är belagd 
30 dygn under juli månad. Det riktiga fri
tidshuset kostar 166 kr/dygn för V A 
under samma 30 dygn. Campingtaxan är 
hög i Tanum men inte orimlig. 

För ytterligare information 
kontakta: 
Teknisk chef 
Inge Berndtsson, .... ....... . tel 0525-181 26 
(allmänt) 
Gatl/chef 
Mats Tillander, .... ..... ..... . tel 0525-182 77 
(allmänt) 
VA-ingenjör 
Per-Olof Karlden, .... .. ..... tel 0525-181 30 
(anslutningar och taxor) 
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GRONA LID AR SALT 

Med stor sorg konstaterar vi, att ett 
kapitel i Fjällbackas historia är 
avslutat. Berndt och Siwan Hans
son har sålt Gröna Lid. Alla har vi 
någon gång fått njuta av Siwans 
fantastiska kokkonst, antingen i 
samband med någon beställd fest, 
eller som lunch- eller a la carte
gäst, eller som ungdom haft en kul 
kväll i kajutan. För Gröna Lid har 
varit ett allt i allo-ställe, ungefar 
som på Sven och Ella Perssons tid. 
Det har inte varit lätt att med 
dagens krav täcka ett så stort 
område som Berndt och Siwan har 
gjort, alltifrån ölpub och dans till 
fina middagar. 

Berndt kommer från Koster, där 
hans far Roger Hansson ägde ett 
cafe, Rogers Cafe. Han fick hjälpa 
till i cafeet ibland, men låg på den 
tiden mest ute och fiskade, och 
hade tänkt sig en framtid som fis
kare. En kväll på cafeet träffade 
han Siwan från Skee. Hon var vid 
detta tillfälle läkarsekreterare. På 
helgerna åkte hon och en flick
kompis runt och spelade dragspel 
och sjöng på olika ställen, och 
vissa kvällar var de engagerade på Rogers 
Cafe. 1964 gifte de sig. Fisket gick allt 
sämre, sedan norrmännen stängt ute sven
ska fiskare från "sina" vatten, och Siwan 
och Berndt funderade på att försöka starta 
något eget. De fick kontakt med Sven och 
Ella Persson, som hyrt en jukebox av 
Berndts far och tyckte de hade gjort sitt 
efter många år med Gröna Lid. Den l 
januari 1967 var Siwan och Berndt ägare 
till Gröna Lid och nyblivna fjällbackabor. 
Händelsen uppmärksammades tyvärr inte 
av dåvarande redaktionen för denna tid
ning, men på senare år blev det desto fler 
reportage. Helt oförberedda kom de inte 
till Fjällbacka. Förutom att Berndt arbetat 
på sin fars cafe, hade Siwan genomgått 
husmodersskolan, en föregångare till 
dagens kök- och restaurantlinje i gymnasi
eskolan, och funnit att matlagning i olika 
former roade henne. I början fick hon 
hjälp av Berndts mor och med tiden lärde 
hon sig mer och mer av de kockar, som 
anställdes på Gröna Lid. Siwans matlag
ning kom att följa med sin tid. 

Det har blivit många renoveringar 
under årens lopp. 1969 byggde man om 
för matservering, från att det tidigare 
varit bara cafe. Året därpå tillfogades en 
kiosk. 1975 byggdes nytt kök, som mera 
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motsvarade kraven för en restaurant, 
samt ytterligare renoveringar. Utan dessa 
ombyggnader kunde man inte få fullstän
diga rättigheter. Myndigheterna var snåla 
med sådana på den tiden och tillståndet 
kunde utebli. Om så skulle bli fallet hade 
hela investeringen varit förgäves. I 
samma veva väntade familjen tillökning, 
men nedkomsten kom nästan i skymun
dan inför spänningen om de skulle få till
stånd eller inte. Det blev både tillstånd 
och en lycklig nedkomst. Tre somrar i 
rad höll sedan Lasse Lundberg, Lasse 

Åberg och Clas se Möllberg krogs
howen "Lösnäsorna" på Gröna Lid, 
som blev inne stället i norra Bohus
län. 1989 renoverades lokalerna 
igen och den gamla biosalongen 
gjordes om till pub och danssalong. 

Tiderna har förändrats anser de 
båda. I början var det inte så många 
etablerade i trakten, och man kunde 
få olika uppdrag ganska långt bort. 
Med tiden har kraven ökats och 
marknaden har överetablerats, sär
skilt sommartid. Fenomenet med 
småkrogar som uppstår litet här 
och där i gamla uttjänta båtar och 
sjömagasin, har kanske än så länge 
mest drabbat Grebbestad, men kan 
bli verklighet också här. Detta 
känns lite svårt med tanke på vilka 
risker de själva fick ta en gång för 
sitt utskänkningstillstånd, och att 
dessa sommarkrogar sedan stänger 
för vintern, och ägaren har sin 
utkomst någon annan stans. Det har 
varit en spännande tid tycker båda. 
Flera kändisar har besökt Gröna 
Lid, som Lee Hazelwood, Ingrid 
Bergman och Ingemar Johansson. 
Gröna Lid har gått bra, och de hade 

gärna fortsatt om inte Berndt fått ett pro
blem med hälsan. Mest tror Siwan att hon 
kommer att sakna de riktigt stora fester
na, då allt måste planeras i detalj, anspän
ningen före festen och den stora lättnaden 
efteråt, då allt gått i lås. 

Fjällbackabor och sommargäster kom
mer att sakna krögarparet Siwan och 
Berndt. 

Anders J ärund 

Vad? Vem som köpt Gröna Lid? Det får 
ni reda på i nästa nummer. 

Fjällbacka 
Gräv AB 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-319 37, Mobiltel. 010-237 1686 



Krabbfisket 

FFF anordnade även i år en krabbfiske
tävling läng bryggorna i Fjällbackas 
centrum. Den gick av stapeln onsdagen 
den 20 juli. An variga för årets tävling 

ar Karin Isaksson och Eva Björving, 
om till sin hjälp hade ett flertal frivilliga 

funktionärer: Arne Karlsson och Per-Åke 
Hallberg ställde som vanligt upp och räk
nade alla de fångade krabborna. I år var 
det totalt 669 stycken, som fångades 
under en timma den här soliga och myck
et varma eftermiddagen. Eie Borre stod 
som vanligt för signalerna, som markera
de tävlingens start respektive slut. I år 
använde han sig aven gammal mistlur. 
Och Barbro Berg hjälpte till att arrangera 
det stora prisbordet. 

De totalt 48 tävlingsdeltagarna delades 
upp i tre klasser: I) barn upp t o m Il år, 
2) barn 12 t o m 17 år och 3) vuxna och 
barn som fiskade med hjälp av vuxen. 

Makrillfiske 
123 deltog i årets makrillfiske, som 
gick av stapeln i hällande regn. Resul
tatetblev dock magert ca 6 kilo 
makrill. Resultatlistan såg ut &å här: 
Individuellt: 1. LarS-Åke Olsson 2 
2. Birgitta Josefsson, 3. Kurt Olof~son. 
Juniorer: Louice Järund. 
Första makrill: Patrik Sjöberg. 
Största makrill: Lars-Eric Persson. 
Lag: Sven Persson, Lars-Erik Persson 
och Victor Bogesjö. 

Flest krabbor av alla fick Victor Väs
ternäs. Han blev total vinnare och vinnare 
av klass 1 med sina 51 fångade krabbor 
(vilket betyder nästan en fångad krab
ba/minut!). Vinnare i klass 2 blev 
Andreas Jonsson med 32 krabbor. Och 
med 45 fångade krabbor blev Matilda 
Västernäs vinnare i klass 3. 

Arrangörerna vill passa på att tacka 
funktionärerna och alla de näringsidkare i 
Fjällbacka, som skänkte så många fina 
saker, vilket gjorde det möjligt att ge alla 
deltagarna priser. Ingen nämnd, men 
ingen glömd! Tack även till Björklövet, 
som hjälpt till med att trycka upp alla 
affischerna, till Cafe Bryggan, som låna
de ut bord att lägga upp alla priserna på, 
till Föreningsbanken som ordnade fram 
alla nummerlappar och till Sparbanken, 
om skänkte blädderblock m m, som 

gjorde arrangörernas arbete lättare. 
. ä ta år hoppas man på att många fler 

vuxna täller upp i tävlingen och då ord
nas kan ke en egen klass för dem. 

Eva Björving 

Dramatisk avslutning 
o pa sommaren 

Sommaren 1994 slutade med dramatik. 
Den 29 juli rånades Sparbanken i Fjäll
backa. Bohusläningen skrev: "Flera per
soner vävade i livsfara i går när Spar
banken i Fjällbacka rånades. Den maske
rade rånaren. om var beväpnad med ett 
mindre handeldvapen, troligen en revol
ver, agerade i kallt och tvingade ner alla 
på golvet. 'tanför fanns en beväpnad 
kompanjon i en tartklar flyktbil. en röd 
stulen BMW." 

Första veckan i augusti kom en mord
misstänkt norrman till Fjällbacka och 
hyrde ett rum i tre dagar. Kvinnan, som 
hyrde ut, blev misstänksam, då mannen 
aldrig gick ut, skrev upp bilnumret och 
ringde polisen, men då hade mannen läm
nat rummet. Den mordmisstänkte anmäl
de sig sedan i Norge. 

AJ 

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

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

branschen 
Lördag ...... 9.30-13.00 
Lunch ...... 12.45-14.00 
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TAXI 1921 
I Fjällbacka-Bladet nummer 76 berättar 
Wilhelm Fredlund bl a om de första bilar
na i Fjällbacka och de första taxibilarna. 
En av taxibilarna kördes av "John på 
Hotellet". 1921 togs ett foto av hans taxi
bil med registreringsnumret O 1848. 

Det är juni månad och syrenerna blom
mar, när han hämtar två resenärer, som 
skall till Dingle och sedan med tåg till 
Göteborg. Bilen är parkerad framför por
ten till "Veje-Kalles" hus, som numera 
ägs av Kerstin och Rune Torstensson. I 
bakgrunden syns mitt föräldrahem. Här 
låg tidigare min farfars hus, där min far 
och hans tre syskon växte upp. Där bor 
idag Marianne och Allan Benettsson. 

I baksätet si tter Berna Borg och Rut 
Karlsson . Berna är min faster. Hon är gift 
och bor i Göteborg, dit hon flyttade , när 
hon var i 20-års åldern och blev piga i ett 
hem i Vasastaden. Rut är dotter till 
"Veje-Kalle". Hon arbetar som stryker
ska i en tvättimättning vid Järntorget. 
Resenärernas bagage, en spånkoffert, är 
placerat i framsätet bredvid "John på 
Hotellet". 

Runt bilen står släktingar, som skall 
vinka av de två resenärerna.Till vänster 
skymtar en person, som inte går att iden
tifiera, och intill bilen Magnus Magnus
son, kusin till Berna. Han har också res
feber i blodet och nästa år, 1922, ger han 
sig iväg till USA, där han har tre bröder 
och en kusin, min farbror Johan. Till 
höger om bilen står min far, Adolf 
Benettsson, söm har varit sjöman, arbetat 
i USA och som nu är fiskare. Det är juni 
månad och makrillfiske med drivgarn 
pågår. Min far äger tillsammans med 
Claes Berggren en båt, "Helga", och i fis
kelaget ingår också Magnus. Bredvid min 
far står Arvida, Ruts syster. Hon bor kvar 
i föräldrahemmet och är sömmerska. Hon 
är nyförlovad. Julen 1920 förlovade sig 
Arvida med Olle Setterlind. Sedan kom
mer min mor, Helena, dotter till "Johan 
på H6wen", Mörhult. Hon vikarierar just 
nu som småskollärarinna på Håkebacken. 
Hennes studiekamrat vid seminariet i 
Skara, Gerda Johansson , som innehar 
tjänsten vid Håkebackens kola, är sjuk
skriven. Bakom min mor står Betty, gift 
med "Veje-Kalle". Som ung tjänade hon 
på krogen på Florö. Längst till höger står 
Ally, Sko-Johns mamma, och min vice 
mamma, när min mor vikarierade på 
Håkebackens skola. Hon är min fasta 
punkt i tillvaron, när min mor är i skolan 
och min far är på makrillfiske på nätterna 
och sover på dagarna. 

På J 920-talet pågick fortfarande den 
stora utflyttningen av ungdomar från 
Mörhult. Min far hade en bror i USA och 
två systrar i Göteborg, min mor två sys-
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trar i Göteborg, Magnus Magnusson tre 
bröder i USA och en syster i Oskars
hamn, Rut och Arvida en syster i Fin
spång och en bror i USA. De flesta. som 
flyttat till andra platser i Sverige. kom 
tillbaka till Mörhult och Källvik nästan 
varje sommar. Några var gifta och hade 

ina familjer med sig. Somrarna var åter
föreningens tid, då man återvände till 
sina rötter. 

,. eje- erner". Arvidas bror, stod 
bakom kameran. 

Holger Benettssol7 

!JJI-IjKontorstjänst 
REDOVISNINGSBYRÅ 

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

SVERIGES RfOOvlSNINGSKONSUlTERS FÖRBUND 

företagarens nara rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLlNGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 45732 Tanumshede 
0525-29045 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

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

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 



Åke Billberg framför nya boden. 

Föräldrar spanar ut över kappseglingsbanan. Fr. v. Berit Strömberg, Ann Ludvigs
son, Arne Lindström, Zeth-Arne Lindström och Hans Mattsson. 

Till vänster: 
J Lotta Bystedt ord

nar seglet. 

Till höger: 
Josef/ne Haglund 
skall ge sig ut. 

SSN:s nya segelbod 
Verksamheten vid SSN ökar sakta men 
säkert år från år. Främst ligger förstås 
seglarskolan och optimistseglingen. Det 
gamla klubbhuset har blivit lite för trångt 
och mer plats behövdes för segel, roder 
och centerbord. Därför har man nu byggt 
en segelbod bakom klubbhuset. I boden 
finns redan ca 40 optimistsegel. Också 
brädseglarna behövde någonstans att 
lägga sin utrustning. Annars måste man 
forsla hem brädan och seglet varje gång. 
En surfingbräda kan i dag kosta 10.000 
kronor, så man lägger den inte gärna obe
vakad ute. Särskilda fack har byggts för 
brädorna. 

Huset har kunnat byggas ganska billigt, 
genom att man kunnat få en stor del av 
arbetet utfört av alu-anställda. Medlem
marna har bidragit med frivilliga insatser, 
framför allt Åke Billberg, som stått för 
ritningen och all papperexersis. K ville 
Färg och Golv har skänkt färg, och 
Granqvists Byggnads AB har bidragit. 

Det har varit en underbar sommar, och 
för seglingen har det inneburit den bästa 
segelsäsongen på många år. Seglarskolan 
har varit fuiltecknad. Den har letts av 
kusinerna Urban Strömberg och Daniel 
Uttgren. SSN har nu köpt in fyra Mirrors, 
och tänker nästa år försöka återuppta seg
larkurser för mammor, där man använder 
Mirrorn. 

Anders J ärund 
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Samhällsförening 
årsmötet 941122 
De inledande punkterna på dagordningen 
avklarades snabbt och valet av nya befatt
ningshavare i styrelsen var väl förberett. 
Till ny ordförande efter undertecknad val
des Rosita Jansson, som tidigare i många 
år varit sekreterare/kassör. Hon är den för
sta kvinnan som valts till ordförande i 
Samhällsföreningen och det är verkligen 
glädjande ur jämställdhetssynpunkt. Ny 
styrelseledamot blev också Karl Einar 
Johansson, som tieligare i många år arit 
kommunpolitiker. Han blir nu ett värde
fullt tillskott i styrelsen. 

Frågan om eventuell medlemsa gift 
till föreningen för att möjliggöra fler eko
nomiska insatser, togs upp och eliskutera
des livligt. Resultatet blev, att frivilliga 
insatser skulle kunna lösa ekonomin, efter
som medlemsavgift förorsakar stora admi
nistrativa problem. Förslag gjordes att 
bifoga en postgiroblankett till detta num
mer av Fjällbacka Bladet, men tiden är för 
knapp för detta. Men Samhällsföreningens 
postgironummer är 8350986-9 så är det 
redan nu någon som känner sig manad till 
en extra julklapp, så går det bra. 

Bengt Mattsson, nu omvalt kommu
nalråd, ställde upp och informerade. Det 
skulle föra för långt att referera hans vär
defulla orientering om vad som är på gång 
i Fjällbacka, men undertecknades önske
lista i slutet av denna skrivelse, belyser det 
mesta. Han presenterade emellertid ett 
ungdomsprojekt som pågår i kommunen 
"Ung i Tanum", som leds av Sverker Tho
resson, 19 år och Eva-Stina Olausson, 27 
år, som träffas på telefon 0525-208 20. 
Glädjande är förresten att Fritidsgården nu 
har kommit igång på Brandstationen. 
Inge Berndtsson, kommunens tekniske 
chef, redogjorde för förbättringen av 
163:an genom samhället. Det skall för
hoppningsvis göras en miljöanpassad 
genomfart, vilket innebär att från Lersten 
och in mot krysset Q8/Skistavägen skall 
göras fartdämpande åtgärder med stensätt
ningar och planteringar och från Före
ningsgatans (Sälviksvägen) utfart mot 
163:an och ända till Anråsälvsbron skulle 
det bli gångbana, även om det blir med 
varierande bredd. Den viktigaste och först 
vidtagna åtgärden skulle bli vid Q8-krys
set. Där skulle det bli refuger och klart 
markerat övergångsställe och direkt infart 
till tappen skulle förbjudas. Projektet är 
ännu bara på utredningsstadiet mellan 
kommunen och Vägverket, så när det kan 
bli verklighet och när det kan bli pengar 
till det är ovisst, enligt Inge Berndtsson. 
Den nya sträckningen av 163:an ligger 
inte inom närmaste 10-årsplaneringen, 
men vi får hoppas att ovanstående gör det! 
John Rune Forsberg, ordförande i social-
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nämnden, blivande omsorgsnämnden och 
från K ville, redogjorde för eventuell 
ombyggnad i Fjällbacka Service. Tredje 
våningen i block B skulle göras om till 
gruppboende för äldre med särskilda vård
behov och demens. En tvårumslägenhet 
skulle göras om till gemensamhetslokal 
för gruppen och en trerummare skulle 
göras om till tre enrummare. Kostnaden 
för omändringen skulle bli 700.000. varav 
500.000 betalas av Staten. Förslaget är än 
så länge på utredning taeliet men måste 
lutföras under nästa är om tatsbidrag 
kall utgå. 

Till slut undertecknads ön 'elista Jag 
har krivit "under de närmaste åren". En 
del av önskningarna bör gå i uppfyllelse 
nästa år, en del kanske kan få fem år på 
sig: 

Som avgående ordförande i samhälls
föreningen tar jag mig friheten att ställa 

upp en önskelista över vad jag bl a hoppas 
på skall hända i Fjällbacka de närmaste 
åren. Jag börjar norrifrån! 
1) Att Långö och Örnekullen skall höra 

till samhället. 
2) Att nya 163:ans sträckning vid bron 

ovanför Anråsälven på Mörhultssidan 
fastställes så att bebyggelse kan ske 
ovanför nuvarande 163:an i Mörhult. 

3) Att en vettig lösning har blivit verklig
het för Lantmännens siloområde. 

4) Att Rosas hus har blivit inlöst av kom
munen och att torget fått en ny lös
ning. 

5) Att uppgången till Kungsklyftan har 
förbättrats och att ordentlig skyltning 
finns . 

6) Att Badholmen snyggas upp ytterliga
re. 

7) Att tomterna mellan Varvet och Harry 
Järunds hus bebyggs. 

Va/tider i Fjällbacka. Fr.v. Kjell och Alf Jonasson. De är de är enda representanternajrån Fjäll-
backa, i jullmäktige. . 

Illl]~1 :1 
REKLAMAB 

Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

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



8) Att sjöbodarna enligt plan i Sälvik 
byggs. 

9) Att campingplatsen byggs ut söderut 
till Bredvik. 

10) Att planering görs för bebyggelse på 
nersidan Föreningsgatan fram till Kul
lenområdet och likaså på det nyröjda 
området ovanför Kullen. 

Il) Att gymnastiksalen vid skolan byggs 
ut, så att det blir plats till handboll och 
tennis. 

12) Att Fjällbacka Service byggs om, så 
att det blir plats för ett nytt "Ålders-
ro", 

13) Att ishockeyrinken blir konstfrusen 
och helst också tak över. 

14) Att Bengt Olofsson reparerar sitt 
magasin, så att det inte ser så 
anskrämligt ut. 

15) Att de gångbanor som Samhällsföre
ningen ett flertal gånger skrivit om, 
skall bli anlagda. 

16) Att 163:an genom samhället skall bli 
omlagd omgående enligt de planer, 
som redogjorts för. 

17) Att Fjällbackas nybildade församling 
snarast skall få en präst, som bor här i 
prästgården. 

Fjällbacka 22 november 1994 
Bo Reichenberg 

Fjällbacka
meditation 

inden blåser o kyldigt i mitt solblekta 
hår, då jag sitter på en klippa och ser ut 
över den ljuvliga ' ärgärden. Solen har 
just stigit upp från iu göm tälle i öst, 
och skiner nu upp min ommarparadis. 
Strålarna reflekteras i det pegellika 
havet och bländar mitt öga. 

Måsarna skriar sarntidigt om en fi ke
båt puttrar fram bland alla kobbar och 
skär. Det verkar vara fiskelycka ombord. 
Segelbåtarna glider försiktigt fram över 
ytan och skär vågorna med fören. Flag
gorna i aktern symboliserar vilken nation 
de tillhör och sorterna är många. 

HolmaJ)1a är fulla av bad glada männis
kor som vill njuta av den härliga somma
ren. 

På fastlandet ligger husen som i klum
par, tätt inpå varandra med små mysiga 
gränder emellan. Högst upp på berget, 
över allt annat, reser sig kyrkan, vilket 
ser oerhört mäktigt ut. 

Allt är så vackert så det kan tyckas · 
overkligt. 

Fjällbacka - mitt ljuvliga paradis. 
Pernilla Andersson 

~~~~~~~~~~~~\t 

~ FJÄLLBACKAS ~ 
~ ~ 
~ LUCIA 1994 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ FOTO: Villy's Fotoatelje ~ 
~ ~ 
~ Årets Lucia blev kandidat nr l , ~ 
~ Anna Lindström. Hon presente- ~ 

~ rar sig här: ~ 
~ Jag är 14 år, och går på Ham- ~ 
. burgsunds högstadie, i klass 8a. 
~ Jag tycker om att träffa kompi- ~ 
~ sar, läsa böcker, musik och att ~ 
~ sjunga. Jag spelar keybord i ~ 
~ skolans musikskola, och har ~ 
~ gjort det i 5 år snart. ~ 

flIustr. Håkan Järund 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 

HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 

tJdflrd 
och 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 

GLAS - PORSLIN - MM 

Systembolagets ombud 

Tel. 0525-310 14, 312 52 

HÄLLEVADSHOLM 

Beställningstraf"tk 
med buss 

upp TILL 38 PERSONER 

Även handikapp
transporter 

0524·50555 

-~j:~~~
FISKAI~'.~R 

Färskfisk -Skaldjur 
Delikatesser 

SKALDJURSTÅRTA OCH lANDGÅNG 
PÅ BESTÄLLNING 

Välkomna 
0525·31222 
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Inger Rudberg fick Tanums kommuns kulturpris 1994 

Till stor glädje för FFF:s medlemmar 
och sympatisörer fick Inger Rudberg, 
sedan 1982 styrelseledamot och flitig 
skribent i FjällbackaBladet, årets kul
turpris av Tanums kommun tillsam
mans med Stellan Johansson. "Nol
hOtten", Hamburgsund. De fick dela 
på 10 000 kronor. 

Kulturnämndens motivering för 
priset var: "för deras energiska och 
entusiastiska strävan att utforska och 
för gemene man. på ett intresseväck
andet sätt, levandegöra Fjällbackas 
och Hamburgsunds - deras respekti
ve hembygders - ursprung, framväxt 
och nutidsliv". 

Vid kommunalfullmäktiges sam
manträde den 31 oktober, då priset 
delades ut tillhandahöll kulturnämn
den ett förnämligt programblad, ur 
vilket jag saxar: 

"Inger har under årens lopp varit 
starkt engagerad i Fjällbacka, dess 
historia och utveckling. Därför har 
hon tagit initiativ till följande kultur
aktiviteter: 

Reparation av sjöboden Alene i 
hamnen - Fjällbackas äldsta sjöbod. 

Uppsättning aven minnessten på Stora 
Enerskär, över koleradöda 1834 och 1859. 
Föreningen för Fjällbacka bidrog med 
15.000 kronor så att stenen kom på plats. 

Uppsättning av skylt om Kungsklyftan. 
Fjällbackakvällar - 1991 "Lyrik i som

markväll" och 1994 en kväll med musik, 
folkrnålshistorier, allsång och föredrag . 

Utställning 1992 på Fjällbacka Service 
om Fjällbacka kyrkas WO-ånga historia. 

Ledare av utflykter i Föreningen för 
Fjällbacka regi - bl a till Hjärterön, Florön 
och Slottet. 

Historiska vandringar i Fjällbacka som
rarna 1993 och 1994: från Sälvik, förbi 
Oxnäs och upp till kyrkogården. 

En historisk broschyr över Fjällbacka 
togs fram till sommaren 1994. 

Gamla foton har nytryckts som vykort 
och givits ut av Föreningen för Fjällbacka. 

I FjällbackaBladet har Inger Rudberg 
medverkat i redaktionen under många år. 
Ett flertal artiklar har lämnat hennes hand, 
bl a om Hjärterön, Florön, Stensholmen 
med Gorch Focks grav. Dessutom historik 
om kyrkans tillkomst, skolans historia, 
skoaffärens historia med Anton Johansson 
och John Johansson, historiken kring 
nuvarande Lisbeths affär - grundad av 
Augusta Carlsson, Fjällbacka Bok- & Pap
pershandels historia. 
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Foto: Ingmar Hansson 

Dessutom har Inger intervjuat ett 
W-tal äldre ortsbor. Dessa intervjuer 
kommer efterhand som artiklar i tid
skriften." 

Vid sitt tacktal passade Inger på 
att framföra önskemål om "sitt" 
Fjällbacka: "Ta bort asfalten på 
gatorna, i Lund är man stolt över 
knott från Fjällbacka. Ge Fjällbacka 
Service ett vackert namn som inte 
för tankarna till bensinstation eller 
verkstad, namnet Lidengården är 
vackert. Uppkalla gator i samhället 
efter kända fjällbackabor. V ar rädda 
om Fjällbackas egenvärde". 

Undertecknad, som hade nöjet att 
närvaro vid prisutdelningen, som 
förättades av fullmäktiges avgående 
ordförande Uno Larsson och kultur
nämndens ordförande Berit Carlsson, 
uppvaktade Inger med blommor från 
FFF och kunde konstatera att hon var 
mycket lycklig för sitt fma pris. 

Bo Reichenberg 

GYnna våra annonsörer! 

Tag väl vara på fritiden ... 

Förenkla bankaffärerna 
Minuten SparbankskortIVISA SparbanksGiro 

~~ SPARBANKEN 
Sparbanken Tanum 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 

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

Välkomna! • • 



Sommarkrönika 
Sommaren 1994 var en dröm för alla 
semesterfirare men något aven kata
strof för lantbrukare och trädgårdsod
lare. Inom FFF hände en del. 

Historiska vandringar 
Mina guidade turer eller som jag i år kal
lade dem "historiska vandringar" samla
de sammanlagt ett 50-tal deltagare under 
tre gånger. Campare och andra tillfälliga 
besökare blir ofta förvånade över att så 
mycket finns att berätta om gången tid, 
även om jag bara kunde ge dem några 
glimtar och alltid känner som en brist att 
jag inte växt upp i Fjällbacka. Men alla 
gångerna fick jag hjälp av infödda fjäll
backabor, först aven man från Oxnäs, 
därefter av Bo Reichenberg och sista 
gången av Wilhelm Fredlund, vilket var 
speciellt roligt. Deltagarna verkade nöjda 
efter l 1/2 timmas vandring från Sälvik 
upp till det stora röset över Oxnäs-Fram
stranden-Hällesporten-Majorbacken till 
kyrkogården. 

Fjällbacka-broschyr 
.~Som stöd för minnet fick de med sig den 
lilla broschyr med kortfattad historik över 
Fjällbacka, som jag lyckades få tryckt i 
början av sommaren och som också dela
de ut gratis på flera ställen. Upplagan på 
-00 ex har baft en strykande åtgång; FFF 
bidrog med större delen av trycknings
ko maden men jag tackar varmt de spon-
orer som å vänligt ställde upp genast 

vid tryckningen. 

Tack till Karin Forsberg, född Lund
berg, uppvuxen i Fjällbacka, Ingemar 
Rehnberg, sornmarboende, tandläkare 
Rolf Klacker och \1aj Gustafson. (Häf
tet kan beställas från min Lunda
adress om porto bifogas) 

Fjällbacka -kväll 
Den 31 juli' på kvällen var Församlings
hemmet så gott som fullLvid vår Fjäll
backa-kväll, fastän temperaturen var 
nästan tropisk. Vi njöt av finstämd musik 
av Zoltan Szabo och Camilla Läckberg. 
Sven Ekstorm bjöd på roliga egna bohus
historier på äkta mål och medverkade 
också i vår allsång. I en välbehövlig paus 
ordnade Kerstin och Bo Reichenberg med 
förfriskningar. Därefter berättade jag om 
författarinnan Hilma Strandberg som var 
telegrafist i Fjällbacka 1885-88 och skrev 
realistiska och friska noveller om folkli
vet här. På biblioteket finns nu dessa 
noveller kopierade i en pärm, då hennes 
bok Västerut från 1887, där de är samla
de, är mycket svåråtkomlig. 

av Inger Rudberg 

Nya vykort 
De vykort med motiv från sekelskiftets 
Fjällbacka, som vi gav ut för ett par år 
sen, håller på att ta slut (kort nr 8 med 
segelbåten är nästan helt slutsåld). Men 
fortfarande går det att beställa dessa 
vykort från Maj Gustafson. Till nästa 
sommar planerar vi att ge ut fyra kort i 
A-S format. Det blir nytryck av segelbå
ten vid Lundströms brygga, den kända 
bilden med Vadlaget "Råttorna" utanför 
Porsholmen 1894, fyra fiskare på Kalvö 
och en härlig bild av apotekarfamiljen 
Naucler på utflykt. till Kalvö ca 1905. 
Korten beräknas vara klara till påsk. 

Äldre nummer av 
Fjällbacka-Bladet 

Då utrymmet i Hemhygdsarkivet i 
Åldersros källare är begränsat, har vi 
varit tvungna att rensa ut en hel del äldre 
nummer. Utom de fem arkivexemplar 

som alltid finns, har vi kvar ca 25 ex av 
de flesta nummer. En hel del, utom de tio 
sista numren, har jag lagt ut gratis som 
reklam vid Sälviks camping och på bok
rean och de har försvunnit snabbt nog. 

Trappa till röset 
Då jag haft mina vandringar från Sälvik, 
är första anhalten det stora bronsåldersrö
set ovanför Terassgatan. Vi har märkt att 
där behövs en trappa för att man lätt skall 
kunna komma upp de första stegen. Bo 
Reichenberg ordnar med en trappa till 
nästa år. 

Bryggdansen kom igång litet trögt vid 
Centrum-bryggan, men de följande gång
erna var det mycket folk , fastän medelål
dern var rätt hög. Dansen ordnas nu av 
Föreningen för den fria bryggdansen och 
sponsras av många. 

Lasse Lundberg med spelmän skall ha 
ett stort tack för att de så fint hjälpte till 
att höja sommarglädjen. 

....,~... LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET 

~~~ 
FASTIGHETSMÄKLARE 

[ffi} m u 
Skolgatan 2 ~ 

m 
L 

VAR LIKA NOGA NÄR DU 
VÄLJER MÄKLARE SOM NÄR .. 

DU V ALJER HUS! 
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Fjällbacka municipalsamhälles ledande krafter 

En återblick till 1930-S0-talen 
Kanske kan en återblick på dessa årtion
den vara av intresse för FB:s läsare? Iden 
fick jag av Bengt Rosen, känd av många 
äldre fjällbackabor, numera · boende i 
Stockholm. Han hälsade på här förra 
sommaren. Vi började prata om när vi 
var unga och bl a om hans pappa, Elof 
Rosen. Bengt hade en hel del tidningsur
klipp om honom. Kunde det vara något? 

Att skriva om Elof Rosen är att skriva 
ett avsnitt av samhällets historia. Jag gör 
ett försök och om intresse finns kan det 
bli om fler personer i kommande num
mer. 

Elof Rosen, född 1892, kom till Fjäll
backa första gången 1915-16, då han 
arbetade som bokhållare hos Truedssons 
stenhuggeri. Men 1931 kom han hit på 
allvar, anställd hos Väg- och Vatten som 
plats kontrollant. Hans familj flyttade hit 
1932. De första fyra åren har jag inte av 
något protokoll kunnat utläsa om något 
offentligt uppdrag , men 1935 blev Rosen 
vald till municipalnämndens ordförande. 

Små och stora ärenden 
Det finns en mängd intressant läsning i 

municipalnämndens protokoll under den 
tid Elof Rosen var dess ordförande 1936-
48, men jag måste inskränka mig till att 
nämna några frågor som behandlades: 
Den första fråga som Rosen tog upp var, 
att en kommitte skulle bildas för utred
ning om att samhäll~t borde köpa Sälvik, 
vilket ju senare också skede. - En utred
ning om vattenverkets drift lade Rosen 
fram på sammanträde den 15/6 1936 t ex. 
Sedan hoppar jag en bra bit framåt, efter
som mycket av det som behandlats i 
nämnden kommer att saxas ur de tid
ningsurklipp, som jag fått av Bengt. I 
protokoll den 10/12 1946 får en kommit
te i uppdrag att utreda om Fjällbacka 
skulle kunna bli köping. Uddevalla för
svarsområdesstab önskar arrendera värn 
på 50 år, belägna dels vid Karl Gran
kvists hus och dels på Badholmen. Det 
visade sig att det var tvivelaktigt vem 
som ägde marken vid Grankvists och på 
Badholmen var värnet raserat. Samhället 
skall bekosta julgran. Detta gjorde tidiga
re Röda Korset. För att underlätta trafi
ken mot Oxnäs skulle Telegrafhuset flyt
tas 5 meter västerut. I februari 1947 var 
det högaktuellt med köp av Nestorsgår
den. Rosen hilde här en framträdande roll 
i förhandlingarna med Nestor Johansson. 
Ca 31 hektar markköptes in för 30.000 :
Enligt protokollet köpte Rosen gatsten 
för 40:- som samhället fått av militären. 
Till municipalsamhällets 50-årsjubileum 
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ElofRosen 

anslogs 200:-. - Den 7/12 1948 an log 
19.300:- för sänkning av grundvatten~ 
i Sumpan. Likaså bekostade arnhället 
"fru Åseruds rännsten". - Detta är exem
pel på små och stora frågor, som behand
lades i municipalnämnden under Rosens 
tid. Sammanträdet den 7/12 1948 blev 
hans sista. 

Avtackad 
Ur protokoll vid sammanträde med 

municipal fullmäktige söndagen den 12 
december 1948 tillåter jag mig citera: 
"Herr Johan Mjölner avtackade herr Elof 
Rosen, vilken nu slutar sitt 13-åriga upp
drag som ordförande i municipalnämnen. 
Herr Mjölner yttrade , bland annat, att 
ingen ordförande i municipalnäumden 
innehaft detta uppdrag i så lång tid och 
att ingen ordförande i denna nämnd 
genom sitt skickliga och nitiska handlan
de, tillfört samhället så många värdefulla 
förbättringar, såsom nya fiskhamnen, 
modernisering av samhällets gator, vatten 
och avlopp, mm mm, som herr Rosen 
gjort, för allt detta får jag här på samhäl
lets vägnar framföra ett hjärtligt och upp
riktigt tack." 

Arbetslöshet 
Under tiden 1935 till 1942 (eller even

tuellt längre) var Rosen också ordförande 
i K ville arbetslöshetskommitte. Detta var 
naturligtvis en lycklig kombination för 
samhället, eftersom detta tillförde Fjäll~ 
backa många värdefulla arbeten. 

Jag citerar ur ett tidningsurklipp från 
den 19/1 1942: 

Över 0,5 miljoner till arbetslöshet i 

Kville. Upp till 130 man har sysselsattes 
- 6 stenhuggare kvar i yrket. 22 nyttiga 
arbeten ha utförts. 

Arbetslösheten har inte bara haft nack
delar med sig. Under de nämnda sju åren 
ha ej mindre än 22 olika arbeten kommit 
till stånd inom K ville. Och det är dess 
bättre inte enbart vägar som man fått 
utföra genom dessa arbeten: kyrkogård i 
Fjällbacka 16.200, gator mm i Fjällbacka 
40.600, Mörhultsvägen 47.300, Trappga
tan 10.700, Badholmen 13.500, rätning 
a kaj 4.000, vattenledningar 22.300, klo
akledning 7.400, gångbana 6.500, väg i 
~1örhult 3.200, Karlsgatan 10.700, kaj 
Yid Lo ebukten 8.400. 

Stenindustrin har helt ebbat ut i Kville, 
ty av de 350 stenhuggarna är nu endast 6 
man i arbete. Annan industri av större 
omfattning har ej heller kunnat byggas 
upp. _ -ämnas bör dock lådfabriken i Kvil
le med ett l ~ -tal man. snickerifabriken i 
Fjällbacka med 6-7 man och Dorthes 
konservfabrik med ett 10-tal man. 

Jämte dessa nyss nämnda arbeten har 
även vissa vägföretag utförts av vägsty
reIsen. Kommunens arbeten har bedrivits 
så, att hr Rosen samtidigt har fått vara 
både ordförande i arbetslöshetskommit
ten, arbetsledare och kassör - en praktisk 
sammankoppling, då man som i Kville 
har en duktig karl att sätta till jobbet. 

Som en sammanfattning kan man kon
statera att Elof Rosen var en fantastiskt 
duktig människa, som gjorde samhället 
ovärderliga tjänster. Tyvärr fick han sluta 
sina dagar alltför tidigt, endast 57 år 
gammal. 

Bo Reichenberg 

URBAN JANSSON 

BÅTVARV 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

Tillhandahåller 
material 



Tanulns ttJ1 Kommun 

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

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

TANUM. 
Kulturrninnesvårdsprogram 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. 

Allt inom städ. Telefon, 0525-31977 

• SYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525-319 77 
FJÄLLSACKA 

SVERIGES REDOVI5NINGSKONSUL 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 

DAGENS RÅ TTER 
Å LA CARTE 

CAFE 
RESTAURANG 

BRÖLLOP 
KONFERENSER 

FESTER 

Vår cateringavd ordnar även 
fester hos er. 

VÄLKOMMEN! 
Malte Berggren, Glenn Nordin 

& personal 
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Tack tör i sommar 
och God Helg - . Ingela o Lasse 

BATSKOPIN , 
CArl BRYGGAN 

0525/31040 

dl/(onica1-
!B[ommo~ 

SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 
SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 

INRAMNINGAR q)~! 
TEL. 0525/323 80 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

F H _3' C TEL. 0525-310 07 

B~g:: lOd nya b~'ggan drog mycket 
fol . La.ss~ Lundberg slOd/ör musiken. 

~ :-JIJlC<!r.p.J Ca/i Bryggan där folk satt 
en och del mckra vädret. 

S17l7 ~ myc el an göra. som 
Annie J - pJ bilden. 

T.o.m. .' ~ giiS1hamnen mr/III/belagd 
"issa -Iar. 



FÖRSÄLJNING AV BILSLÄPAV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

Fjällbacka 0525-31920 - 313 71 

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

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

K valitetsmö bier 
till 
humana priser! 

Välkomna! 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte planerar 
ordentligt i förväg. 

Vi hjälper dig gärna 

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

Välkommen till 

,JJtu,ucxa
xuJ.öau .R8 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

ALLT I MODERN HARVARD 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse 

0525/311 25 

VÄLKOMNAI 

Öppet varje fredag, vintertid 
med underhållning 

DARTSPEL 

Tel. 0525-310 03 

Välkomna! 
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VÄLKOMMEN TILL 

:Ttaoeu ~ uCUzI&u i~ 
~!ekr-tittat;med~ 

:J1åoeV-~~~ 
{jlJ~sdcuv tu'ttd. 
0&~~~ 
JIuzJj~foO<f&. 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

Gardin - Modetyg - Sybehör 
Garner - Handarbete 

Underkläder - Strumpbyxor - Sockar 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 
FJÄLLBACKA TEL 313 71 

Munk-Reklam AB, 1994 

Vi ber att få tacka våra 
kunder för i sommar 

samt önska en trivsam 
jul- och nyårshelg 

Isa & Janne 


