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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 4103 18-0 Bg 514-7228 

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

Tillvarata medlemmarnas intres
sen vad gäller deras tillvaro i 
Fjällbacka. 

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

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

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

FFF:s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1994 - 1995 

ORDFÖRANDE 
Anders Järund, Mörhult 37, 
450 71 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 046/1445 35 

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

Stig Hagenius, Friherregatan 102, 
16234 Vällingby 08/387398 

Maj Gustafson, Norra Hamngatan 36, 
45071 Fjällbacka 0525/31231 

Cecilia Nordqvist, Syrenvägen 13, 
45071 Fjällbacka 0525-32466 

Karin Isaksson, Kvarnbergsvägen 45A 
14145 Huddinge 08-7746730 

Sommaradress: N. Hamngatan 
0525-31064 

REDAKTION 
Anders Järund · 
Bo Reichenberg 
Cecilia Nordqvist 
Maj Gustafson 

ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

MEDLEMSREGISTRERING 
John Johansson 

Flykten till landsbygden 
I en artikel i en av våra större dagstidningar läste jag, att storstäderna är våra nya 
utflyttningsområden. De som kan, flyttar ut ur städerna, först till ytterområdena, 
sedan till kranskommunerna och därefter vänder några blickarna längre bort till gles
bygdskommuner och småstäder, som länge haft avfolkningsproblem. Man vill 
komma bort från trängsel och stress, och uppleva något av den gamla typen av sam
hälle, där anonymiteten inte är så stor. Visserligen är de svenska storstäderna inte 
särskilt stora intemationellt sett, men för naturälskande svenskar är de ändå för stora. 
Samtidigt måste man ha ett arbete, och dessa finns till stor del i storstäder. Är man 
företagare vill man ha kontakt med industri och universitet med dess forskning . Man 
är kanske inte heller beredd att avstå från alltför mycket av den service och det utbud, 
som storstäderna kan erbjuda. 

Datorerna minskar avstånden i världen. En del arbeten kan göras i hemmen, vilket 
gör att man kan bo längre bort från sin arbetsplats. Det nya Internetsystemet gör hela 
världens kunskap tillgänglig för alla, oavsett var företaget befinner sig. 

Hur bör vi se på denna nya utveckling i Tanums kommun, med dess idylliska 
småorter som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund? I alltför hög utsträckning 
ser man sig fortfarande som en glesbygdskommun. Detta är förståeligt, eftersom vi 
faktiskt är en glesbygdskommun, och ännu mer uppenbart blir detta, om vi ser till de 
kommunala finanserna och kommunalskatten. Men låt oss inte alltför mycket tyngas 
ned av detta, utan istället fundera över vad en eventuell hitflyttare önskar sig av vår 
kommun. Man är säkert beredd att avstå från en del av storstadens utbud, men kan
ske inte hur mycket som helst. Man vill säkert kunna ordna sin barnpassning, men 
man kanske inte nödvändigtvis kräver daghemsplats. Man vill inte sätta sina barn i 
en problemskola. Problemskolor hoppades man ha lämnat bakom sig. Gymnasier bör 
finnas på rimligt avstånd, men kanske inte nödvändigtvis i kommunen. Barnen växer 
ju upp, och kan klara att vara hemifrån under veckorna. Att splittra resurserna (peng
ar såväl som lärare) på att skapa ett dåligt glesbygdsgymnasium, drar inte hit fler 
människor. Utbudet av barn- och ungdomsverksamhet är kanske inte så stort, men 
det finns och bedrivs bl a av Kyrkan, kommunen, Friluftsfrämjandet, FIK, SSN, 
FGK. Ett antal affärer, serviceföretag och banker har vi redan, tack vare sommargäs
terna. Många pensionärer flyttar hit, och ser naturligtvis på vilken hjälp man kan få, 
när man inte längre klarar allt själv. Brandförsvaret får inte bantas ner hur långt som 
helst, framförallt inte i Fjällbacka, med dess täta bebyggelse. Allmänt företagarvänlig 
inställning är bra, men man bör se upp med lycksökare. 

I korthet bör kommunens politik gå ut på att tillämpa den svåra konsten att hushål
la med de medel man har. Försöka vara bra på, det man redan är bra på, som t ex 
grundskolor och äldrevård och inte ägna sig åt otympliga och dyra projekt, av vad 
slag de vara må. Försöka tillgodose de mest närliggande behoven, och behålla sam
hällenas karaktärer. Så kanske Tanums kommun får vara med, när småorter blir 
inflyttningsorter. 

Omslagsbild: 

Hilding Arvidsson på Kalvö 
rensar makrill 

Anders Järund 

Foto: Sture Williamsson Uddevalla~Kalvö 



FÖRENINGEN FÖR FJÄLLBACKA 
Årsmöte 
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den Il 
juli kl. 19.00 i Församlingshemmet. I 
pausen framför musikgruppen Maid of 
Fyfe irländsk musik och Olle Järund 
berättar lite om dess bakgrund. Kaffe 
bjudes på. Hjärtligt välkomna. 

Rundvandringar 
i Fjällbacka 
anordnas även i år. Inger Rudberg tar 
oss med på en historisk rundvandring i 
vårt gamla samhälle. Utgångspunkten är 
Sälviks Camping kl. 19.00 torsdagar 
den 6 juli , 20 juli och 3 augusti. 

Årsavgiften 
Vi fortsätter att skicka ut en postgiro
blankett med årsavgiften på 100 kronor 
med sommarnumret, eftersom detta 
system fungerar väl. Med denna inbe
talning betalar du för verksamhetsåret 
1995-96, julnumret 1995 och sommar
numret 1996. 

Krabbmete 
Tävlingen går av stapeln onsdagen den 
19 juli kl. 14.00. Anmälan vid Prome
nadbryggan fr o m kl. 13 .00. 

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

Vykort och dekaler 
Resten av de åtta små vykorten säljs 
troligen slut i sommar. I år har vi tryckt 
upp en upplaga av fyra stycken olika 
vykort med historiska motiv i större 
format, som också säljs i affärerna. 

En ny upplaga av Inger Rudbergs 
broschyr med kulturhistoriska beskriv
ningar av Fjällbacka har tryckts och 
kompletterats med en karta och förkla
ringar aven del gatunamn. Några fjäll
backadekaler finns ännu kvar. 

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

FFF stöder i år 
ekonomiskt: uppsättande av välkoms
skyltar vid infarterna till samhället, 
Mörhultbadet och Bryggdansen. I år har 
vi särskilt stött uppförandet av trappor 
till Kungsklyftan, en trappa till röset i 
Sälvik och en förbindelsebrygga på bad
holmen och ut till pontonbryggorna. 

En Fjällbackakväll 
anordnas tisdagen den 25 juli i försam
lingshemmet kl 19.00. Det blir sång och 
musik av Sten och Britta Nilsson, Reine 
Olsson och Pelle Larsson i SPF Tanums
skusten, och sång och läsning på bygde
mål av Ekstorm från Svarteborg-och dia
bilder från femtio-sextiotalet som visas 
av Maj Gustafson. 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 

Helgöppet hela vinter 

DAGENS RÄTTER 
A LA CARTE 

CAFE 
RESTAURANG 

BRÖLLOP 
KONFERENSER 

FESTER 
Vår cateringavd ordnar även 

fester hos er. 

~~~W~~ 

4~ÖNA-L(f) 
Tel. 0525 - 310 41 

VÄLKOMMEN! 
Malte Berggren, Glenn Nordin 

& persunai 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

~~r~L> ---;/r....., ~~-
FISKAI"'~R 

Färskfisk -Skaldjur 
Delikatesser 

SKALDJURSTÅRTA OCH lANDGÅNG 
PÅ BESTÄLLNING 

Välkomna 
0525·31222 
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Fjällbacka egen församling 
firade sin tillblivelse 

Så blev då äntligen Fjällbacka egen för
samling. På nyårsdagen höll vice pastor 
Lennart Nilsson bön för den nya försam
lingen och samtliga medlemmar i det 
direktvalda kyrkorådet och önskade den 
nya församlingen lycka till. Lennart 
Nilsson i Svarteborg har hjälpt oss under 
den här tiden, då vi inte haft någon kyr
koherde. 

Den egentliga högtidsgudstjänsten 
hölls den 22 januari och leddes av Birgit 
Wallin. Kyrkan var fullsatt när kören 
Ärter och Fläsk och dess barnkör Pann
kakor och Sylt tågade in i procession. De 
båda körerna sjöng mycket vackert under 
Sven Alfredssons ledning. Zoltan Läck
berg spelade violin ackompanjerad av 
Camilla Läckberg på piano. Vi njöt alla i 
fulla drag. Birgit tackade de första initia
tivtagarna till bildandet av församling 
Arne Lundahl, Petter Swanberg, Emil 
Holmberg och Anders Järund och delade 

VÄLKOMMEN TILL 

'~J ~§/ 
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GARDINER . MODETYG 
SYBEHÖR . SÖMNADSHJÄLP 

HANDARBETE . GARNER 
UNDERKLÄDER . STRUMPOR 
FJÄLLBACKA TEL 313 71 

ut blommor. Men den första initiativtaga
ren av oss alla var ju Birgit själv , som 
också tackades med en bukett. Under
tecknad redogjorde för tillblivelsen, 
varpå gudstjänsten fortsatte med altar
tjänst och bön för vår nya församling. 
Under gudstjänsten döptes tvillingarna 
Hampus och Denise, son och dotter till 
Agneta och Mikael Blomqvist. 

Efter gudstjänsten bjöd församlingen 
på födelsekalas i församlingshemmet. 
Lyckönskningar framfördes av Karl Einar 
Johansson för samhällsföreningen och 
Olof Högberg för Tanumskustens Pensio
närsförening. 

Anders Järund 

Fr. v. Anders Järund, Arne Lundahl 

URBAN JANSSON 

BÅTVARV 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

Tillhandahåller 
material 

(jUI./E!Rj !42(rJISPE9{ 
Södra Hamngatan 18 

Vi ser fram emot en 
fin sommar. 

Tel. 0525-318 58 

Kyrkligt för
troendevalda 
fjällbackabor 
Direktvalt Kyrkoråd: Anders Järund ordf., 
Elaine Lindebjörk v.ordf., Karl Einar 
Johansson, Gertrud Andersson, John 
Johansson, Judith Victor, Nils Christens
son, Ulla Odin, Lennart Fredlund, Bo 
Reichenberg, Ersättare: Bertil Norderby, 
Marianne Lundahl, Karin Gustavsson, 
Margaretha Schub, Nils Carlsson. 

I pastoratets kyrkofullmäktige: Nils 
Christensson, Karin Gustavsson, Anders 
Järund, Elaine Lindebjörk, Arne Lundahl. 
Ersättare: Aina Mossby, Karin Hugoson, 
Ingrid Lundblad. 

I pastoratskyrkorådet: Karl Einar 
Johansson v.ordf., Karin Gustavsson. 
Ersättare: Nils Christensson, Ulla Odin. 
Lennart Fredlund. 

Bland revisorerna: Monica Hellberg, 
ersättare Bertil Norderby. 

Anders Järund 



o 
Ny kyrkoherde 
i Kville 

FRAN KYRKTRAPPAN-
Efter nästan ett års väntan har pastoratet 
äntligen fått en ny kyrkoherde. Han heter 
Lennart Larsson är 45 år och har tidigare 
varit komminister i Trönninge söder om 
Halmstad. Hans hustru heter Ingrid och är 
terapeut med diakonutbildning. Familjen 
har två barn och väntar ett tredje. Lennart 
kommer från Osby i Skåne och har en fri
kyrklig bakgrund. Han hade först tänkt 
bli ekonom, och påbörjade en sådan 
utbildning, men blev alltmer intresserad 
av teologi. Först läste han mest vid sidan 
om utan avsikt att avlägga examen och 
bli präst. En dag hade han dock fått ihop 
till en teologi e kandidatexamen. Det dröj
de dock ytterligare någon tid innan han 
bestämde sig för att bli präst. A v allt att 
döma ett genomtänkt ställningstagande. 
Prästvigningen ägde rum i januari 1980. 
Lennart var då 30 år och hade hunnit med 
att arbeta lite vid sidan om. Hans första 
tjänst var i Las Palmas på Kanarieöarna. 

Han vill gärna arbeta med ungdomar och 
ställer gudstjänsten i centrum. Installatio
nen ägde rum i Kville kyrka den 14 maj 
och förrättades av biskop Lars Eckerdal. 
Vi önskar familjen Larsson välkQmmen hit 
och Lennart lycka till med arbetet i vårt 
pastorat. 

Anders Järund 

Det är med blandade känslor jag nu fattar 
pennan för att skriva några rader inför 
den kommande kyrkoherdetjänsten i 
Kville. Jag är i skrivande stund alltjämt 
kvar på en komministertjänst i Trönninge 
utanför Halmstad, men tiden närmar sig 
uppbrottet. 

Det är nu drygt 15 år jag varit verksam 
i Halmstad, varav 9 är i Trönninge för
samling. Här har jag fått möta människor 
i glädje och sorg, i ljusa och mörka 
dagar. Här fick jag också träffa min hust
ru Ingrid, som har fött oss två underbara 
barn. Johanna och Benjamin och vi vän
tar just nu på det tredje. Här har många 
vänskapsband knutits genom åren och det 
är ju i viss mån ett sorgearbete vi måste 
gå igenom när vi nu lämnar den här tiden 
bakom oss. 

Framtiden är alltid något ovisst, men 
vi vet också att framtiden tillhör HER
REN. Därför kan vi med stor glädje och 
tillförsikt se fram emot det som nu väntar 
i K ville m fl församlingar. Det är vår 
innerliga bön och önskan att Guds rike 
skall ha framgång i dessa bygder. Att 

Ny präst också i Fjällbacka 
Efter installationen av Lennart Larsson 
som kyrkoherde, samlades tillsättnings
nämnden för att besluta om tillsättning av 
kommunistertjänsten i Fjällbacka och 
K ville. Till ny komminister utsågs Martin 
Lindblad, som just avslutat sin praktik-

tjänstgöring i Varberg. Martin är 28 år och 
är uppvuxen i Stenungssund. Vi återkom
mer med en mer detaljerad presentation i 
julnumret. 

AJ 

FOTO: Hans Schub 

människor skall komma till en levande 
tro på Honom som är Kyrkans och även 
dessa församlingars store Herre och 
Herde. 

Som blivande kyrkoherde vill jag 
arbeta för en gemenskap som inte gör 
halt vid socken- eller församlingsgrän
sen. En gemenskap där var och en med 
sina gåvor och möjligheter kan finna sin 
uppgift. Detta är djupast sett ett verk av 
HERREN, den helige Ande. Därför är det 
också viktigt att GUDSTJÄNSTEN och 
MÄSSAN får vara centrum och utgångs
punkt för allt arbete i församlingarna. Det 
är ju där vi får möta den levande HER
REN. Det är där vi får ta emot av Hans 
NÅD och KÄRLEK för att sedan bära 
med oss välsignelse ut i vardagens olika 
sammanhang. 

Må den välsignelsen fritt få flöda 
över församlingarna i Kville pastorat 
önskar Lennart Larsson medfamilj 

o 

(JYNNll \Tllllll 
•• 
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Ur Bohusläningen 24/2 -95 

Inventing byter ägare 

FJÄLLBACKA: Ett av Tanums kom
muns största företag Inventing i Fjäll
backa, har sålts till den viktigaste kun
den, förpackningsjätten Tetra Pak. 
Försäljningen av familjeägda Inven
ting uppges inte leda till några omedel
bara förändringar i Fjällbacka 

- Vi är inte så oroade. Vi kan se möj
ligheter i detta. Försäljningen kan ge till
gång till resurser för investering och 
utveckling, kommenterar Alf Jonasson, 
verkstadsklubbens ordförande. 

Inventing i Fjällbacka har 87 anställda, 
varav nio tjänstemän. Tetra Pak har under 
många år varit den helt dominerande kun
den i fråga om produktionen av de plas
tremsor som används vid förslutning av 
förpackningar. Leveranserna går till fabri
ker i ett stort antal länder runtom i världen. 

Försäljningen till Tetra Pak gäller 
moderbolaget Devello, där Järund Inven
ting AB är ett helägt dotterbolag. Försälj-

ningen omfattar både fabriken i Fjäll
backa och det nästan lika stora systerfö
retaget i danska Hjprring. 

Inventing har varit i familjen Järunds 
ägo alltsedan starten på 19S0-talet. Delar 
av produktionen, som inte sker för Tetra 
Pak, uppges bli kvar i Järunds ägo. VD 
Erik Järund, hittillvarande ägare tillsam
mans med sina bröder, har inte gått att nå 
för en kommentar. 

- Tillverkningen i Fjällbacka kommer 
att fortsätta som vanligt. Det blir inga 
förändringar i första taget, uppger pro
duktionschefen Ingemar Larsson. 

Planer finns dock på en utbyggnad för 
att klara en ökad efterfrågan på de plas
tremsor som produceras i Fjällbacka och 
Hjprring. 

- Vi hoppas att denna utbyggnad kom-
mer att ske Fjällbacka, förklarar Alf 
Jonasson. 

Ann-Katrin Eklund 

Bo på KULLENOMRÄDET 
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i FJÄLLBACKA 
NÄRA HAV, NATUR 

OCH SERVICE 

yres av: 
JOHN GRANQVIST FÖRVALTNINGS AB 

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

lI~tdt 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14,31252 

Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 

HÄLLEVADSHOLM 

Beställningstraf"tk 
med buss 

upp TILL 38 PERSONER 

ÄVEN HANDIKAPP
TRANSPORTER 

tr 
0524·50555 



• Kommunens bryggor skall rustas upp. 
I Fjällbacka skall bryggan vid Brand
parken få nya pålar och nytt däck, Fis
kehamnens brygga skall totalrenoveras 
och Källviksbryggan skall få nytt däck. 

• Ett område i centrala Fjällbacka mellan 
Norra Hamngatan, Pålsgatan, Skolgatan 
och Veddeberget skall kulturminnes
skyddas. 25 fastigheter berörs. 

• Kustremsan från och med Pinnö utanför 
Grebbestad till och med Köddöarna 
utanför Fjällbacka föreslås bli natur
vårdsområde. Det är framför allt de 
grunda havsvikarna, som bör skyddas 
mot exploatering och båtförtöjning vid 
boj. 

• En sjöbod i hamnen såldes för 1,5 mil
joner kr. 

• Skärgårdsrådet föreslår flera åtgärder 
för att skärgården skall kunna återbefol
kas. 

• Kommunen köper marken, som man 
tidigare arrenderat för flygfältet vid 
Lilla Anrås. 

• Golfkustens Ab vill utvigda sin verk
samhet med att anlägga en ny cam
pingplats i anslutning till sin golfbana. 

• Kommunen föreslår att renat av
loppsvatten, används för bevattning av 
golfbanan istället för att ledas ut i Anrå
sälven. Mängden närsalter i havet skul
le på så sätt minska. 

• Nyttodatas ägare Leif Norin blev årets 
företagare i kommunen. 

• Det har uppstått meningsskiljaktigheter 
mellan Bryggföreningen och kommu
nen om arrendekostnaderna för prome
nadbryggan. 

• Styrelsen för Stiftelsen Tanums Bostä
der vill omvandla stiftelsen till - ett 
bostadsbolag. Ägandet knyts på så sätt 
närmare kommunen. Ca 100 av stiftel-

sens 781 lägenheter står tomma, vilket 
ger finansiella problem. 

• Efter sista valet har Fjällbacka fått föl
jande representanter i kommunens 
styrelser och nämnder: Alf Jonasson 
(S) fullmäktige, 2:e v. ordf. i kommun
styrelsen, valberedningen; Lennart Fred
lund (Fp) valnämnden; Berndt Hansson 
(M) fritids- och skärgårdsnämnden; 
Bern Hedberg (M) byggnadsnämnden; 
Kjell Jonasson (S) fullmäktige, fritids
och skärgårdsnärnnden; Tony Karlsson 
(S) byggnadsnämnden; Karl-Allan 
Nordblom (Mp) tekniska nämnden, stif
telsen Tanums bostäder; Torsten Norin 
(S) v. ordf. tekniska nämnden. 

FRÅN GREBBEST AD 

• San näs Räkor expanderar i Estland 
och Norge, men även här hemma. 

• Kommunen funderar över vad man kan 
göra med Abbas gamla fabrik, sedan 

Vasco lämnat den och flyttat till Fjäll
backa. 

FRÅNTANUM 

• Tanums Komponent, som tillverkar 
inredningsdetaljer åt Volvo, anställer i 
vår ytterligare ett 20-tal personer. 
Arbetsstyrkan blir sedan 270. 

• Landstinget anslår 10 miljoner till ett 
nytt hällristningsmuseum i Vitlycke. 

Hällristningarna har förklarats "världs
arv" av UNESCO. 

Anders Järund 

RÄTTELSER I NR 77 

sid 10, sp.l, rad 27 står Karl Emil Bolin, 
skall vara Emil Holmberg. 
sid 23, andra bilden ovanifrån, 4:e fr.v . 
skall vara Zeth-Arne, Ludvigsson. 
sid 25, längst ner Pernilla Andersson sys
terdotter till Vanja Tärnström. 

...,.,.... LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET 

-
VAR LIKA NOGA NÄR DU 

VÄLJER MÄKLARE SOM NÄR 
DU VÄLJER HUS! 
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Då Hjalntar Andren var dräng på Florö 
Jag brukar säga, att Bohuslän är som 
Kanaans Land för mig och i synnerhet 
Fjällbacka, där jag föddes den åttonde 
december 1910 och döptes Annandag jul 
samma år av kapellpredikant David Rhe
din. 

Jag bars till kyrkan av min farbror 
Erik Andren. Det var en svår frosthalka 
den dagen vid Hällesporten och i Lång
backen, har det sagts mig. 

Min far, Hjalmar Andren, var född den 
15 november 1875 i Falskog i Rångelan
da i närheten av Borås. Min mor, Alida 
Andren, f. Hvalström, var född på Väder
öarnas lotsplats, liksom min mormor 
Helena, den 21 december 1876. Båda var 
lotsdöttrar. Huset där de bodde finns kvar 
ännu på Storön. 

Om min mors släkt finns det mycket att 
berätta och om händelser på Väderöarna, 
men detta kåseri skall handla om min far 
och om hur han blev fjällbackabo. 

Andreas Johansson" Boråsen" . 

Min farfar Andreas Johansson, Borå
sen kallad, var född den 15 december 
1842 i Rångelanda och döptes följande 
dag. Han var knalle, så kallad Norget
handlande. Han for med . häst och vagn 
från knallebygden i Västergötland längs 
bohuskusten ända in i Norge med sina 
varor. När han hade sålt slut på sitt lager 
måste han tillbaka till Boråstrakten för att 
hämta nytt förråd. Eftersom det var en 
lång och tidsödande resa, skaffade han 
sig ett nederlag halvvägs i Fjällbacka. 
Det visade sig vara en god affär i rätt tid. 
En ny sillperiod hade börjat. Lusseafton 
1877 vällde sillen in i Väderfjorden och 
det blev gyllene tider. Han hämtade sin 
hustru, Johanna Svensdotter, född den 13 
apnl 1847, och deras barn. Med sitt 
bohag lastat på en kärra färdades de på 
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knaggliga vägar från Rångelanda Öster
gården till Framstranden under Vetteber
get i Fjällbacka. Det var ett uppbrott från 
det gamla och kända och en ankomst till 
det nya annorlunda, som min farbror Per 
kunde berätta om på äldre dar vid släkt
kalasen. 

Klimatet på Västkusten var bistrare än 
de unga västgötarna var vana vid. Min far 
Hjalmar och hans' något äldre syster Ida 
insjuknade i difteri. Båda bäddades ned i 
samma sjuksäng. Hjalmar överlevde, 
men Ida dog. 

Andreas och Johanna hade fyra söner 
och två döttrar, som växte upp i Fjäll
backa. Tre av sönerna gick till sjöss, Per 
Johan, f. 1869.09.27, Hjalmar Leonard, f. 
1875.11.15 och Erik Valdemar, f. 
1887.10.22. När Per gick på Navigations
skolan i Strömstad rådde rektorn honom 
att ta sig namnet Andren efter fadern 
Andreas. Syskonen följde hans exempel, 

Johanna Svensdotter. 

utom Carl, f. 1873.11.04, som stannade i 
land och tog över affärsrörelsen. De 
bägge döttrarna, Hulda Christensson, f. 
1883.02.06, och Agnes 1885.02.14, blev 
båda gifta med handelsmän och bosatta 
vid Öm nära Hovenäset. Carls barn tog i 
sin tur sig namnet Järund. 

Hjalmar fick i pojkåren följa med sin 
far Andreas på en affärsresa, som han 
aldrig glömde. De seglade ut till Väderö
arnas lotsplats och tog in hos åldersman
nen Hvalström, och dukade upp sina 
varor till försäljning. Dit kom lotsfamil
jerna för att titta, prova och handla. Det 
var första gången min far och mor, Hjal
mar och Alida såg varandra. Nästa mor
gon, då gästerna skulle segla hem blev de 
bjudna på frukost på rummet. På brickan 
fanns det ett brännvinsglas också till 

Hjalmar. Jag fick aldrig veta om det var 
något i glaset. 

Min far gick och läste för pastor 
Petersson. Han hade ett häftigt lynne, 
men var tydligen en god pedagog. När 
jag som nybliven präst förhörde min far 
på katekesen, visade sig att han kunde 
långa stycken utantill. Han kunde också 
Tegners Fritiofs saga från pärm till pärm. 
Den hade han alltid med sig ombord. Det 
var högtidsstunder, när far kom hem från 
sjön och samlade omkring sig sin fru och 
deras söner, Sten, Åke, Bo, Knut och 
mig. Stående mitt på golvet deklamerade 
han med dramatisk talang om Fritiof och 
Ingeborg, om hjältedåd och vikingafärder 
för sina fascinerade åhörare. 

När min far konfirmerats blev han 
anställd som dräng på Florön. Hans 
arbetsgivare var sjökapten Peter August 
Johansson, gemenligen kallad Floren. 
Han var son till den legendariska krogä
garen Abela på Florön och hennes man 
Benjamin. Han var kusin till min morfar 
Johan Robert Whalström. Abela var sys
ter till min morfars far, skepparen och 
hummerhandlaren Aran Pettersson 
Gårdvik på Hvalön. 

Han var gift med Anna Karolina 
Falck. Karolina ägde liksom sin bror 
Johannes Falck, han som vägde över 270 
kilo, ovanliga hoppskrafter. En sommar
dag bar hon en tunna råg över Hvalöber
gen. Någon dag därefter födde hon en 
son, Johan Robert, min morfar. Abela på 
Florön och Karolina på Hvalön, vilka 
kvinnor det fanns på öarna i Fjällbacka 
skärgård. (Abela och Karolina var svä
gerskor.) Det som för mig gör dessa öar 
så intressanta och fantasieggande är att 
de var bebodda. De har en historia. De 
som bodde där var i flera fall av min 
släkt, på Dyngö, Väderöarna, Florö, 
Hvalö, Hjärterö, Fläskö och Hästvom. 
Fler kunde nämnas. Av bouppteckningar 
som jag har i min ägo framgår, hur 
arvingarna var utspridda i arkipelagen. 

När min far kom till Florön var där i 
liv och rörelse. Det var bara 10 år sedan 
sillruschen hade börjat. Kapten Johans
son, Floren, var stor sillgrossist. Han 
hade andelar i trankokeri och sill salteri. 
Han byggde åt sig och Jakobina ett vack
ert hus och ett väldigt magasin i tre 
våningar för sin rörelse. Där fanns, förut
om silltunnor, ett förråd av skeppsattiral
jer så stort, att man skulle kunna rigga 
upp ett segelfartyg, berättade min far. 

. Floren sysselsatte mer än trettio arbetare, ' 
därav ett antal duktiga tunnbindare. Som 



Hjalmar Johansson (Andren) som ung sjöman. 

drängstuga användes skansen på ett 
skeppsvrak, som låg strandat vid hamnen. 
Det var ett enda rum, som kallades "skuf
fen" med kojplats för sju karlar. 

Floren var en kraftig och myndig man, 
något hjulbent och med ett yvigt skägg. 
Han var känd över hela skärgården som en 
skicklig seglare. Han hade sju båtar, 
främst "Lärkan", som var stor som en jakt 
och "Skotten", en svartmålad snabbsegla
re, som var Florens favorit. Ovanligt nog 
hade ingen av båtarna något kvinnonamn. 

Till min fars uppgifter hörde att hålla 
båtarna i ordning och att segla in Floren 
till Fjällbacka, när han så önskade. På 
kvällen, när Floren hade festat om Rå 
stora Hotellet och skulle hem igen måste 
han ofta hjälpas ombord och somnade 
strax in. Ögönvittnen har berättat för mig 
att det såg vådligt ut, när den unge pojken 
seglade ut i nattmörkret söderut mellan 
"Näbban" och Hvalön, förbi Hjärterö och 
Bringebärsholmen till hemmahamnen. 

Det fanns en stordräng på Florön,som 
hette Albin Bram, en karlakarl med skep
parkrans och tuggbuss i mun, en f d båts
man vid flottan, en jätte så lång att han 
inte kunde stå rak i skuffen ' och med 
armar som släggor. Han och Floren tålde 
inte varandra. En dag var det auktion på 
Gåsö. Floren köpte där en säck mjöl. När 
Bram och Hjalmar skulle lyfta ner säcken 
i båten hände sig att säcken sprack. Flo
ren blev rasande och tog rorkulten för att 
banka på Bram, men drängen tog ifrån 
honom rorkulten och bröt sönder den 
över knät. Så fick de styra med en åra 
hem. Några dagar senare kom en vedsku
ta till ön. Besättningen var på krogen. Dit 
kom Floren och började skryta över hur 

stark Bram var. Honom rådde de inte på, 
även om de kom alla på en gång. Det 
blev så som Floren räknat ut. Det blev ett 
vilt slagsmål. Det såg ut att bli besvärligt 
för Bram. Hjalmar sprang då och släppte 
lös vakthunden Björn, som hölls fastked
jad för att han var farlig. När hunden kom 
rusande, tog bataljen slut. Hjalmar fick 
ingen tack för hjälpen. "Du skulle inte ha 
hämtat hunden", sa Bram. "Jag hade kla
rat dem i alla fall, ensammen." 

Han fick mönstra som kock som bruk
ligt var, när någon skulle börja till sjöss. 
Med ombord var en jämnårig norsk gutt, 
som skulle göra sin andra resa. När de 
båda pojkarna skulle gå iland i den engel
ska världsstaden, sa den norske gutten 
något, som min far hade roligt åt på 
gamla dar. "Nu må du holde käft da kock, 
och la mej snacke, som kan snacket". 

Valter Andren 

En dag, när kapten Johansson var 
iland, ville hans fru Jakobina att Hjalmar 
skulle segla henne in till Fjällbacka. Han 
hissade .segel på "Skotten" och det bar 
iväg i god fart, ty det var frisk vind. När 
de kom i höjd med "Gudmund" mötte de 
en seglare, som var på väg till Väderöar
na. Det var själve lotsåldermannen Hwal
ström, som satt vid rodret. Hans dotter 
Alida var med. De båda ungdomarna vin
kade till varandra, såsom seglare bruka
de göra, men det låg nog en särskild 
känsla i den hälsningen. En dag skulle de 
bli äkta makar. Efter ett år som dräng på 
Florön for min far hem, packade sin sjö
manssäck och begav sig till Fredrikstad i 
Norge för att mönstra på ett segelfartyg, 
som skulle till London. Far och son, Hjalmar och Valter Andren. 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALL TID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

m~-:.--·· H· • ~aU8 .ora .. ser.,aee 
~ Motorer och 
~ti/lbehör EVlnlJl!!!!E ~ilMimi' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFORVARING - DYKARBETE 
N. Hamngat. 10, Fjällbacka, Tel. 0525·310 33, Fax. 0525·32219, Mobil. 010·28715 85 
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.. .. 
GRONA LIDS NYA AGARE 

\ ~ I förra numret lovade jag presentera 
de nya ägarna till Gröna Lid. De 
heter Glenn Nordin och Malte 
Berggren. Glenn är den, som i för
sta hand kommer att stå för det dag
liga arbetet på Gröna Lid, medan 
Malte är delägare, men samtidigt 
driver en konsultfirma och bara 
rycker in då det behövs vid helger 
och under sommaren. Glenn är född 
i Falun och är av valonsläkt från 
Bergslagen. Han har sysslat med 
restaurantnäringen sedan han var 17 
år. Det fanns ingen restauranglinje 
på gymnasierna på den tiden, utan 
Glenn började som lärling med 3,75 
kronor i timmen, och blev på så sätt 
utbildad till kock. Han har haft egen 
restaurangrörelse sedan 1976, med 
uppehåll i två år, då man slog sig på 
byggnadssnickeri och tillverkade 
lekstugor, lusthus och friggebodar. 
Snickeriet gick bra, nästan för bra, 
för det svällde ut mer än han tänkt 
sig. Så 'han återgick till restaurantli
vet och flyttade i samband därmed 
till västkusten, där han hyrde 
Östby-Cafe-Värdshus i Lur. Han 
har sedan barnsben besökt västkus
ten på somrarna och tyckte det var 

~ ..... 
4~6Nfl-u'l) 

för att köpa restauranten tillsam
mans. Malte har ingen egen erfa
renhet av restaurantverksamhet, 
men kan hoppa in och sköta en del 
saker omkring, bl.a. ekonomi. 

~ .• ~ CAFE -BAR r )\ RESTAURANG 
Den 17 november 1994 blev han 

och Malte ägare till Gröna Lid. 
• LUNCH ~ A LA CJ\H'n Under vintern har de knappast 

legat på latsidan. Lokalen norr om 
"kajutan" har byggts om, liksom 
det gamla filmrummet, och båda 
rummen har anslutits till diskote
ket. I fortsättningen tänker man att 
ha diskotek eller någon orkester på 
fredag och lördag, och något scen
framträdanden på lördag. Ca var 
femte vecka kan man tänka sig ta 
hit någon större artist. Till somma
ren tänker man sig ha dans ca tre 
gånger i veckan. Att också Gallären 
finns tycker Glenn är bra, det ger 
större variation. Glenn är van att ta 
hand om störiga ungdomar, och har 
aldrig behövt ta i med våld för att 
få ut någon som fått för mycket. 
Anställda vakter tycker han är pro
vocerande, det är bättre att inte ta 
in för mycket folk. 

DANS 
tTNDEJ:l ~ 

ett bra område att börja något nytt i. 
Malte Berggren är uppvuxen i Hee

strand och är utbildad civilekonom. Han 
driver en konsultfirma för företagsorgani
sation och försäljningsstrategi. Gamla 
Mirror seglare känner säkert Malte från 

Fr. v. Glenn Nordin och Malte Berggren 

kappseglingarna på 60- och 70-talet. Han 
är fortfarande trogen seglingen. Malte träf
fade Glenn aven slump vid ett vägmöte i 
Lur, och visste då att Gröna Lid var till 
salu. Efter lite diskussion bestämde de sig 

LII-IjKontorstj~nst 
REDOVISNINGSBYRA 
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Bokföringsuppdrag, Bokslut, 
Övrigt inom redovisning och 
ekonomi samt skatteproblem. 
Bouppteckningar, Arvskifte. 

SVERIGES REDOVISNINGS KONSUL TERS FöRBUND 

-företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLINGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 457 32 Tanumshede 
0525-29045 

Under veckorna håller han öppet 
för lunch och beställningar. Dess
utom sköter han Extrafilms lun

chrestaurant. Till hjälp har de Lotta 
Johansson från Göteborg. Vi önskar dem 
lycka till 

Anders Järund 

Välkommen till 

'JJiu.&Rcxa~ 
xuJ,Öau as 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 



Från tanke till bygge! 

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

JOHN GRANQVIST BYGGNADS AB 
FJÄLLBACKA 0525·32030 

fjällbacka 
. Gräv AB 

Alla slag$ arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-319 37 ,Mobiltel. 010-237 16 86 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄPAV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

Ur Smålandsposten 20/9 -94 

KG Holmberg död 
Konstnären Karl Gustav Holmberg, 
Torp Ellagård, Grimslöv, har avlidit. 
Han skulle om några dagar ha fyllt 78 år. 

Holmberg tillhörde den numera mycket 
exklusiva konstgenre som benämns 
marinmålare, och var som sådan en av 
vårt lands mest kända. Måleriet kom han 
att ägna sig åt mycket tidigt. Redan som 
15-åring målade han akvarell och pastell, 
som 20-åring började han ägna sig åt 
oljemåleriet och 1939 hade han sin första 
separatutställning i Göteborg. Sina studi
er bedrev han vid bl a Slöjdföreningens 
skola i Göteborg och specialiteten marin
måleri lärde han sig mer ingående för 
Ragnar Olsson från New York 1939. Ett 
par år senare studerade han också privat 
för Isaac Griinewald i Stockholm. 

Att Holmberg kom att ägna sig åt just 
marinmåleriet var naturligt, eftersom han 
var född på Gullholmen i Bohuslän som 
son till en skeppare. Han skaffade sig 
också tidigt skepparexamen men kom 
inte att ägna sig åt sjömansyrket profes
sionellt men kunskaperna kom honom väl 
till pass som hobby. Han var med om 
flera dramatiska äventyr på havet, det 
alira svåraste 1948, då hans båt "Diva" 
förliste på Nordsjön. 

Många av sina studieresor under årens 
lopp företog han också med egna fartyg. 
Han beseglade sålunda förutom Nordsjön 
även Sydatlanten, Medelhavet, Indiska 
oceanen och inte minst Biscayabukten, 
varifrån han hämtade många av sina 
marina motiv . 

Holmberg växte upp i Fjällbacka, har 
bott i Skåne, Halland och Småland 
omväxlande med Bretagne och Kanarie
öarna, där han vistades permanent 1963-
1970. Via Målilla och Borrby hamnade 
han i Torp Ellagård 1976. 

Utställningarna har varit otaliga 
genom åren, både i Sverige och utom
lands. Hans finns representerad på många 
museer bland annat Museo de Provinciai 
La Coruna i Spanien, och flera internatio
nella utmärkelser har tilldelats honom. 
Han illustrerade också en rad böcker. 

K G Holmberg stack aldrig under stol 
med sina meriter som marinmålare, men 
han var samtidigt en tillbakadragen, näst
an försynt person. Sina seglaräventyr 
berättade han dock gärna om med liv och 
lust, och havet intog en mycket central 
plats i hans tillvaro vid sidan av måleriet. 

Som närmast sörjande står hustrun 
Birgitta, barn i tidigare äktenskap samt 
syskon med familjer. 

Lars Hultman 
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LUNDSTROMS VARMBADHUS 
Karin Lundberg-Forsberg, född 
1916, dotter till sömmerskan 
Klara född Lundström och 
skeppare Alfred Lundberg, 
berättar om Fjällbackas första 
varmbadhus. (Efter en bandin
tervju, inspelad 12 augusti 
1992). 

Karins (och min) morfar, fiska
ren Carl Lundström (1860-1942) 
och hans syskon Malin Lundström 
(1852-1929) och fiskaren Johan 
Lundström (1863-1949) startade 
tillsammans ett varmbadhus i sin 
sjöbod, eller magasin, som det kal
lades. Den låg på sarnma tomt där 
nu Fiskaffären ligger. 

"Vi sidder i glas-sköbbed" 
Karin minns hur det var ordnat i 
magasinet, som var gulmålat till 
skillnad från de flesta andra sjöbo
dar som var röda. 

Syskonen Lundströms föräldrar
hem ligger vid Norra Hamngatan i 
hörnet av Pålsgatan på vänster sida 
om man står med ryggen mot sjön. 
Huset är byggt 1811. Här växte 
nio syskon upp, födda på 1840-60-
talen. Föräldrarna var fiskaren 
Alexander Lundström (1823-1903) 
och hans hustru Inger Helena Ols
dotter (1822-1899). Tre av sys
trarna blev gifta i Fjällbacka: 
Anna född 1846 gift W ounsch, 
Albertina född 1849 gift Adrians-

Tre kvinnor Lundström på bryggan: ca 1905. Fr.v. Augusta g m 
Johan , Christina g m Carl och Malin , syster till Carl och Johan. 

På gaveln mot gatan fanns en 
ingångsdörr som ledde till en lång 
gång. (Själv minns jag den dörren 
som särskilt märkvärdig, eftersom 
den stängde sig själv med hjälp av 
en tyngd i ett rep.) Från gången 
gick en dörr till höger som förde in 
i själva magasinet. (Där minns jag 
från 1930-talet ett mystiskt mörker 
med säregna dofter från allehanda 
fiskredskap - ljuva barndomsmin
ne.) Fortsatte man gången fram 
kom man till en vit dörr som ledde 
till ett litet rum och därefter till 
nästa rum med ett rätt brett fönster 
som vette ut mot sjön. Här fanns en 
bänk där man kunde sitta och vila 
med utsikt mot fjorden. Bakom 
bänken fanns ett vitmålat fönster in 
mot själva badavdelningen. Det här 
rummet med fönster både inåt och 
utåt kalldes för "glas-sköbbed" dvs 
glasskåpet. "Vi sidder i glas-sköb
bed" brukade man säga. 

I rummet innanför, "glas-sköb-

son, Augusta född 1857 gift Carlsson (om 
hennes damekipering och syatelje se Fjäll
backa-Bladet nr 67) 

Tre bröder emigrerade till USA: 
August född 1855, Otto född 1865 och 
Olof (Olle) född 1867. De fick Kongl 
Maj:ts tillstånd att emigrera 1888. Malin 
skötte föräldrarna på deras ålderdom i 
hemmet till deras död. Karins morfar har 
berättat att i backen ovanför huset fanns 
en liten trädgård och där fanns en till
byggnad, där familjen hyste sina får 
under vintern. På sommaren gick fåren 
och betade vid torpet Udda (Odda) bort
om gården Bräcke, där. familjen ägde 
mark. 

Malin - plats hos läkare 
Efter föräldrarnas död flyttade Malin till 
Göteborg 1883 och hade plats som husfö
reståndarinna hos en läkare. Där blev hon 
troligen intresserad av bad och hygien 
överhuvudtaget. Karin minns att hon 
hade diverse läkemedel h.emma i huset. 
Det luktade alltid kamfer där, när man 
kom in. 

Malin ärvde huset efter föräldrarna och 
bröderna ägde magasinet, som eventuellt 

vände till Fjällbacka och fick sina bröder 
Carl och Johan att sätta igång med ett 
varmbadhus. 

Troligen har de haft hjälp till att ordna 
med rören. Vattnet pumpades upp direkt 
från sjön till en gryta som eldades med 
ved till det heta badvattnet, som leddes 
till badkaren. Genom en propp i botten 
rann vattnet ut direkt i sjön. 

bed", fanns en brits klädd med 
sådant tyg som'man sydde oljekläder av. 
Bakom detta rum fanns badrummet med 
två träbadkar. Här fanns det rör i taket 
för kalldusch efter det heta badet för 
dem som önskade. Andra föredrog att få 
det kalla vattnet ner i karet, där vattnet 
då så småningom kyldes av. 

var byggt samma år som huset. Malin åter- Familjen Lundströms hus vid Norra Hamngatan-Palsgafan, där Malin vårdade föräldrarna. 

I2 



Tångbad, tallbarrs bad, 
gyttjemassage 

Malin och Johan hade hjälp med bad
ningen aven baderska, som hette Caroli
na från Grebbestad och som också bodde 
hos Malin. 

Det serverades olika sorters bad: van
ligt varmbad, tångbad, tallbarrsbad och 
gyttjebad eller rättare massage med gytt
ja. Carl hämtade blåstång och gyttja uti
från öarna, där han väl hade sina speciel
la ställen. Det skulle vara gyttja och inte 
lera. Gyttjan måste först rensas, så att den 
inte var full med snäckskal och sten. Den 
som skulle ha gyttjebehandling fick ligga 
på den nämnda britsen och blev insmord 
med uppvärmd gyttja, speciellt kring 
lederna. Blåstången skulle värmas innan 
den lades i badkaret. 

Gyttjebad var ju ingen nyhet. Det hade 
förekommit på andra badorter t ex på 
Gustafsberg utanför Uddevalla redan på 
1700-talet och senare i Strömstad och 
Grebbestad. 

Karin berättar att hon var på en resa 
till Israel och då gjorde en utflykt till 
Döda Havet. Där prisade guiden gyttjans 
goda inverkan och berättade att patienter 
från Sverige kommer med t ex psoriasis 
och blir botade. 

Det där hade vi i Fjällbacka för 100 år 
sen, tänkte Karin då. 

- Vad gjorde blåstången för nytta? 
undrar någon. 

Jo, tången innehåller jod och vid upp
värmning och ångbildning andas man in 
jod. Kroppen masserades också med tång 
i badet. 

Folk kom från Bullaren 
Malin Lundström och hennes bröder hade 
framgång. Men nog var det mycket arbe
te att hålla allt igång. Också Carls hustru, 
Christina, fick hjälpa till ibland. De hade 
fullt upp att göra. Det kom folk från Bul
laren och Tanum som var ordinerade av 
läkare att besöka Lundströms badhus för 
lederna, reumatiska besvär eller för vissa 
sorters eksem. Troligen var det Johan 
som skötte massagen av de manliga pati
enterna. 

- Efter ett sådant tångbad kändes 
kroppen mjuk och rörlig, säger Karin . 

Men tiden gick och material och 
inventarier blev slitna. Carl, Johan och 
Malin blev äldre och orkade inte fortsät
ta. De slutade troligen 1922-23. Karin 
minns när brodern Otto var heMma från 
USA med sin fru Davida 1924, då Karin 
var 8 år. Då var det säkert slut med bad
inrättningen, minns hon. 

Då Malin dog 1929 ärvde Carl och 
Johan hennes hus vid Pålsgatan och sålde 
det till en fjällbackabo. (Själv minns jag 

att min far, Carl Norborg, alltid brukade 
säga med stark självförebråelse: 

- Å, vad jag ångrar att jag inte köpte 
Malins hus! Det gick väl för ett par 
tusen.) 

hade funnits ett kallbadhus med bassäng
er, avskilda med plank för herrar och 
damer. (Vem vet när det revs? Finns det 
foto av det?) 

1925 hade ju badanläggningen på f d 
Fiskholmen, numera Badholmen, byggts 
och en träbro lades dit ut. Där fanns ju 
både varmbad och tångbad. Vid Planerne 

Vi tackar Karin Forsberg för denna 
ytterst värdefulla kulturhistoriska berät
telse. Finns någon läsare som har ett 
minne eller en tradition att återge om 
detta ämne? 

Utskrift: Inger Rudberg 

SOL SOMMAR SEMESTER ••• 

Lätta sommarsköna skor i stor sortering 

DESSA MODELLER 
FINNER DU FRÅN 

Viiikommen in 
och prova! 

SKOR och LÄDER 
FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 

Rygg - Nack - Led':: Muskelproblem? 
ÄVEN GYM OCH SOLARIE 

TANUMSNAPRAPATEN 
PRÄSTGARDSVÄGEN 7, 457 31 TANUMSHEDE 

BENNIE BRORSSON 
Öppet: varje vecka måndag-fredag 

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

Tel: 0525-205 50 

Välkomna! 

Tag väl vara på fritiden ... 

Förenkla bankaffärerna 
Minuten Sparbankskort/VISA 

SPARBANKEN 
Sparbanken Tanum tel 0525-291 00 

SparbanksGiro 
Datasvar 

Fjällbackakontoret 
0525-31800 
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BROLLOPET 

Sedan länge har kyrkan haft en stark 
ställning i det schartauanska Bohuslän. 

Att fiska på söndagar var otänkbart 
och prästerna höll sin fårahjord i tukt och 
Herrans förmaning . 

Var det så att ett barn skulle döpas och 
det föreslagna namnet inte passade präs
ten , så valde han ett annat och så fick det 
vara bra med det. 

I kyrkorna prisa
des den stränge Her
rens lov samtidigt 
som det hotades med 
Satans djävulsmakt 
och den eviga syn
den . 

Prästen var på 
något vis samhällets 
centralfigur och än 
idag kan man få se 
gamla gummor niga 
för prä'sten. 

Alfons hade inte rik
tigt den läggningen. 

Han gick sin egen 
väg och slet inte 
direkt ut gångjärnen i 
kyrkporten. 

Hans vana att 

kåseri av Lasse Lundberg 

plirat under skärmmössan och sagt: 
- Då lever varken du eller ja. 
Det hölls visserligen inne med skratten 

tills prästen hade hunnit avlägsna sig, 
men vissa antydningar till fniss hade 
gjort att den gode herden avlägsnade sig 
lite raskare än vad som hade kunnat för
väntas. 

någon gång ta sig ett 
Illustr. Peter En~her~ 

rus utan att smyga 
med detta, stack i ögonen på prästen, vil
ken såg Alfons som en utmaning och 
gjorde allt för att få detta, i hans ögon, 
svarta får att inta sin plats i fåraskocken. 

Detta var betydligt lättare sagt än 
gjort. 

Det var inte så att Alfons var någon 
misslyckad suput, nej långt därifrån. Han 
var en duktig sjöman och en skicklig och 
idogt arbetande fiskare som ansåg att av 
allt Herren skapat var brännvinet inte det 
minst välsignade. 

Det berättas att det hade kommit en ny 
präst till samhället. Det var på den tiden 
då det gick en liten färja till Hamburg
sund. 

En dag hade prästen kommit gående 
ner till bryggan där Alfons och några 
andra karlar satt och språkade. 

Det blev tyst på bänken när prästen 
steg fram . 

- Goddag, sa prästen, kan någon av er 
säga mig när sista färjan till Hamburg
sund går. 

Alfons hade då lagt huvet på sned och 

/4 

Det förekom mycket skrock och vidske
pelse i Bohuslän förr i tiden och gör till 
stor del fortfarande . 

Att nämna ordet präst ombord i en båt 
var en omöjlighet. Döpte man om honom 
till svartrock eller himlalots, gick det där
emot bra. 

Häst fick man heller inte säga och 
hade man någon gång anledning att tala 
om detta kreatur ombord, så fick man 
kalla honom för fyrbening eller något lik
nande. 

Det var också på det viset att om en 
fiskare på väg ner till sin båt stötte på en 
gumma på morgonen, så var det ingen 
ide att gå ut och fiska den dagen, för det 
kunde sluta fasligt illa. 

Det var mycket hokus pokus mell an 
husknutarna förr i världen. 

Alfons föll lite utanför ramen även i 
detta avseende och hade det bara varit så 
att det hade funnits någon som hade köpt 
fisken på söndagarna, så hade säkert vilo
dagen då och då fått stryka på foten, för 
Alfons var en arbetsam person . 

Nu var det så att Alfons skulle gifta sig 
med Svea. 

Svea var Alfons stora kärlek och dom 
hade gått i samma klass i skolan. 

Sveas familj hörde till dom bibeltrog
na och man kan säkert föreställa sig att 
Sveas och Alfons förh ållande hade både 
stötts och blötts i det hemmet, men efter

som Sveas kärlek till 
Alfons var större än 
den till vår Herre, så 
skulle det bli bröllop 
av. 

Svea hade bestämt 
att det skulle bli kyrk
bröllop, men hade det 
varit för Alfons så 
hade det nog kunna 
kvitta. 

Så var då dagen 
inne. 

Det var svartklätt 
och fi nt och kantorn 
från K ville kyrka var 
inhyrd för orgelmusi
ken . 

Alfons var uppklädd 
till bristn ingsgränsen. 

Det var svart fin
ko tym med väst och 
stärkkrage och det var 

putsat och välrakat på alla håll och kan
ter. 

Jag har svårt att tänka mig att Alfons 
trivdes särskilt väl i denna miljö, men 
vad gör man inte för kärleken. 

Allt gick bra och Alfons följde pro
grammet till punkt och pricka. 

Prästen insåg att han här hade Alfons i 
greppet, så när ceremonin kommit fram 
till "tager Du denna", så hade prästen ett 
litet ess undanstoppat i ärmen. 

När såväl bruden som brudgummen 
lovat älska i såväl nöd som lust, vände 
sig prästen mot Alfons. 

- Ja Du Alfons Emanuel Karlsson, 
lovar Du nu inför hela församlingen att 
från och med idag ta Herren i Ditt hus? 

Alfons tittade på prästen och det sägs 
att det kunde förnimmas ett litet sneglan
de åt bruden också. 

Så harklade han sig och skärpte blick
en. 

- Ja, jag lär nog få ' n på köpet. 
Det sägs att prästen från den stunden 

lät Alfons vara. 



Tanums }!:}t Kommun 

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

Boken är baserad på förre folkhög
skolerektomsi 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 persondatorer -

!:ISt ~ : :~~~ ~~~~~ft ~ 
o PC-datorer 
o Service 
O Nätverk 

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

OADB 
OCAD 

NOVELL 

O Systemlösningar 

NYTTODATA 
Non'a Hamngatan 10, 45071 Fjällbacka 

Tel 0525·320 80, Fax 0525·32410 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 45071 Fjällbacka 
Tel. 0525-317 80 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP, BÅTFÄRGER, BÅ TTILLBEHÖR, 

SPORTARTIKLAR, FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 

Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-313 27 

Fjällbacka 

Konfektyrer, tobak, tidningar 
Tips online, Oddset, m.m. 

Inlämn. tips t.o.m. 14.00 lörd. 

ATG-OMBUD: V5, V75, DAGENS 
DUBBEL, SPADER, KENO, 

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

FILM 
GB-GLASS, LIVSMEDEL 

VIDEO-UTHYRNING 

Välkommen ' 
Eva, Bengt, Mats, Mia 

Öppet alla dagar 
Tel. 313 27 

Gynna våra 
annonsörer! 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GU 

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

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

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

4 Valö. Den stora gången av romb por
fyr går också genom Valö och bildar i 
norr ett rikt förklyftat parti med väl
diga block, de s k Normansstenarna . I 
snäckskalsbanken vid Gorrvik vilar en 
subfossil bardval. Idegran. Bukten 
mot Hjärterön tidigare mer bebyggd. 
På I700-talet fanns här trankokerier 
och sillsalterier, vid sekelskiftet ansjo
visfabrik . Vandrarhem och lägergård. 

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

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

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

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

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

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

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

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

13 Rågö. Är geologiskt intressant med en 
samling jättegrytor på västra sidan, 
samt en port eller brygga i berget. 

. "Blå berget" drar sitt band också ge
nom Rågö. 

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

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

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

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

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

00 
~ 

cIifl 

O 

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

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



E GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 

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

Torsd 10.00--12.00 
6 K ville hembygdsarkiv 31960 

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

7 Post 31013 
Vard 12.00--17.30, Lörd stängt 

8 Brandstation 311 05 
9 Lars Kristiansson Bil AB 32196 

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

Månd 15 .00--19.00, Onsd 11.00--14.00, 
Fred 15.00--18.00 

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

Läkare 32020 
Nattpatrull 32026 

20 Sparbanken Tanum 31800 
21 Nestorgården 31960 

Kville hembygdsförenings museum. 
Öppet onsd i juli-aug 18.00--20.00 

22 Kungsklyftan 
23 SSNs klubbstuga, Seglar-

skola 31850 
24 Sälviks Camping 31490 

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

BRA ATT VETA: 
BÅTUTFLYKTER: 
Taxibåt... .. ...... ........... ...... .. .. .... .. 3 13 92 
Skärgårdsturer/Charterturer 
....... ... ... ... ....... ... .......... .. 010/28703 12 

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

VANDRARHEM 
Valö Skärgårdsvandrarhem ...... 312 34 

DYKARE 
Widelius Marin Service ......... .. 310 33 
Ingemar Gra'nqvist .... .. . 010/287 03 12 

FJÄLLBACKA 

; UD M U.VDS 
'K ARt ., 

. ----\ ' 

Veddeberget 
l. " 

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

18000 

Fritidschef K-R Pettersson 
Byggnadsinspektör Henry Berntsson 
Näringslivssekr. Göran Pettersson 

KuIturkontoret 182 00 
Kulturchef Karl-Axel Wikström 

Tanum Turist 204 00 

Hamnkontoret, Grebbestad 140 30 
Hamnkapten Roy Ohlson 

Polis 204 10, 0526/125 30 
Läkare 320 20 
Veterinär 31880 
Försäkringskassan 290 70 
Ta~i 291 70, 352 01 
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Golfklubben har byggt om klubbhuset 
Klubbhuset vid Fjällbacka golfbana har 
under vintern byggts ut med ca 170 kvm. 
Det är restaurang, kök, golfshop och 
administrationslokaler, som har utökats . 
Under en längre tid har klubben haft för 
små utrymmen för dessa aktiviteter bl a 
på grund av den ökade skaran av golfare, 
som kommit till Fjällbacka. 

En "sommarfjällbackabo" arkitekten 
Stefan Werner ritade klubbhuset, som 
uppfördes 1986-87. Han har också ritat 
ombyggnaden. John Granqvists Bygg
nads AB Fjällbacka, har utfört arbetet 
som en totalentreprenad med underentre
prenörer från orten. 

Huset var klart för inflyttning påsk
veckan. 

Golfklubbens medlemmar står själva 
för hela fmansieringen av byggnationen. 

Huset bildar nu en U-form omkring 
terassen och har öppningsbar skjutvägg 
mot denna. 

Klubbhuset efter ombyggnaden. Fjällbacka Golfklubb förfogar nu över 
ett trevligt och funktionellt klubbhus, 
som förhoppningsvis skall täcka behovet 
för de 1.300 medlemmarna och gästande 
spelare under några år framåt. 

I exteriören har flyglarna tillkommit. I förgrunden två herrar, som lagt ner mycket tid 
på ombyggnaden: fr.v. Arne Lundahl och Arne Sandelin. Det administrativa arbetet 
har letts av Göte Lundblad. 
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Välkommen till Biblioteket i Fjällbacka! 
Vill Du läsa? 
- spännande thrillers, kluriga deckare, romantiska romaner, intressanta bygdeskild

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

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

Låna då med Dig några musikkassetter. 

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

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

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

finns en samling med uppslagsböcker och modern AV-utrustning? Då är Du väl
kommen att boka Röda rummet, tel. 0525/32040. 

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

Välkommen hit på måndagar kIIS-19, onsdagar kl 11-14, fredagar klIS-IS. 

Göte Lundblad 
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Margit Engellau har renoverats 

Sjöräddningsbåten Margit Engellau har i 
vinter fått ett något förändrat utseende. 
Styrhytten har målats i gult och rött, och 
namnet har flyttats upp och gett plats åt 
texten "Sjöräddning", allt för att synas 
bättre. Den verkliga nyheten finns inom
bords: två nya motorer på 240 hk vardera. 
De gamla motorerna var på 200 hk, alltså 
har man fått en ökning i motors t yrka på 
totalt 80 hk eller 20 procent. Maxhastig-

heten har däremot ökat från c:a 23 knop 
till 32 knop, en ökning på c:a 40 procent. 
Förklaringen är att Margit Engellau med 
de nya motorerna nu kan plana, och går 
betydligt bättre i sjön. . 

Till hösten hoppas Stig-Tore Berg att 
den nya sjöräddningskryssaren, som skall 
ersätta Gustaf Dalen, har levererats. Vi 
får återkomma med ett reportage då. 

Anders Järund 

Fjb Foder H.undköket AB 
L.erstens Kvarn Tel. 0525-318 10 

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 

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

Välkomna! • • 
SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FöRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

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

Arbetsgruppen för 
Aldreboende i Fjäll
backa bildar stiftelse 

Vid samhällsföreningens vårmöte redogjor
de Bengt Richardsson för, vad arbetsgrup
pen för Äldreboendei Fjällbacka hittills 
åstadkommit. Trots ett flertal sammanträf
fanden med kommunens omsorgsnämnd 
har gruppen inte lyckats få någon förståelse 
för behovet av ett nytt "Åldersro". 

Gruppen har nu kommit fram till att 
enda möjligheten för den att verka vidare 
är att skapa ekonomiska resurser för att 
kunna påverka de styrande. Därför håller 
nu gruppen på med att bilda en ekonomisk 
stiftelse kallad "Stiftelsen för Äldreboende 
i Fjällbacka". 

En interimstyrelse är utsedd bestående 
av Bengt Richardsson, Bengt Olofsson, 
Karl Einar Johansson och Bo Reichen
berg. Så snart definitiv styrelse valts kom
mer revisorer och kassör att tillsättas. 

Gruppen räknar med att på olika sätt att 
få in pengar till stiftelsen. Om någon redan 
nu känner för att stödja "Stiftelsen för 
Äldreboende i Fjällbacka", så är bankgiro
numret 5957-8724. 

Postgironumret kommer att meddelas 
senare. Det fmns väl många tillfållen då 
man kan tänka sig detta alternativ "istället 
för blommor. .. "? 

Bengt RichardssonlBo Reichenberg 

•• 
FJALLBACKA 

POSTKONTOR 

ÖPPETTIDER: 
12.00-1 8.00 

TEL. 0525-310 13 
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Trappan upp till Kungsklyftan nybyggd 
Under mars-april i år har trappan upp till Kungsklyftan för
längts och förbättrats. Detta har skett på initiativ av FFF:s sty
relse tillsammans med Karl Rune Pettersson, kommunens fri
tidsnämnd. Dessutom har en kort gångbro byggts på Badhol
men, för att underlätta för gående att komma ut på piren, samt 
en trappa upp till bronsåldersröset vid Terassvägen i Sälvik . 

. Arbetet har utförts av Karl Einar Johansson, plus en man, på 
ett mycket förtjänstfullt sätt, som ALU-arbete och materialet, 
mest tryckinpregnerat trä, har FFF stått för. Det belöper sig till ca 
11.000 kronor. 

Nya skyltar som visar till Kungsklyftan samt välkomstskyl
tar vid infarterna till Fjällbacka kommer att sättas upp. 

Ett annat projekt som diskuterades under våren var en 
manetfri bassäng på Badholmen. Den kom inte till utförande 
ännu, men skall utredas vidare. Kom gärna med ideer om var 
en bassäng skall ligga och hur den skall utföras! 

Bo Reichenberg 

Bo Reichenberg ser 
ut över fjorden från 
nya trappan. 

Axel Nordblom och . 
Jacob Forsbäck vid 
nya gångbron vid 
Badholmen. 

Anders Järund studerar tavlan i berget med 
Oscar !!:s inskription, som fyllts i med guld
färg. 
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Bejublad 30-talskavalkad i ord och toner 

Fr.v. Bo Reichenherg, Britta Nilsson, Reine Ohlsson , Edgar Gustavsson. 

SPF Tanumskusten bjöd den 20 april vid 
sitt månadsmöte på Fjällbackaservice, 
sina medlemmar på en synnerligen upp
skattad kavalkad över 1930-talets mest 
minnesvärda händelser, populärmusik 
och sånger. Den begeistrade publiken på 
drygt etthundra personer fick ta del av ett 
innehållsrikt och omväxlande program 

med stor spännvidd. 
Föreningens egen sång- och musik

grupp, som förberett framförandet sedan 
årsskiftet, presenterade ett femtiotal sång
och musiknummer med tyngdpunkt på ett 
antal örhängen signerade Jules Sylvain, 
Ernst Rolf, Kaj Gullrnar och Evert Taube. 
De mest välkända sångerna utnyttjades 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 71 

resentboden 
Här köper Ni Ert semesterminne och presenten till den som 
vattnat blommorna, passat hunden osv. 
Vi har vackert glas, fin keramik, korgar, tyg, souvenirer och 
hantverk. VÄLKOMNA! KVÄLLSÖPPET 

påpassligt till allsång. Stor uppskattning 
rönte också några scenbilder där de age
rande lekfullt och charmigt illustrerade 
vissa sånginslag. 

För bland annat visor av Dan Anders
son, Evert Taube och Martin Koch, och 
för sångnummer ur några av 30-talets 
populäraste musikfilmer, som Glada 
Änkan, Kalle på Spången och Snövit 
framträdde solister ur det egna ledet. Asta 
Högberg, Britta Nilsson, Edgar Gustafs
son, Reine Ohlsson och Petter Svanberg 
gick samtliga i land med sina uppgifter 
på ett förtjänstfullt sätt. Den senare skall 
också ha en stor eloge för sin fina presen
tation av de viktigaste historiska, politis
ka och kulturella händelserna för vart och 
ett av de tio trettiotalsåren. 

Tremannaorkestern Sten Nilsson, Arne 
Holmberg och Pelle Larsson fungerade 
fint, såväl i de finstämda visorna som i de 
svängiga låtarna som t ex Alexander's 
rag time band, Cheek to cheek och Easter 
Parade. 

I finalen förenades publik och ageran
de i en uppsluppen karnevalsyra. Totalin
trycket blev följaktligen mycket gott, och 
man frågar sig om inte det underhållande 
programmet borde spridas utanför den 
egna föreningen? 

Reine Ohlsson 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Månd-fred 9-17. lörd stängt 

cD~~QJJ~[QJ 
INVENTING 

21 



Lennart Bräck f. 1904 berättar 
Sommaren 1993 träffade jag 
Lennart Bräck, då snart 90 år, i 
hans lilla fina hem i backen på 
Mörhult nr 15 B (tidigare nr 17). 
Dit upp leder många trappsteg och 
allt måste bäras upp. Lefmart 
möter mig, finklädd och stilig, och 
berättar att han själv burit upp alla 
plattor framför huset: 40 st som 
vägde 30 kg var. 

Soldater på Odda 
Lennart har väl reda på sina när
maste förfäder och längre bakåt 
ger mantalslängderna besked. 
Lennarts släkt på faderns sida kan 
följas till slutet av 1700-talet. 

Lennart betonar att inte alla 
som heter Bräck är släkt, men 
hans förfäder har bott på Odda 
med namnet Bräck. Före dem 
bodde här 1790 dragon Per Brask 
och avskedade soldaten Sven Leijon och 
1808 står avskedade soldaten Stål. 

Hans farfars farfar, soldaten Hans 
Bräck f 1782, bodde med familj på sol
dattorpet Odda under Bräcke Nedre som 
soldat nr 125 för Tanums kompani. 

Enligt 1850 års mantalslängd bodde 
sedan sonen Anders Bräck f 1811 med 
hustru f 1813 (anonym). 

1870 står sonen Carl Andersson Bräck 
f 1840 med hustru Amalia Christina 
Andersdotter f 1840, gifta 1863. 

De flyttade 1891 till Mörhult nr 17 
och här har familjen sedan bott i drygt 
100 år. 

Lennarts far 
De hade två döttrar och sonen Johan, 

Lennarts far, f 1873. Han fick sjömansbe
tyg 1892. Minne från den tiden är hans 
sjömanskista med initialerna J.B.F. (Johan 
Bräck - F står troligen för Fjällbacka) I 
tamburen hänger också en. amerikaklocka, 
som fadern köpte i England som 18-åring 
och gav den till föräldrarna, som inte hade 
klocka förut. Den har gått felfritt sen dess. 

Fadern återvände till hembygden 1896 
och gifte sig 1897 med Alma Wallin 
f 1874. Han var med en del och fiskade 
under sillperioden. Sedan fick hari arbete 
hos byggmästare August Johansson i 
Hamburgsund och lärde sig snickeri, då 
han bl a var med om att reparera Fjäll
backa kyrkas tom. Lennart minns bygg
mästare August Johansson: 

- Det var en redi gubbe den, och kvick 
i bena. 
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Han hade också flera söner med sig i 
arbetet. (Flera har bott i Hamburgsund till 
senaste tid: Gunnar som hade livsmedels
affären, Evald som var begravningsentre
prenör och Carl som var skomakare.) 

Lennarts far arbetade också för Kull
grens stenhuggeri och då bodde familjen 
en tid vid Lersten. Fadern gick då hela 
vägen till Kämpersvik, där han reparera
de hyreshus för stenhuggare uppe i ber
gen för Kullgrens Enka. För det fick han 
två kronor om dagen. 

Så småningom flyttade Lennarts föräl
drar in i farföräldrarnas hus på Mörhult 
som ligger strax nedanför hans eget. Det 
hade byggts aven som kallades "Store
Kalle". 

På den tiden fanns det ingen kaj ne
danför, utan sjön gick ibland nästan upp 
till huset. Föräldrarna bodde här till sin 
död i början av 1960-talet. Fadern blev 
89 år och modem 87 år. 

Fritt från skolan för att 
köra "vandring" 

Lennart gick i skolan, först för Gerda 
Johansson, sen för Anna Persson i Håke
backenskolan och därefter för Erik Eriks
son i storskolan vid kyrkan. Redan under 
skoltiden fick Lennart arbeta hos fröken 
Falck i Falckegården (som låg där Evas 
affär nu ligger). På somrarna vallade han 
koma på betesmarkerna på backarna 
bakom berget inåt land, där inga hus 
fanns då. 

Det var lika varje dag, lördag som sön
dag, och för det · fick han fem kronor i 

månaden. Ibland på söndagsefter
middagarna hjälpte föräldrarna 
honom, så att han skulle få rå sig 
själv. 

- På vintern fick jag ta fritt från 
skolan för att köra två hästar i en 
s k "vandring", där hästarna drog 
ett tröskverk. Det kunde hålla på i 

, flera dar och jag fick maten där 
också. 

Många småaffärer 
- v ar brukade ni handla? Det 

fanns ju många affärer på den 
tiden. 

- Oj , oj , det var inte måtta på't. 
Jag begriper inte att di kunde klara 
sig som di gjorde. Vi handla hos 
fru Dahlbero. Hon hade en affär 
som brann, men byggdes upp igen, 
strax intill Setterl inds. Där fanns 
specerier och charkuteri. 

- Ja, borta vid Gamla Telegrafen (det 
gula tvåvåningshuset vid södra Hamnga
tan) hade en pensionerad lärarinna satt 
upp en liten affär. Henne kalla vi för 
"Läraa" , nå ' t annat namn hörde jag 
aldrig. Hon sålde läskedrycker och kara
meller och småtteri, kanske kaffe och 
socker och sånt. 

- Så var det Dorthes; som sålde trä, 
koks och kol. 

- "Boråsen" hade tyg och kläder. 
Mittemot Boråsen fanns Mathilda Arons
sons speceriaffår. 

Axel Wenander älde både fi sk, spece
rier och manufaktur i hörnet och hade 
stora röda magasin och stor brygga. Mitt 
emot låg " Kaanans" i det gamla röda 
Gerleska huset , nu rivet. Lennart minns 
att det var så mörkt där inne. 

Mitt emot fru Dahlbergs låg Kallins 
brödaf!är. Uppe i Långbacken fanns skor 
hos Anton Johansson (som kallades 
"Stärken"), där Sko-John nu håller till. 
Längre upp i backen låg Augusta Carl
sons manufaktur och skrädderi (nuvaran
de Lisbeth's) och mitt emot Carolina 
Larsson i samma bransch, i gamla 
Falckehuset, (rivet) där Evas affär nu 
finns. Båda dessa tillverkade och sålde 
även damhattar. 

I det röda huset mitt emot Nisses dam
frisering hade Anna Olofsson speceribu
tik, först tillsammans med modem, och 
sedan med mannen Wah/berg som kom 
hem från Amerika. 

Han hade förråd i källaren av varor 
som skulle hållas kallt t ex smör eller 



fuktigt t ex snus. (Jag kommer själv ihåg 
hur han dök upp och ner i den trånga käl
lartrappan bakom disken.) 

Carl Larsson hade järnaffär i det 
gamla vita huset snett emot Förenings
banken (nuvarande Bokrean). Han hade 
också gård med arrendator och hade 
nuvarande Gröna Lid som magasin. Han 
födde också upp unghästar. Senare kom 
Johan Olofsson och hade järnaffär. 

Hos Brö-Sofi i Majorbacken, i en liten 
låg röd stuga, fick Lennart hämta bröd till 
farmor och där serverades också kaffe. 
En kvinna som hette Lovisa Gustafson 
hade också kafe (var det var fick jag inte 
klart för mig). 

Spela knapp 
Liksom andra gamla som jag intervjuat, 
har Lennart också varit med och lekt 
"lutheranen" som barn. Barnen delade 
upp sig i två grupper och den ena grup
pen gick och gömde sig och ropade 
"lutheran" för att vägleda dem som leta
de. Låg man långt borta kunde man ropa 
igen. (Man kan undra om detta är en lek 
som levat kvar sedan brytningen mellan 
katolsk och luthersk tid i början av 1500-
talet.) 

Att spela fotboll var okänt men spela 
knapp var ett enkelt tidsfördriv , ett sorts 
lotteri, där hela förmögenheten utgjordes 
av knappar. 

- Vi hade fyrhåliga knappar och gjor
de en ruta invid väggen. Så kasta vi våra 
knappar och den som kom närmast väg
gen fick samla ihop allihop och kasta 
dom i luften. Di som kom med rätan upp, 
vann han. 

- ad gjorde ni med knapparna? 
- Det var en sorts kapital vi hade i 

stället för pengar och hade till och spela 
med nästa gång. 

- Hade ni skridskor på vintern? 
- Jo, vi hade ett par som var fars'es 

(Det är intressant att Lennart hela tiden 
säger far och mor - är det norsk påver
kan?) 

- Han hade nog ärvt dom. Di var av 
trä med stålskena under. Vi tre pojkar 
slogs om vem som skulle få ha di där 
skridskorna. Annars fick vi ta en kälke 
och så hade vi piggar och pigga oss fram 
på isen. 

- Låg isen säkert då? 
- Oj, oj, det var is varenda år. 
- Fiskade ni själva? 
- Ja, KulIgrens bolag hade en liten 

julle som far hade hand om, och den fick 
vi pojkar låna. Vi for ut till Valö och fis
kade vitling. På vintern gick vi på isen 
och fiska där. 

Vandring till K vilJe kyrka 
- Fick ni godis nån gång? 
- Kanske, nej inte annat än en kunde 

få en sockerdricka, då vi marschera till 
Kville kyrka 'På skolavslutningen. Då fick 
vi en sockerdricka och ett par bullar. 

När Lennart gick och läste 1918 för 
pastor Carl Norborg höll man till i det sk 
Stallet nedanför prästgården, där pastorn 
tidvis hade en häst. 

Till konfirmationen köpte far det billi
gaste tyg som fanns hos Boråsen. Skräd
dare Alm, som bodde i Källvik och kalla
des Holken sydde det. 

- Vad gjorde du efter konfirmationen? 
- När jag hade gått och läst fick jag 

börja hos sme'n, Anders Karlsson, i 
smedjan som låg alldeles ovanför Kris
tensons i Liden, ungefär där tunneln går 
genom berget. 

- Jag fick slå med en stor slägga, det 
var jobbigt, för 25 kronor i måna'n och 
maten. Han skodde hästar, la ringar på 
hjul, skärpte harvar och gjorde i ordning 
plogar. Jag var där i fyra år, tills jag skul
le ut och exera i Uddevalla 1925. 

AK-arbete i Lur 
På den tiden var det ont om arbete. Jag 
kom ut på AK-arbete, (dvs Arbetslöshets
kommissionens statliga s k nödhjälpsar
bete). Vi skickades till att bygga vägar i 
Lur, fick bo i stugor som folk hade läm
nat tomma och hushålla själva. Vi hade 
35 öre i timmen på ackord eller ca 16 
kronor i veckan. Men det rack inte till. 
Jag hade en cykel och cykla hem ibland 
och fick lite bröd att hjälpa till med. Vi 
var 3-4 stycken från fjällbackatrakten. Vi 
fick sluta för vi klara oss inte, men vi 
hade inget arbete när vi kom hem. 

Så kom jag med Ture Franzen som var 
grundläggare. Då blev det bättre för jag 
fick 60 öre i timmen. 

Lennart var med och grävde när Stora 
Hoteller byggde till och gamla Kaanan
huset revs. Plötsligt sa kamraten bredvid ' 
som grävde: 

- Herre, här fick jag en dödskalle. 
- Vi samlade ihop skallen och en del 

kotor i en låda och källarmästare Eklind 
ringde någon myndighet. 

(Lennart kallar backen för galej back
en, som sedan har hetat Långbacken. 

På senare tid har den fått namnet 
Galärbacken som resultat aven pristäv
ling. Troligen har här stått en galge vilket 
skelettfynden tyder på och det äldsta 
namnet är troligen. Galjebacken.) 

- Kommer du ihåg när de första bilar
nakom? 

- Ja, ja, det kommer jag ihåg. Det var 
då di byggde "bilvägen" till Dingle. Då 

skulle vi gå och se på en lastbil som kom 
med grejer. Den hade breda järnringar runt 
hjulen. Då kom busstrafiken igång. Bus
schaufförerna låg över i garaget ibland och 
körde ett par vändor till Dingle. 

- Du kommer ihåg branden förstås? 
- Ja, jag var just hos Falcken och skul-

le hämta mjölk för vi hade mjölkedag. 
Kapten Falck kom rusande in och ropa: 

- Det brinner i Fjällbacka! Stick opp 
till spruthuset, sa han till mej , (det låg 
uppe vid Kyrkskolan alldeles intill Fred
lunds). Slå ut fönsterrutan, ta nyckeln och 
lås opp, ock så ta ut den där mistluren 
och sätt igång och veva. Så kom det gub
bar och drog iväg med den där sprutan, 
som di fick dra för hand. Så gick jag hem 
med mjölken och tala om för far att det 
brann. Det visste han inte. Så stack vi 
iväg, både far och jag, för att se om vi 
kunde hjälpa till. Då brann det inte så 
mycket utan vi kunde gå gatan fram. Vi 
kom fram till bron som gick över till 
Badholmen och där hade di ställt sprutan. 
Vi skulle hjälpa till å pumpa, 2-3 man på 
var sida. Slangen låg på gatan men det 
kom inte en droppe. Packningar och sånt 
var väl förtorkade. 

Sprutan från Grebbestad körde varm 
sin motor för di hade kört för kraftigt. Di 
låg ute på f jorn och tuta. Folk trodde först 
det var på spektakel. Men till slut kom di 
fram och spruta från utsidan. Carl Lund
ström klämta i klockorna i kyrkan. Di sa 
att det hade börjat klockan tre. Det börja
de i Boråsens magasin i skrädderiet. Di 
sa att det kanske var ett strykjärn. Det var 
lördag kväll och di hade slutat för dagen. 

(Detta är Lennarts berättelse som 
ögonvittne. Flera andra skildringar finns . 
Orsaken till branden blev aldrig utredd) . 

I "Konserven" - i 25 år 
Ett mellanspel i Lennarts liv var inkallel
sen fyra månader i maj 1942. Man blev 
utbildad tre veckor i Vänersborg och sat
tes på ett tåg, man visste inte vart. De 
kom till ett tomt skolhus vid gränsen mot 
Finland, vid Torne älvs smalaste ställe. 
Där hittade de en gång en tysk som hade 
simmat över älven. 

- Richters konservfabrik i Lysekil 
skulle öppna en filial i Fjällbacka i ett 
magasin, där nu Björklövet håller till. 
Medan Lennart arbetade hos Franzen, 
fick han se en lista i en affär där man fick 
anteckna sig hos Richters. 

- Di ville vara säkra på att få folk. Det 
var 15-20 st som var intresserade, mest 
kvinnor, och di fick skära sillen, och så 
var vi tre karlar. Det var jag och Urma
gar-Kalle, son till urmakare Pettersson 
och Bertrand Svensson. Jag fick lära mej 
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att falsa locken på burkarna. Det var 
enformigt arbete och jag höll på med det 
tills jag sluta, dag efter dag lika. Det kör
des fram bord med burkar som var fyllda 
med lake, och så stod en kvinna och la på 
ett lock och jag fick ta tag i burken och 
köra in den i en maskin och trampa till 
och falsa den. 

Lennart började hos Richters 1946 vid 
42 års ålder och slutade 1972 vid 68 års 
ålder - och hade alltså vant där i drygt 25 
år. 

På Framstranden fanns också DortMs 
konservfabrik (de gråa byggnaderna som 
ännu står kvar strax bortom Torget vid 
Södra Hamngatan). Men där var inte så 
många arbetare: 5-6 kvinnor och en karl 
som falsade. 

Fast inkomst och eget hus 
Arbetet hos Richters gav i alla fall Len
nart en fast inkomst och han kunde gifta 
sig med Ragna född ' Handspik från Tra
nås. 

Hon hade kommit till Fjällbacka för 
att hjälpa sin sjuka syster, gift med Axel 
Edlund. Hon hade sitt namn efter sin 
morfar som var soldat. 

Som nygifta hyrde de hos Hellbergs 
men blev uppsagda. Det fanns ingenting 
annat att göra än att bygga själv, för 
hyreslägenheter fanns knappt. Byggmäs
tare Hugo Andreasson skulle ha 15 000 
för att bygga huset. Lennart gick till ban
ken för att få lån. 

- Hur många borgenärer behövs det, 
frågade Lennart? 

- Det får nog vara 4-5 stycken, blev 
svaret. 

- Hur skall jag kunna skaffa det? tänk
te Lennart, det är omöjligt. Men så lycka
des han få sin svåger Axel Edlund samt 
byggmästaren själv till borgesmän. När 
banken fick höra, vilka det var, så gick 
det med två. 

- Men det var svårt mänga gånger att 
få ihop pengar till både ränta och avbetal
ning, men det gick. 

Så har Lennart berättat sitt livs histo
ria, en berättelse som nästan täcker hela 
Fjällbackas historia under större delen av 
1900-talet, sedd från den lilla människans 
perspektiv. - Jag känner en stor beundran 
för Lennarts sega livsvilja under svåra 
tider och förmåga att med egna händer 
skapa sitt hem. - Jag fick aldrig träffa 
hans fru . Lennart berättar, att då hon 
levde gjorde de många bussresor på hans 
semester och fick se andra trakter. Han 
har också ett litet bibliotek som vittnar 
om bildningsintresse, något som säkert 
var en god motvikt till det monotona 
arbetet.Numera är Lennart nästan blind. 

Lennart har ett otroligt gott minne och 
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har gett oss bilder från ett Fjällbacka som 
inte finns mer. Vi tackar Lennart. 

fnger Rudberg 

Om Richters Konservfabrik finns ett 
reportage i FjällbackaBladet nr 5. 

Om Augusta Carlsons affär, Fjällbac
kas äldsta, läser man i nr 67. 

Om Axel Wenander skrev Arne Fred
lund i nr 60. 

Om Branden i nr 24, 44 och 52. 
fR . 

Du som läser denna 

tidning bliv medlem i 

Föreningen för Fjäll

backa • Pg 410318-0 

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

STJÄRN~URMAKARNA GULD 
Välsorterad 
inom 
branschen 

ÖPPET: 
Vardag ........ 9.30-18.00 
Lördag .... . 10.00-13.00 
Lunch ....... 12.45-14.00 



Fjällbacka i uppslagsböcker Veddeberget - rätt namn 
I ett par nya uppslagsböcker har jag gran
skat vad man hittar på att säga om Fjäll
backa. 

Först en guide utgiven av Svenska 
Turistföreningen: Möte med Bohuslän 
skriven av Erling och Edvard Matz. 

Boken har ett praktiskt format och 
överflödar av fina bilder, både nya färg
bilder och gamla kulturhistoriska. Man 
får många sakupplysningar både om 
gammalt och nytt. Skildringen börjar vid 
Vinga och går norrut till Strömstad. För
teckningen över Turistbyråer, museer och 
hembygdsgårdar med telefonnummer 
finns i slutet liksom listor på ställen att bo 
på och golfbanor samt slutligen ett urval 
av böcker om Bohuslän. 

Naturligtvis har jag inte sakgranskat 
allt. Fjällbacka har fått en sida och Dann
holmen, Dyngö och Florö en halv sida. 

Fjällbackasidan börjar: Utsikten från 
Vetteberget är den vackraste i hela Bohus
län. Tyvärr har inte författarna lärt sig att 
det heter Veddeberget. På ett annat ställe 
fmns en fin bild av Kungsklyftan med 
anknytni ng till Ronja Rövardotter. Där är 
författarna inte heller riktigt sakliga då det 
säg an det äldsta namnet är "Rarnneklyf
tan" . mycket riktigt efter fornnordiska 
ordet hrafn för korp. \ fen den äldsta for
men måste vara Ral'nekhIrall om sedan 
blev Ramneklåvan inte klyftan. För övrigt 
har vi en liknande formation i ett annat 
Veddeberg längst in i Bottnafjorden. Den 
klåvan kallas Ramhergs kyrka. Förleden 
Ram - är också kommet från hrafn li ksom 
alla sådana ortsnamn i Bohuslän på Ram 
eller Ranne. 

Att författarna säger att det i Fjällbacka 
är "tätare mellan krogama nu på somma
ren än det var på sillfisketidema" är nog 
att ta till. Kan man räkna till 3-4 får det väl 
räcka. På en annan sida talas det om tran
kokeriema, och det säg~ att den första 
storfångsten skedde i Fjällbacka skärgård 
1877 och texten står vid den kända bilden 
av fångsten ute vid Porsholmen, som ju 
togs 1892 om jag minns rätt. Säkert finns 
det liknande oegentligheter när det gäller 
andra platser men alltför petig får man ju 
inte vara. Man bör ju se till förtjänsterna 
och inte till felen. 

Veddeberget rätt i NE 
Sverige håller också på att få ett stort nytt 
uppslagsverk som skall ersätta Svensk 
Uppslagsbok. Verket kommer ut i rask' 
takt och skaffas till alla bibliotek och insti
tutioner, nämligen National Encyklopedi
en eller förkortat NE. Min son som är spe
cialist på svenska 1900-talspolitiker hittar 

Vandringen genom Kungsklyftan 1987 på 100-
årsdagen av Oscar II:s vandring samma väg. 

där tyvärr massor av större och mindre 
sakfel. Här finns också Fjällbacka med 
som uppslagsord. Orten kallas helt ohisto
riskt för "service- och turistort". Inte ett 
ord om att platsen varit ett betydande fis
keläge och haft fraktfart med havreexport. 
Man får däremot den onödiga upplysnigen 
att Fjällbacka ligger 12 km söder om 
Grebbestad. 

Men en sak hälsas med glädje, nämli
gen att Veddeberget har fått sin rätta stav
ning, nämligen efter de veddar eller vardar 
som tändes som varning och upprop i 
krigstider. Många Veddeberg finns ju utef
ter kusten. Troligen har Veddö samma 
betydelse. 

Många har ju trott att "Veddeberget" 
var dialekt och det var finare att säga Vet
teberget. Den stavningen kom också in på 
de flesta kartor. Men den kunniga hem
bygdsforskaren Sverker Stubelius förkla
rade att det heter Veddeberget och hans 
auktoritet bör gälla. Nu är det bara att hop
pas att journalister och alla som skriver 
officiellt i Tanums kommun övergår till att 
skriva det rätta namnet. 

Apropos Kungsklyftan, så är denna 
stora sevärdhet alltför lite känd av turister 
i Fjällbacka. Vägen genom klyftan borde 
röjas och jämnas till. Hur vore det med 
en liten stege eller trappa i klyftans västra 
ände så att de som vill se Bohusläns 
vackraste utsikt från Lilla Veddeberget 
lättare kunde ta sig upp. Vägen upp till 
Stora Veddeberget från Utsikts gatan är 
också alltför dåligt utmärkt. Den vägen är 
faktiskt lätt att gå om man kommer över 
de första stegen där också en trappa 
kunde underlätta. Tipset överlämnas med 
varm hand till Tanums kulturnämnd. 

Inger Rudberg 

APOTEKET 
•• 

FJALLBACKA 
Huvudentren Fjällbackaservice 

V. 26 t.o.m. V 33 ÖPPET: måndag 
tisdag-fredag 
lördag 

Tel. 0525/310 04 

8.30-18.00 
8.30-17.00 
8.30-12.00 

Trevlig sommar! 

Bankaffärer efter kl 15.00? 

BANKOMAT 
RINGOMAT 

Föreningsbanken ))K 
FJÄLLBACKA-KONTORET 0525-320 15 

25 



Fjällbacka Samhällsförenings vårmöte 19 april 1995 
Till vårmötet kom i år endast 35 perso
ner, vi saknar fortfarande den yngre 
generationen. Vi behöver veta vad de 
tycker och tänker om framtiden. 

Eftersom Fjällbacka Samhällsförening 
har dålig ekonomi har vi försökt få lite 
sponsorer. Detta har gått över all förvän
tan. Nyttodata bekostade utskicket åt oss 
och Setterlinds skänkte bullar till kaffe
serveringen. Vi hade även försäljning av 
lotter med fina priser skänkta av affärer
na i Fjällbacka. I förra numret av Fjäll
backabladet gick det ut ett felaktigt pg
nummer, jag vill gärna rätta till det nu 
med det rätta numret: 8350 988-5 och 
vi hoppas att Ni sätter in lite pengar så vi 
kan fortsätta att ha våra möten. 

Vid mötets öppnande passade jag på 
att från Fjällbacka samhällsförenings sty
relse och samhällsborna tacka Förening
en För Fjällbacka för fina insatser de 
gjort med uppsnyggning av Kungsklyf
tan, den blir mer lättframkomlig nu. 

Till ordförande för mötet valdes Alf 
Jonasson. 

Bengt Mattsson kom och informerade 
om senaste nytt beträffande Fjällbacka, 
så mycket nytt hade inte hänt men han 
talade en del om budgeten och åtstram
ningar. 

Han presenterade även årets Företaga
re som blev ett företag från Fjällbacka, 
Nyttodata. I övrigt gick han igenom vad 
som är på gång, eventuellt kommer det 
att bli nya tomter på Källvikshöjden. I 
samband med diskussionen om tomter 
informerade jag om att vi i styrelsen haft 
ett möte med stadsarkitekt Bengt Sjögren 
och byggnadsnämndens ordförande Rolf 
Hermansson. Vi diskuterade framtida 
projekt och var överens om att vi önskade 
tomter längs sydvästsidan av Vetteberget. 
Bengt Olofsson tyckte att man skulle 
göra om tomterna ner mot fotbollsplanen 
till villatomter. Bengt Mattsson skulle 
titta på detta. 

Bengt berättade även att han idag hade 
blivit informerad om att det kommer att 
komma en mängd ungdomar till Fjäll
backa till Valborg, han är orolig över vad 
det kan föra med sig. Vi enades om att vi 
får begära polisförstärkning och att det är 
viktigt med många föräldrar på stan. 

Silon har varit uppe till diskussion och 
det är klart med byggnapslov men att det 
nu inte finns några pengar att bygga för. 
Ny samarbetspartner sÖkes för detta 
ändamål. 

Bengt Mattsson informerade om att 
Tanums kommun eventuellt skall gå in 
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och köpa Anrås Flygfält, som kommer att 
hyras ut i framtiden. 

Inge Bengtsson vår tekniske chef på 
Tanums kommun är också snäll och stäl
ler upp och svarar på frågor. Han började 
med att informera om att Cirkus Maxi
mum som inte får ställa upp sin Cirkus i 
år på "Cirkusplatsen", blivit erbjuden att 
stå på en åker ovanför Järund Inventing. 
"Cirkusplatsen" kommer att utnyttjas till 
parkeringsplatser i sommar. 

Reningsverket kommer att byggas ut 
för ca 20 milj kronor och skall vara klart i 
slutet av -96. 

Han informerade om Agenda-21 vilket 
är ett handlingsprogram för jordens över
levnad. Vi kommer att bjuda in represen
tanter för Agenda-21 till Årsmötet i 
november. 

Vi diskuterade lite om trafiken runt 
Vetteberget. I Falkeliden är det tora pro
blem med vattentrycket och Inge Bengt -
son lovade att titta på detta. 

Yngve Hugoson ville att man skulle 
sätta upp en toalett i närheten av buss
hållplatsen. Inge B lovade att undersöka 
om detta är möjligt. 

Beträffande 163:an har Vägverket pro
jekterat för att det skall komma igång. 

ARBETSGRUPPER 
Bengt Rickardsson redogjorde för 
"Äldreboendegruppen" och deras arbete. 
Han var bekymrad över att tre "flickor" 
skulle lämna gruppen, Karin Arvidsson, 
Syster Kahlman och Birgit Wallin. 

De kan ej av olika skäl längre ställa 
upp och Bengt Rickardsson efterlyser nu 
gärna tre nya "flickor". Det går bra att 
höra av sig till Bengt om man är intresse
rad. 

Beträffande ålderdomshem är deras 
sista förslag en dockning av Fjällbacka 
Service med en träbyggnad som skulle 
ligga mot söder. Kostnaden för detta 
bygge skulle gå på 6 milj kronor, men 
tyvärr finns inga pengar. Därför skall en 

ekonomisk förening bildas för detta ända
mål, med revisor och kamrer. 

En arbetsgrupp har även bildats som 
skall samarbeta med Agenda-21 beträf
fande samhällenas utformning i framti
den. Vi har gjort en skrivelse till Arbets
förmedlingen och ansökt om en ALU
tjänst för att göra en inventering av vad 
som finns och vad som behövs i framti
den. 

Vi hade även bjudit in Jan Törnros, 
Göteborgs tekniska fabrik, Vasco, som 
redogjorde för vad som tillverkas på 
fabriken. Man tillverkar t ex vätskor som 
används vid cancerdiagnostik vidare 
utvecklas instrument för detta, export till 
USA. Man har även en fabrik i Zambia i 
Afrika där man kall tillverka hela Zam
bia behov av de infektion medel och 
rengöring medel. ~Ian bar även fått för
frågan från 8\ om att öppna en fabrik i 
Angola. Satsar mycket på miljövänliga 
rengöringsmedel. J an Törnros hälsar oss 
välkomna att besöka fabriken men det är 
bra om vi ringer innan. Vi fick även lite 
historik och framtidsplaner. Vi ber att få 
önska all lycka i framtiden. 

Leif Norin "Årets företagare" kom och 
berättade om Nyttodata. Han startade 
1989 tillsammans med sin syster Lena 
utbildningar och fick därefter samarbete 
med Arbetsförmedlingen och Länsarbets
nämnden. Då började företaget att växa 
och man anställde försäljare, tekniker och 
lärare. Idag arbetar 25 personer·i företa
get. Ett nytt Öppet hus kommer innan 
sommaren då vi är välkomna att besöka 
företaget. Man satsar mycket på Multi
media utbildningar. För tillfället går det 
60 elever på utbildning i gamla gymnas
tiksalen. Man kommer att arbeta med 
Multimedia i övriga Sverige, och man 
tillverkar även applikationer till CAD
program för industrin. 

Vi önskar även dem all lycka i framti
den. 

Rosita Jansson 

~ •• Egen tillverkning . .. 5-.11 •• och försäljning 

BRODERNA •••• :~~~~:~~INER 
GUSTAFSSON AB 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571 - 20573 Telefax 205 73 
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Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

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

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog , psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJÄLLBACKA 
Pg 410318-0 

Läs FjällbackaBladet 
två tidningar per år. 
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En Fjällbacka-Falköpingsanknytning 
Är sommar boende för tredje sommaren 
i Fjällbacka i "Undantagsstuga", 
Kvarnbergsgatan 4 hos Fjällströms. Det 
har blivit åtskilliga Fjällbackakåserier 
under de tre åren. Nu fann jag något i 
Fjällbackabladet som var intressant och 
skrev om det. Handlar om Elin Sand
ström, som var bördig från Sandhem -
alltså vårt spridningsområde. 
Skickar över ett klipp ur vår tidning. 

Båsse Johansson 
Bo "Båsse" Johansson redaktionschef och 
ansvarig utgivare på Falköpings Tidning. 

Go morron! 
Jag sitter i sommarhuset I Fjällbacka. 
Solen har gömt sig - det har den gjort lite 
då och då i sommar. Egentligen bryr jag 
mig inte så mycket om vädret, det finns 
mycket att fördriva semesterdagar med i 
mitt sommarlandskap. Föreningen för 
Fjällbacka - en typ av samhällsförening -

~Br.AJle/S80n 

BLS~ 

ger ett par gånger per år ut en tidskrift 
"rjällbacka-Bladet". Jag har fått låna 
skriften aven som är med i föreningen. 
Jag har läst de från pärm till pärm och vad 
hittar jag väl då? Jo, anknytningar till vår 
bygd om än inte till staden mella berga. 
Men väl till Sandhem! 

Jag läser att skoaffären i backen ner 
mot Ingrid Bergmans torg i år fyller 70 år. 
Sko-John och hans fru Maj-Britt är väl
kända i samhället. De köpte affären 1958. 
En man vid namn Anton Johansson starta
de affären. Och det är om Anton och hans 
fru Elin jag ska berätta lite grann. Anton 
Johansson gifte sig nämligen 1905 med 
Elin Sandström, född 1880 och bördig 
från Sandhem. Elin hade plats som bam
husa på herrgården Stora Vrem i Kville. 
Gården ägdes då av Hushållningssällska
pet. Elin torde väl ha kommit till Vrem 
något av de första åren på 1900-talet. 
Vrem sköttes då av direktör John Peter 

G 
eiO 

ELINSTAllATIONER. TV-ANTENNER. lARM. KÖKSMASKINER 
Matberedare, kaffebryggare, brödrostar, strykjärn m. m. 
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Ekelidsvägen 5, Fjällbacka ind.omr. Öppet: mån-fre 9.00-16.30, lunch 13-14 
Tel. 0525-31721, Tore 010-2870849, Kjell på Mjölkeröd 010-2872948 

Det är jätteroligt alt 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

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

Georg Stenbeck från Gudhem e!) med 
hustru Ebba Mathilda af Axelsson från 
Filipstad. 

Elins Anton, började sitt skomakeri i 
Mörhult, men efter giftermålet bosatte sig 
familjen i eget hus vid Hällesporten. Fyra 
döttrar fostrade Elin och Anton. Det 
berättas att i Antons verkstad tillverkades 
så präktiga sjöstövlar att fiskare kom ända 
från Öckerö och södra skärgården för att 
köpa dem. 

1923 byggde Anton och Elin sitt stora 
hus i Fjällbackabacken. Det ritades av 
arkitekt von Schneidem från Uddevalla. 
Elin hjälpte till i affären. Hon såg bra ut 
och hade lätt att tala med folk. 1941 tog 
en dotter och hennes man över affären. 
Anton fortsatte att ha skomakeri i det 
gamla huset vid Hällesporten. Dottern 
sålde affären 1958 till John Johansson, 
som driver den fortfarande. Ingrid Berg
man var ofta i affären hos Sko-John och 
köpte vid ett tillfälle bl.a. träskor till 
Alfred Hitchock. Denna lilla "skostory" 
som ett apropå till Elin Sandström från 
Sandhem. 

Vi har haft goda vänner hos oss några 
dagar. De har fått se trakten. Jag har tidi
gare skrivit om Gun-Britt Lawum -
konstnärinnan på Geltö. Hon är idag 
några och 50. Slog igenom som konstnär 
när hon var 40 år. Inom kort ska hon stäl
la ut. 

Våra vänner på besök fick också följa 
med på en resa i båten Nolhotten. Är ni i 
Hamburgsundstrakten så missa inte en 
utfärd med Stellan på Nol hotten. Han är 
skeppare och guide. Kan sin hembygds 
historia och berättar om den på sitt speci
ella sätt. Berättar bl.a. om den huvudlösa 
gasten på Homö och spelar sedan upp ett 
band där Evert Taube ger sin version om 
sitt möte med den huvudlösa. Evert bodde 
långa tider i den Bohuslänska skärgården. 
Evert ställde en stor byrå framför ytter
dörren tili sin stuga och när det knackade 
skrek han "vik hädan, vik hädan". 

Den huvudlösa gasten var i själva ver
ket en fiskargubbe som krängt en regn
kappa över sitt huvud när regnet piskade 
och vinden tjöt... En resa med Stellan är 
en resa med vilda historier. 

Det är nyttigt och lärorikt att ta vara på 
att det utbud som finns i ett annat land
skap än det västgötska. Nu har jag snart 
förbrukat mina ledighetsdagar, även om 
jag sparat några till senhösten. På måndag 
börjar allvaret igen - för några börjar en 
skön semester. Solen kommer säkert att 
lysa, men även regniga, mulna dagar är 
semester. 



NYHETER IDEN BOHUSLANSKA BOKFLODEN 

Bokälskare och boksamlare har starkt 
varierande intressen, men frågan är om 
inte topografisk litteratur, d v s böcker 
med anknytning till ett visst landskap 
eller en viss bygd, är det allra vanligaste 
samlarområdet. Den som älskar både 
böcker och Bohuslän har med andra ord 
en given hobby! En trevlig introduktion i 
ämnet ger Per-Henrik Berthelius i Min 
bohuslänska bokhistoria (Båtdokumen
tationsgruppens förlag , Skärhamn, 1988). 
Så vitt jag vet finns det ingen förening 
för samlare av Bohus-litteratur. Man kan 
kasta avundsjuka blickar på Föreningen 
för Västgöta-litteratur, som i ett par 
decennier samlat sina medlemmar kring 
sin tidskrift och annan utgivning samt 
bokauktioner och studiebesök. 

Sedan drygt tio år har Bohusläns 
museum genom sin förnämliga bokutgiv
ning gett Bohus-litteraturen ett uppsving. 
Stommen är årsboken Bohuslän, som 
numera är riktigt elegant med hårda pär
mar. 1994 års utgåva kallas Vad är 
bohuslänskt? och på omslaget ser vi 
Marcus Larssons dramatiska oljemålning 
"Skeppsbrott vid bohuslänska kusten". 
Boken innehåller tio mycket läsvärda 
bidrag om bl a det bohuslänska odlings
landskapet, dialekt och korpens utbred
ning. Ur ett fjällbackaperspektiv fastnar 
jag främst för Lars Rydboms och Tomas 
Brandts artikel "Tvåkammarhuset - en 
bohuslänsk hustyp?". Författarna är anti
kvarier vid museet, och det var de som 
1991 inventerade Fjällbackas bebyggelse. 
Både här och i Grebbestad stötte de på en 
hustyp, som tidigare inte uppmärksam
mats mycket i forskningen. Rydbom och 
Brandt har forskat kring hustypen, som 
de gett namnet "tvåkammarhus". Den 
skiljer sig på flera sätt från "dubbelhu
set". I sin intressanta artikel använder de 
flera exempel från Fjällbacka, bl a Johan
nes Falcks hus ("Gamla Posten", rivet 
1991) och kaptenshuset på Florö. 

Ett tips är att för blygsamma 30 kro
nor/år lösa medlemskap i Kville hem
bygdsförening. Du stöder då hembygds
arbetet, får tidskriften "Kvillebygden" 
samt får köpa den fina årsboken Bohus
län för endast 60 kronor. 

Bland museets övriga utgivning på 
senare tid vill jag nämna Utflykter till 
din historia av antikvarie Viveka Over
land. Det är en mycket vacker bok, rikt 
illustrerad med underbara färgbilder från 
hela Bohuslän. På 170 sidor presenteras 
64 "historiska utflyktsmål" från Lindorne 
i söder till Idefjorden i norr. (Att nordli-

gaste Halland finns med beror på att 0-
läns gränser inte helt sammanfaller med 
Bohusläns.) Troligen är det omöjligt att 
göra urvalet till en sådan här bok utan att 
få kritik från något håll. Med risk för att 
verka gnällsjukt lokalpatriotisk konstate
rar jag förvånat att varken t ex Fjäll
backa, Florö, Väderöarna, Svenneby 
gamla kyrka eller ens Hornborgs slottsru
in finns med. Ett mer perfekt historiskt 
utflyktsmål än det sistnämnda får man 
leta efter! Nu är K ville härad represente
rad av Hamnholmarnas "sjömansklotter" 
från 1600-talet och av naturreservatet 
Valön i Svenneby. I rättvisans namn 
måste sägas att Viveka Overland medve
tet velat lyfta fram Bohusläns inland, som 
ofta försummats på kustens bekostnad. 

En annan kritisk synpunkt är att det 
inte ges vidare lästips till dem, vars 
intresse väckts av denna bok. Men hel
hetsintrycket är utan tvekan mycket posi
tivt. Boken bör skaffats av alla som 
älskar Bohuslän! Alla Bohusläns muse
ums böcker kan köpas på museet, som 
också gärna skickar per post, eller bestäl
las via bokhandeln. 

Ytterligare en titel ur det senaste årets 
bohuslänska bokflod måste jag uppmärk
samma, Håkan Tollessons Kyrkskeppen 
vid Västerhavet (Briggens förlag, 
Borås). Tollesson är modellbyggare och 
sjöfartshistoriker, född och uppväxt på 
Smögen. I en mycket lyckad och smak
full utformning - en vacker och rikt illus
terad bok i A 4-format - presenterar han 
här resultatet aven stor arbetsinsats. 
Ämnet är skeppsmodellerna i Bohusläns 
kyrkor. Bohuslän är det landskap i Sveri
ge, som har överlägset flest sådana. Tol
lessons ambition har varit - jag citerar ur 
förordet - "att presentera skeppen, deras 
tillverkare och donatorer samt historiken 
bakom ett skepps tillkomst. I de fall 
skeppen haft verkliga förlagor, finns 
dokumentation med kortare eller längre 
berättelser om desamma". Med stor entu-

siasRl har författaren gått till verket, och 
det har också blivit ett gott resultat. Från 
Fjällbacka redovisas tre skeppsrnodeller, 
två i kyrkan och en i församlingshemmet. 
A v kyrkans två fullriggare bär den ena 
namnet "Sea Queen", är tillverkad av 
Johan Andersson på Korsö och skänkt av 
Johan Mjölner 1952. Den andra är namn
lös, tillverkad av David Setterlind och 
skänkt av Gustaf och Dagmar Sörensson 
1986. 

I församlingshemmet finns en mini a
tyrkopia aven s k fjällbackakoster, till
verkad och skänkt i början av 1960-talet 
av Gösta Waldner. Tollesson ger denna 
betyget "utsökt", men är kritisk mot pla
ceringen uppe på ett högt skåp. Han 
rekommenderar en placering så att det 
vackra arbetet kommer helt till sin rätt. 
Givetvis finns risken att en sådan här bok 
blir lite katalogartad till sin uppläggning, 
men man bör nog betrakta Tollessons 
bok som ett uppslagsverk att avnjuta i 
små portioner. För alla fartygsentusiaster 
finns här mycket att hämta! 

Johannes Rudberg 

ALLT I MODERN HÄRVÄRD 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse 

0525/311 25 

VÄLKOMNA! 

dlI(onlca1-
!Blommo", 

SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 
SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 

INRAMNINGAR q;~! 
TEL. 0525/323 80 
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Rim uppläst av landsfiskal Forser vid firandet av Fjällbacka municipalsamhälles 
50-årsdag på Stora Hoteller den 12/12 1948 

I kväll är det fest uti Fjällbacka strand 
Municipets befolkning båd kvinna och mand 
ha gemensamt sej tagit en sväng 
De vill hedra sitt samhällets mogenhetsdag 
de ha bänkat sig sammans i smärre lag 
och pratet får denna refräng: 

Kan Ni tänka en plats, som har större behag 
Än vad Fjällbacka Strand har en solskensdag 
eller kväll, just då solen går ner 
Måsens skärande skri slår mot Vetterbergs-berget 
Tärnan dyker efter gödd mellan Köddö och Värvet 
både gammal och ung mot dej ler. 

Och om hösten, när stormarna bryta mot skären 
synas snäckorna guppa mot vågor och skär dem. 
Såväl gubbe som gosse styr hän 
att bärga sin fångst utav hummer och spätta 
att magarna mätta på rika och dästa 
men även på vanligt gemen. 

När om våren vi titta oss kring uppåt bergen 
så går färgen direkt in i ryggslutsmärgen 
vi vill tralla och sjunga en stump. 
Vi vill höra vår vän Johan Mjö[ner berätta 
om när präster och fogdar talte bönder tillrätta 
i kyrka och vid ting uti klump. 

Men så har vi också, nått som är besvärligt 
vårt vatten och vårt avlopp och det luktar förfärligt 
båd i Sumpa och i Richters konserv 
Men blåögt och trosvisst vi väcka motioner 
i generationer, vi sänt petitioner 
ett nog så bekymmersamt värv. 

• SYGGSTÄDNING 

Dock, har vi gunåss några duktiga karlar 
som med nit och intresse för vårt samhälle talar 
båd med hög och med låg expertis. 
Ibland har de ingenting alls för besväret 
Tyvärr får dem vänta, ty ärendet är ett 
invecklat ett, som gått på remiss. 

För att ta några namn .uti högen av de våra 
så nämner jag först Rosen, han har en gåva 
att tala med lärt och med lekt. 
M en så har vi också våran Gustaf i Oxnäs 
och Fredlund och Östen och magistern, ett stort äss , 
och brandchef Olofsson, ett annat namn 
Den unge Järund sin byggnadsstadga kan. 

Vi gärna och vill hylla våra karska före detta 
dess hängivna kamp blev stundom en vendetta 
dom gav hugg och fick mothugg för tu 
Var stode vi väl nu om dessa förtröttats 
om Kville-bondens guld ej här så väl benöttats 
då mycket vi havt ogjort ännu. 

Till sist en vers av annan meter 
jag slutar nu mitt pekoral 
jag ber Er alla, vad än Ni heter 
ursäkta längden av mitt tal. 
Men må dock vi, som samlats här 
Ånyo hurra, som seden är, 
För Fjällbacka strand med dess skär och himmel, 
dess berg och backar ochfågelvimmel 
Må alla vi, som i samhället bo 
på dess framtid och lycka 
förhoppningsfull tro. 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

Egen tillverkning av 
BAGERI- och 

KONDITORIVAROR 

30 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525·319 77 
FJÄLLSACKA 

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

BiTSKOPIN 
Välkomna också till , 

CArE BRYGGAN 
0525/31040 

tlarje måndagkväll i juli mellan kl. 21-22 är det allsång på Cafe Bryggan med Kjell Kraghe 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

-Z-E -R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 
~------Ö 



Turistbroschyr om Tanum 
En ny stor, färgglad broschyr har kommit 
från Tanum Turist, där alla härligheter i 
Tanums kommun beskrivs. Jag nöjer mig 
med att kommentera uppslaget om Fjäll
backa - det är väl så hurtigt och glättat 
som en turistbroschyr måste vara. Utrym
met är förstås begränsat. En sådan skall 
ge en massa sakliga upplysningar om 
rum, båtar osv och så långt är allt väl. 
Beträffande den mera fria beskrivningen, 
sätter man några frågetecken. "Kalvöns 
ståtliga magasin" torde bättre passa på 
Hjerterön eller Florön. Krigskyrkogården 
på Stensholmen kunde gott ha fått årtalet 
1916 - ungdomar vet knappt när första 
världskriget var. Gorch Fock var inte 
bara poet utan en mycket populär förfat
tare och inte "sjöman" utan marinsoldat. 
Man undrar också var "pompösa punsch
verandor med frustande snickarglädje" 
finns i Fjällbacka. 

Tråkigt är också att bara vissa affärer 
och matställen nämns, men inte andra, 
t ex Mässen, Fiskaffären, Rogers, Sko
Johns, Lisbeths, Konsum m.fl. Må vara 
att det inte fanns annonsplats till fler -
men broschyren skall väl ändå främja alla 
företagare jämlikt? Värre är att turisten 
uppmanas handla i "sommarboutiquernas 
lager av fräscha modeplagg". Man trodde 
att Tanums kommun ville uppmuntra till 
stöd av Fjällbackas fasta företagare, som 
kämpar för att överleva året runt. 

Hur jag än bläddrar kan jag inte finna 
någon upplysning om var läkare, apotek, 
tandläkare eller bibliotek finns. 

Sjukvård kan bli aktuellt även under 
semestern och det kan ju tänkas att någon 
sommargäst också längtar efter en bok en 
regndag. Hela Fjällbacka-Service är bort
glömt. 

I Grebbestad finns en inbjudan till kyr-

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

Kville Golv & Färg 
Kville. 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~.. ~ '':;, 

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

kan, men Fjällbacka har inte ett ord om 
kyrkan - någon i kyrkorådet hade nog 
kunnat hjälpa till , även om ingen präst 
finns tillsatt i Fjällbacka när broschyren 
kom till. 

Nog hade det varit roligt om Föreing
en för Fjällbacka med Fjällbacka-Bladet 
- rätt unikt som lokal tidskrift - hade fått 
ett omnämnande, liksom våra kulturhisto
riska vandringar. 

Jag tror att även semesterfirare har 
kulturella inrtessen eller kan få. Därför 
ger vi ut ett kompliment till Tanums bro
schyr - vår egen lilla guide om Fjäll
backa, i år utökad med en karta och en 
tysk upplaga. Här blir Fjällbacka "fiske
läge" - ett ord som blivit bortglömt i den 
stora broschyren. 

Inger Rudberg 

Fjällbacka försam
lingsböcker 1882-1920 
renskrivna 
Kvillebygden 
heter en tidnings kollega till Fjällbacka
Bladet, som ges ut av Kville Hembygds
förening , en förening som ju egentligen 
också täcker Fjällbacka och som vi borde 
mer samarbeta med kanske. Vår Maj 
Gustafson är också med i Kville-före
ningen. "Kvillebygden" har blivit allt mer 
uppfräschat och senaste numret är tryckt 
på fint papper och bundet som en tidskrift 
med bild på framsidan. Här finns t ex en 
berättelse om en begravning på Träsvall, 
skriven av den bortgångna lokalskriben
ten Annie Welin från Hamburgön. Om 
seder vid begravningar och barnafödelse 
berättas också i andra uppsatser. Vidare 
får man veta att Hembygdsarkivet har fått 
en fotosamling efter Johan Johansson i 
Skistad, där det dock är svårt att identifie
ra alla personer. Hans Ahlsen, arkivets 
trägne arbetare, har skrivit av Fjällbacka 
församlingsböcker från 1882, då kapell
församlingen tillkom, fram till 1920 och 
detta finns att låna. Bra att man slipper 
besvära på pastorsexpeditionen, även om 
det alltid är roligare att läsa i originalet. 
Alla släkt- och hembygdsintresserade 
känner väl till samlingarna i Hembygd
sarkivet under Åldersro som är öppet 
varannan onsdag enligt anslag på dörren 
eller efter kontakt med Hans Ahlsen tel 
0525/326 40. 

Du kan också bli medlem i K ville 
Hembygdsförening för 30 kr per år och 
får då köpa årsboken Bohuslän billigare. 

Inger Rudberg 
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Fläder - Sambucus Nigra 

Fläderbusken, som i sydsverige 
kallas hylle, var förr en högt 
skattad prydnadsbuske. Dess 
starka doft troddes skrämma 
bort sjukdomar, onda andar, 
häxor och oknytt av alla slag. 
Man trodde till och med, att 
den onde undvek hus och går
dar där en fläderbuske vaktade 
vid husknuten. 

Vikingarna lär en gång hOa 
fört med sig busken till Norden. 
Den ansågs även draga till sig 
goda makter. Till exempel var 
den kärlekens och fruktbarhe
tens gudinna, Frejas hemvist. 
När asatron gav vika för kris
tendomen fanns ändå vördna
den för den vackra och magiska 
busken kvar och Freja förvand
lades i folktron till Hyllemor 
eller Hyllefrun, en gudfruktig 
naturande, s?m skyddade både 
gård, människa, kreatur och gröda. 

Men man hade också' ansvar för sin 
fläder. Skadades den och man gjorde 
Hyllemor illa på något sätt, kunde 
man träffas av svår olycka och dog 
den, kunde man vänta sig, att någon 
på gården också skulle dö. Den var 
också älvornas buske. Om man som
nade under en fläder, vaknade man 
ofta med svår huvudvärk av dess star
ka doft. Och hade man riktig otur 
kunde man drabbas av "elfblås", som 
yttrade sig i att kroppen täcktes av 
vita nässelutslag. Idag tror man att 
detta var en tidig upptäckt av pollen
allergi. 

Som medicinalväxt var flädern 
känd redan från antiken. Med en 
sådan buske vid husknuten, kan man 
säga, att man hade tillgång till ett helt 

husapotek. Flädern innehåller väldof
tande oljor, eteroljor, som är välgö
rande för våra luftvägars hinnor. Den 
gav bot mot magont, varbölder, bält
ros, tandvärk och var verksam som 
laxermedel samt gav lindring vid 
menstruationsbesvär. I en örtbok från 
1700-talet rekommenderas fläder mot 
ögon- och öronvärk och stötta fläder
blad lär också hjälpa att gnida in mot 
skabb och klåda. 

I hushållen kom också flädern till 
stor nytta. Av dess svarta bär bered
des vin och man kokade mos av dem. 
Ännu gör vi ju gärna en delikat saft 
av dess bär och vita blommor. I grön
kål och äggkaka användes bladen som 
krydda. Söder ut i Europa brukar man 
fortfarande bären i sallader och i ärt
soppa och te på fläder, som är starkt 

Munk-Reklam AB, Munkedal 1995 

svettdrivande dricker vi ju 
även i modern tid. 

Den innersta veden i fläder
buskens stam är mycket stark. 
Innan stålet blev vanligt 
användes fläderved för att till
verka hållbara kugghjul, tris
sor och mekaniska delar. Mär
gen i grenarna, som är mycket 
lätt, brukades att göra leksaker 
av och användes även till 
elektriska apparater. 

Grenarna är svaga och brytes 
lätt. De benämnes därför 
karaktärslösa. Orsaken till 
detta berättar sägnen vara, att 
Judas Iskariot, som förrådde 
Jesus, lär ha hängt sig i just en 
fläder. Ofta har dess bark spe
ciella märken, förorsakade ~v 
de svampangrepp som är van
liga på busken, men enligt 
sägnen är det avtryck av Judas 

öra. 
Som färgämne har man använt flä

dern för att få fram gråbruna och gul
bruna nyanser. 

Att jag denna gången valt att skri
va om den sägenomspunna flädern 
beror på, att då vi äntligen lyckades få 
bort de gamla ruckliga kioskbyggna
derna vid lastkajen, nedanför restau
rangen, kom just en sådan buske fram 
i ljus och sol. I somras blommade den 
för första gången och spred sin karak
täristiska väldoft omkring sig. En hel 
månad stod den i sitt flor. Hur den 
hamnat där vet jag inte. Kanske har 
en liten fågel skött om planteringen. 
Fåglar uppskattar nämligen fläderns 
bär, som inte tar skada i fågelns 
mage, utan helt grobar lämnar dess 
tarmkanal. 

Maj Gustafso n 


